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UÅ¾ jste o tom sly&scaron;eli? Nejspí&scaron; ano, ono teÄ• má v&scaron;echno nÄ›jaký ten index :-))). Tenhle index se
vztahuje na obyÄ•ejná slepiÄ•í vajíÄ•ka. Vejce byla odborníky dlouhou dobu povaÅ¾ována za tabu. A to hlavnÄ› kvÅ¯li vysokém
obsahu cholesterolu.
Ale nakonec se potvrdilo, Å¾e konzumace vajec nemá Å¾ádný vliv na jeho hladiny, ani vám díky omeletÄ› nehrozí srdeÄ•ní
choroba. Odborníci naopak tvrdí, Å¾e kdyÅ¾ konzumujete potraviny obsahující cholesterol, va&scaron;e játra se sama
nastaví tak, Å¾e sniÅ¾ují svou vlastní produkci cholesterolu. A teÄ• nÄ›jaké to moudro: Vejce jsou velmi bohatým zdrojem
vitaminu D. Pouhých 100 gramÅ¯ vajec (coÅ¾ jsou asi 2 vejce velikosti M) prý staÄ•í k tomu, abychom pokryli aÅ¾ tÅ™etinu
doporuÄ•ené denní potÅ™eby vitaminu D. Proto pokud chcete nedostatek tohoto vitaminu doplnit právÄ› vejci, je dÅ¯leÅ¾ité jíst
je celá vÄ•etnÄ› Å¾loutku. KromÄ› &bdquo;déÄ•ka&ldquo; obsahují také vitaminy A, B5, B12, B2, B6, E a K. Z minerálních
látek je to vápník, fosfor, draslík, Å¾elezo a zinek, který posiluje imunitu. Dal&scaron;í &bdquo;dobrotou&ldquo; jsou
antioxidanty lutein a zeaxantin. Ty napomáhají k obnovování oÄ•ní sítnice a následnÄ› k prevenci zrakových
degenerací. Esenciální aminokyseliny, které jsou ve vejcích zastoupeny v plném poÄ•tu, si na&scaron;e tÄ›lo samo
nedokáÅ¾e vyrobit. Lecithin, kterého je v jednom vejci aÅ¾ 1700 mg, zas podporuje pamÄ›Å¥ a koncentraci. Ve srovnání s
mléÄ•nými, masnými a rybími bílkovinami mají ty vajeÄ•né nejvy&scaron;&scaron;í biologickou vyuÅ¾itelnost. Z jednoho stÅ™e
velkého vejce máme stejné mnoÅ¾ství bílkovin jako z 30 gramÅ¯ vaÅ™eného masa, ryb nebo drÅ¯beÅ¾e. KromÄ› toho jsou
také cenovÄ› nejdostupnÄ›j&scaron;í. ÚplnÄ› nejlep&scaron;í zpÅ¯sob, jak si vejce naservírovat, je klasicky je uvaÅ™it. ZáleÅ¾
na vás, jestli preferujete variantu natvrdo, namÄ›kko nebo nahniliÄ•ko. U vajec natvrdo, která se vaÅ™í nejdéle (8-12 minut),
máte navíc nejvÄ›t&scaron;í jistotu, Å¾e se vyhnete riziku nákazy salmonelou. NebezpeÄ•í infekce vzniká nejÄ•astÄ›ji pÅ™i
konzumaci vajec vaÅ™ených namÄ›kko, vajec do skla, vajec do bujónÅ¯ nebo pÅ™i nedokonalém propeÄ•ení volského oka.
Å¾e by omyl? asi to byla divná vejce...

Podle nejnovÄ›j&scaron;ích poznatkÅ¯ je konzumace 1-2 vajec dennÄ› naprosto bez problémÅ¯. TÄ›mi, kteÅ™í by se mÄ›li víc
hlídat v tom, kolik vajec spoÅ™ádají, jsou osoby s vrozenou dispozicí k vy&scaron;&scaron;í hladinÄ› cholesterolu v krvi (tzv.
familiární hypercholesterolémie). Pro ty je optimální sníst max. 3-4 vejce týdnÄ›. Dobrou chuÅ¥, d@niela
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