
CHIA SEMENA

 

Chia semena vsebujejo dvakrat več beljakovin od katerihkoli  drugih semen ali žit, dvakrat  
toliko kalija kot banane, trikrat vel antioksidantov kot jagodičevje,petkrat več kalcija 
kot mleko in trikrat več železa kot špinača. Vsebujejo tudi veliko drugih vitaminov in 
mineralov:magnezij, fosfor, kalcij, cink, mangan,vitamine A, D, K, E in vitamine  
skupine B, z izjemo B12. Absorpcijo v vodi topnih vitaminov (A,D E in K)omogočajo 
maščobne kisline, ki so prisotne semenih.

Chia semena imajo edinstvene lastnosti; malo ali so raje brez okusa, imajo dolgotrajen rok 
uporabe, nase vežejo vodo, zato zaužita pomagajo hidrirati telo, uravnavajo krvni 
sladkor, povečajo absorpcijo hranil v črevesju, pomagajo pri prebavi, jih ni potrebno 
mleti in so antioksidant, imajo nizek glikemični indeks in   športnikom pomagajo pri   
regeneraciji.

Chia semena imajo malo okusa, lahko zaznate le nežen orehov priokus, a  večina ljudi se  
strinja, da so brez okusa. Semena so zelo drobna in jih zato lahko brez težav dodamo  
prehrani, ki jo že radi uživamo.

Chia semena imajo dolg rok uporabe, do treh let. Naravni antioksidanti, ki jih chia semena 
vsebujejo, ščitijo dragocena hranila pred žarkostjo in semena zelo dolgo ohranjajo 
sveža. To omogoča lažjo uporabo, saj semena ne potrebujejo hlajenja in jih le 
vzamemo, ko jih potrebujemo, medtem ko hranila ostanejo nedotaknjena.

Chia semena imajo hidrofilno sposobnost, kar pomeni, da nase vežejo vodo. Chia semena 
vsrkajo do desetkrat več vode od svoje lastne teže. Chia semena tako pomnožijo svojo 
prostornina, zagotavljajo daljši občutek sitosti in jih lahko poimenujemo tudi »sanje 
vsakega strokovnjaka za diete«. Tako dobimo več okusnega obroka in koristi tudi z 
vidika prebave. Chia semena hidrirajo naše telo in olajšajo prehod ostale prehrane 
skozi prebavila, pomagajo pa tudi pri uravnavanju elektrolitskega ravnotežja v telesu  
in našim celicam dovajajo prepotrebno tekočino. Prebava je olajšana in okrepljena,  
absorpcija hranil v črevesju pa povečana. 

Chia semen ne rabimo mleti, kot se to priporoča pri semenih lanu in jih  telo z lahkoto 
absorbira. Imajo mehko zunanjo lupino, kar pomeni, da jo telo z zaužitjem z lahkoto 
razbije in vsrka njena hranila.

Uživanje chia semen pripomore tudi k ravnotežju telesne teže, saj pospešujejo absorpcijo in 
razgradnjo maščob, dajejo pa tudi dolgotrajen občutek sitosti in imajo nizek glikemični 
indeks. So primerna kot dodatek k prehrani športnikov, saj poleg hidracije in 
elektrolitskega ravnotežja omogočajo učinkovito in hitro regeneracijo mišic in ostalih 
tkiv.

Ne vsebujejo glutena, zato so primerna tudi za ljudi, ki so nanj občutljivi.

Chia semena so   polna naravnih antioksidantov  .   Bogata so z maščobnimi kislinami,  



predvsem omega – 3, beljakovinami in vlakninami in zaradi visoke vsebnosti 
antioksidantov omogočajo večji izkoristek maščobnih kislin kot ostala semena, ki  
vsebujejo ravno toliko omega – 3, a imajo premalo vsebnosti antioksidantov.

Chia semena   uravnavajo krvni sladkor.   Ko chia semena dosežejo želodec se spremenijo v 
želatino in tako oblikujejo fizično prepreko ter upočasnijo preoblikovanje ogljikovih 
hidratov v sladkorje. Tako zmanjšan sladkor ščiti, znižuje in pomaga ljudem s tipom 
diabetes 2, da lahko naravno skrbijo za svoje pogoje.

Pozitivni učinki chia semen so:

• Podpirajo zdravje srca in lahko pomagajo zniževati krvni tlak.

• Uravnavajo krvni sladkor.

• Napolnijo z energijo in so zelo primerna tudi za športnike.

• Delujejo protivnetno, saj omilijo bolečine v sklepih.

• Pomagajo uravnavati telesno težo.

• Pomagajo pri čiščenju telesa.

• Pomagajo izboljšati možganske funkcije, vključno s spominom in 

koncentracijo.

• Antioksidanti pomagajo omiliti staranje in razvoj rakavih obolenj.

• Zaradi visoke vsebnosti esencialnih aminokislin, maščobnih kislin,  

vitaminov in mineralov pripomorejo k preprečevanju mnogih bolezenskih stanj, kot  
tudi vsa ostala super živila.
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