
ORGANSKO VEGANSKI LUCUMA PRAH

Lucuma je subtropski sadež, ki najbolje uspeva v suhih subtropskih andskih obalnih dolinah  
Peruja; kasneje je bil predstavljen tudi v Ekvadorju in Čilu. Najbolje uspeva visoko v Andih 
na nadmorski višini 1000-2400m. V Peruju se lucuma uporablja že tisočletja v prehrani in  
pri duhovnih obredih. Še posebno je bila cenjena pri Inkih, zato jo poimenujemo tudi  
»inkovsko zlato«. Domačini, očarani s poljedelstvom, zelo radi izberejo sadje in zelenjavo,  
vključno z lucumo in jih upodabljajo v svoji umetnosti. 

Lucuma sadež ima rumeno meso, ki je precej suho in po teksturi spominja na trdo kuhan jajčni  
rumenjak, je sladkega okusa in je ljudem po večini zelo všeč. 

Sadež je zelo hranljiv:

• vsebuje visoko vrednost beta karotena, 

• vsebuje vitamina B3 ali niancin, ki je topen v vodi in v telesu sodeluje pri  
pomembnih presnovnih procesih, 

• vsebuje ogljikove hidrate,brez katerih naše telo sploh ne more delovati,

• vsebuje  kar 25%vlaknin, kar  je prijazno za našo prebavo, 

• vsebuje  vitamine 

• i n minerale – železo(ena žlička lucume v prahu zadosti 2% dnevni potrebi tega  
elementa; pomanjkanje železa se kaže v slabokrvnosti, utrujenosti, nizki energiji, slabši  
imunski odpornosti in lahko apatičnosti)  

• in ima nizek glikemični indeks. 

Lucuma v prahu je o  dlična zamenjava za sladkor   in ostalim umetnim sladilom, saj v nasprotju z  
temi sladili telesa ne oropa hranil, temveč naše telo še zalaga s koristnimi snovmi.

Odlično se obnese v sladoledu in lucuma sladoled je v Andih tako popularen okus kot je pri nas  
vanilja, čokolada ali jagoda. 

Sadež lucume se uporablja kot čisti prah in je odlično naravno sladilo za sladoled in ostale  
sladice, pecivo, smoothie…

Uživajte z lucumo v prahu.
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