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Gastronomia

          Dietes depuratives

 Després dels excessos de les vacances nadalenques

molta gent es planteja fer una dieta depurativa.

Cal anar en compte i fer-ho amb la supervisió d'un

dietista o especialista.

La dieta depurativa serveix per netejar el cos de

toxines  i  n'afavoreix  l'eliminació  de  residus,  no

només  es  refereix  a  la  neteja  intestinal  o  del

ronyó  ,  sinó  també de la  sang  i  els  teixits  ,  de

manera més àmplia . 

Aquests  processos  depuratius  que  permeten

eliminar  líquids  ,  toxines   també comporten,  de

vegades, la pèrdua d'una mica de pes, però aquesta

no és la finalitat principal d'aquests tipus de dietes.

El dejuni és una de les principals dietes depuratives

i la seva funció és, principalment, la neteja, ( no la

pèrdua  de  pes,  per  al  que  és  més  recomanable

posar-se en mans d'un nutricionista ) . La depuració

per dejuni se sol ajudar de tisanes medicinals , com

ara  la carxofera , la cua de cavall , la fràngula, el

plantatge , o la  bardana , que ajuden a netejar

amb més facilitat el fetge , el ronyó , els intestins ,

etc. A més de l'ortiga verda i de la dent de lleó que

ho fan a la sang i la limfa . 

Un altre tipus  és  la  depuració  sense  dejuni  però

amb ingesta restringida , a més de fruita i tisanes ,

s'han  de  prendre  aquells  aliments  sans  que  ens

permeten depurar i no embrutar l'organisme , com

ara  les  verdures,  les  amanides,  els  brous  de  les

verdures... pel seu accentuat caràcter netejador.

Molta  gent  optar  per  anar  a   les  botigues  de

dietètica  i  comprar  algun  producte  d'entre   una

multitud  dedicats a la neteja de la  sang , pels

teixits, per al dejuni, etc. Cal anar en compte i no

fer-ho sense la supervisió d'algun especialista! Que

sigui dietètic i natural no vol dir que sigui inocuo!

La majoria de les dietes depuratives estan basades

en el dejuni o la limitació en la ingesta de certs

tipus d'aliments. Aquests tipus de restriccions tenen

l'inconvenient de  l'efecte  rebot,   el  que es  perd

amb rapidesa, es recupera amb facilitat , tant pel

que fa  a  les  toxines,  com al  pes,  com all  ritme

intestinal, etc..  

Cal insistir que una dieta depurativa no s'ha de fer

únicament buscant una pèrdua de pes , encara que

l'efecte d'aprimament sigui un fet. Es tracta només

de netejar, eliminant aquells aliments que poden

embrutar  l'organisme,  bé  perquè  es  prenen  en

excés  o  bé perquè per si  sols  ho  fan,   com per

exemple, el cafè i les begudes alcohòliques.


