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KIRJAN KUVAUS PELLAVAROUHE
Parantava ruoka -kirjasarjan ensimmäinen osa Pellavarouhe kertoo, miksi ja miten
pellavarouhetta kannattaa syödä.Pellavarouhe kertoo hätkähdyttäviä faktoja
monipuolisesta ravintoaineesta, joka on varsinaista superruokaa.
Pellavansiemenistä puristettu rouhe voi päivittäin nautittuna parantaa terveyttä
merkittävästi. Kasvikunnan parhaana kuitujen lähteenä pellavanrouhe ehkäisee
ummetusta ja lievittää ärtyneen suolen oireita. Rouhe sisältää myös tärkeää
omega 3-sarjan alafalinoleenihappoa, jota tarvitaan mm. aivojen
toimintaan.Pellavarouhe on kasvikunnan paras lignaanien lähde. Lignaanit
saattavat ehkäistä rinta- ja paksusuolen syöpää sekä sydän- ja verisuonitauteja.
Pellavarouheessa on jopa 100-1000 kertaa enemmän lignaaneja kuin muissa
ruoka-aineissa.Kun nautitaan päivittäin pari ruokalusikallista pellavarouhetta,
veren kolesterolitaso voi laskea muutamassa kuukaudessa keskimäärin 13
%.Lisäksi pellavarouhe- tehostaa elimistön myrkynpoistojärjestelmiä - vahvistaa
elimistön puolustusjärjestelmää - säätelee verensokeria - edistää
maitohappobakteerien kasvua ja parantaa ruoansulatuskanavan
mikrobitasapainoa - on hyvä kivennäis- ja hivenaineiden lähde.
SINI-PELLAVA OY - TUOTTEET - PELLAVAROUHE
Pellavarouhe. Pellavarouhe on kylmäpuristetun pellavaöljyn sivutuote.
Pellavarouheeseen jää vielä puristuksen jälkeenkin noin viidennes terveellistä.
Monipuolinen ja monikäyttöinen Luomu Pellavarouhe. Luomupellavarouhe
valmistetaan valikoiduista suomalaisista luomupellavansiemenistä. Suurin osa
pellavansiementen. Pakkauskoko: 500 g Käyttö: Suositeltu käyttöannos on 1 - 2
rkl vuorokaudessa. Pellavarouhetta voidaan käyttää puuroihin, leivontaan, ns.
pellavaliman. Kylmäpuristuksessa syntyvä valkuaispitoinen pellavarouhe sisältää
öljyä edelleen noin 15-20 prosenttia sekä paljon kuitua. Kumpi kannattaa valita
ravintosisällön ja imeytymisen kannalta? Pellavansiemen vai -rouhe? Onko
pellavansiementen liotus pakollista? Katso lisää blogistamme Kuvaus
Pellavarouheesta terveyttä koko keholle. Pellavarouhe -pokkari paljastaa, kuinka
pellava, tämä vaatimattomana pidetty superruoka parantaa ja hoitaa. Omega-3.
Pellavan terveysvaikutukset perustuvat suurilta osin sen sisältämiin
monityydyttämättömiin rasvahappoihin, erityisesti omega-3-rasvahappoon. Tästä
syystä Evira on antanut turvallisen käytön ohjeet koskien öljykasvien siemeniä
(ml. pellavansiemenet ja pellavarouhe). Suomalaiset Elixi-pellavatuotteet ovat
parhaita omega-3- ja lignaanilähteitä, joilla täydennät rasvahappo-, kuitu- ja
proteiinitarvettasi. Pellavansiemenet, pellavarouhe ja pellavansiemenöljy sopivat
jogurtin, viilin, puuron tai salaatin kera nautittaviksi sekä leivontaan ja
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ruoanlaittoon. Pellavarouhe sisältää erinomaista kuitua, sekä vesiliukoista että
liukenematonta. Pellavansiemenen kuitu yhdessä kaurakuidun kanssa ovat mitä
parhaimpia. Pellavarouhe sopii hyvin laihduttavan ruokavalioon. Perusteluna
tässä melko yksinkertaisia laskutoimituksia, mutta enemmän
ravitsemuksellisestikin sitä voisi. Pellava tunnetaan tekstiiliteollisuuden
raaka-aineena, mutta sillä on myös hyviä terveysvaikutuksia. Pellavansiemenet
sisältävät runsaasti kui… Liite 15.10.2001 58. vuosikerta Numero 3 Sivu 16
Pellavarouhe on hevosten terveysrehu SUSANNA SÄRKIJÄRVI ja MARKKU
SAASTAMOINEN, MTT Pellavansiemenrouhe sopii. Liinus - Kotimainen
kuituvalmiste pellavarae sisältää liukenevaa kuitua, joka vaikuttaa edullisesti
suoliston toimintaan ja myös veren kolesterolitasoon ja rasva.
PELLAVAROUHE LUOMU - VALIORAVINTO
Pellavan siementen lääkinnällinen merkitys on niin eläinten kuin ihmistenkin
mahan toiminnan tasapainoittajana tunnettu jo esihistorialliselta ajalta. Olomuoto.
Pellavarouhe täytyy aina kostuttaa ennen syöttämistä, rouhe turpoaa yllättävän
paljon. Rouheesta on tehty MTT:ssä virallinen tutkimus, joiden. Ruotsin television
uutiset varoittaa käyttämästä rouhittuja pellavansiemeniä ravintona mihinkään
tarkoitukseen. Esimerkiksi aamupuuron ja -jogurtin jatkeeksi... Valo24h
pellavarouhe on suomalaista superruokaa Valo24h -tuoteperheen raaka-aineet
kasvavat puhtaassa Suomen luonnossa. Kasvukausi on lyhyt, mutta valoisat.
Pellavarouhe Vierailija. Olemme mieheni kanssa juoneet
""pellavansimennestettä"" n. 20 vuotta. Siitä viimeiset 3 vuotta olemme siirtyneet
syömään pellararouhetta. Luonnonmukaista, kotimaista pellavansiemenrouhetta.
Hellävaraisella kylmäpuristusmenetelmällä valmistetussa pellavarouheessa kaikki
siemenen ravintoaineet ovat. Hevostietokeskus, hevostalous, hevonen, koulutus,
neuvonta, hevostutkimus, tallirakentaminen, talliympäristö, pihattokasvatus,
ruokinta, Hopti, Hokki, Equine. Suomalaistutkimuksen mukaan
pellavansiemenrouhe lieventää ärtyneen suolen oireita paremmin kuin
lääkevalmisteessa käytetty psyllium. Mutta mikä sitten on parasta:
pellavansiemenet, pellavarouhe vai pellavaöljy? - Jos käytetään
pellavansiemeniä, niin ne. Pellavarouhe - kotimainen Vatsaystävällinen - Edistää
suolen toimintaa. Kotimainen kokonaisesta siemenestä valmistettu rouhe.
Rouhimisen yhteyde... Pellavainen on valmistettu kotimaisesta
pellavansiemenestä. Se sisältää runsaasti hyvälaatuista valkuaista, kuitua sekä
terveellistä linoleeni- ja linolihappoa. Kylmäpuristettu pellavarouhe suoliston ja
vatsan häiriöiden ennaltaehkäisyyn. Sisältää myös runsaasti ihon ja karvapeitteen
kannalta tärkeitä rasvahappoja Ruotsin television uutiset varoittaa käyttämästä
rouhittuja pellavansiemeniä ravintona mihinkään tarkoitukseen. Esimerkiksi
aamupuuron ja -jogurtin jatkeeksi. terveyskirjat.fi
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