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Pentru a avea o viaţă îndelungată, unul dintre
elementele cheie este menţinerea sănătăţii digestiei.
Când digestia funcţionează în parametri normali, se
vor absorbi în mod eficient nutrienţii continuţi de
alimentele consumate. Unii specialişti consumarea
zilnică a unei ceşti
cu ceai, pentru păstrarea unei bune
digestii.
În cazul în care
o persoana nu-şi
formează un stil
de viaţă bazat pe o
dietă
sănătoasă,
nici activitatea digestiei nu se va desfăşura normal,
iar rezultatul va fi o stare de sănătate precară şi o
durată scurtă a vieţii. Organismul obţine energia
necesară şi substanţele nutritive din alimente; cu
toate acestea, celulele nu pot absorbi aceste beneficii
nutriţionale în cazul în care produsele alimentare nu
sunt digerate sau prelucrate şi transformate într-o
formă optimă.
Uneori, particulele de materie nedigerate aderă
la intestinul gros, proces ce poate împiedica organismul să absoarbă complet nutrienţii din alimente.
Anumite plante conţin enzime digestive naturale
care au fost folosite de secole pentru stimularea şi
susţinerea unei digestii sănătoase. De fapt, multe
dintre tratamentele tradiţionale au la bază consumul
zilnic de ceaiuri din plante.

trienţilor din alimente. Pentru a se obţine cât mai
multe beneficii în urma procesului digestiei, se va
bea, la o oră după fiecare masă, un ceai preparat din
una dintre următoarele plante:
– Menta – această plantă este cunoscută şi apreciată pentru următoarele proprietăţi: stimulează
secreţiile gastrice într-un mod sănătos, relaxează
intestinele, calmează spasmele, contribuie la tratarea
tulburărilor gastrointestinale şi diminuează flatulenţa;
– Genţiana – este o plantă cu gust acrişor şi o
lungă istorie în ameliorarea tulburărilor digestive,
graţie proprietăţilor sale de a stimula producţia sucurilor gastrice, a activităţii pancreasului şi veziculei
biliare;
– Lemnul dulce – are proprietăţi calmante şi
antiinflamatorii şi ajută la ameliorarea iritaţiilor gastrointestinale;
– Ginger – are rolul de a echilibra producţia de
sucuri gastrice şi de a proteja mucoasa gastrică. De
asemenea, contribuie la o mai bună absorbţie a
nutrienţilor şi facilitează tranzitul intestinal;
– Muşeţelul – este o altă plantă care are o acţiune
benefică asupra tulburărilor gastrointestinale (mai
ales în caz de constipaţie). Planta calmează sistemul
nervos şi relaxează muşchii, ceea ce o transformă
într-o alegere perfectă pentru compoziţia unui ceai
care va fi consumat cu o oră înainte de culcare;
– Amestec din plante – se vor adăuga într-un
litru de apă fierbinte câte o linguriţă de: busuioc,
coriandru, mentă, oregano, rozmarin şi salvie. Se va
lasa infuzia să acţioneze aproximativ zece minute şi
se va bea o ceaşcă caldă după fiecare masă.

CELE ÃAI çNE EAIçRI ÖENTRç
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CEAIçL Nç EÝTE çNA INTRE
ÖRE¥ERINåELE òÝ.?

Ceaiurile din plante menţin funcţionarea optimă
a sistemului digestiv şi îmbunătăţesc absorbţia nu-

În cazul în care nu agreaţi ceaiul se pot obţine
beneficii similare pentru sistemul digestiv prin
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consumul unui pahar cu apă încălzită în care a fost
stors conţinutul unei lămâi. Această bautură va fi
prima consumată dimineaţa, după trezire, şi va ajuta
la eleminarea resturilor ce nu au fost înca eliminate
din intestine.
O altă opţiune ar fi prepararea unui amestec de
lămâie, o crenguţă de mentă, rozmarin sau câteva
frunze proaspete de busuioc, într-un pahar cu apă
caldă. Pentru a indulci continuţul, se va utiliza şi
puţină miere sau un baton de scorţişoară. Prin
consumul amestecurilor de plante, nivelul de energie
al organismului va creşte, digestia va fi stimulată iar
absorbţia nutrienţilor şi vitalitatea fizică vor fi
îmbunătăţite.

REÊÃÖENÝAREA
Când o persoană reuseşte să respecte planul pe
care şi l-a propus (privind dieta sănătoasă şi
consumul de ceai), ar trebui să găsească diverse
modalităţi prin care să se recompenseze. Va fi mult
mai simplu să urmeze un obiectiv atunci când există
un bonus în calcul.
Pentru menţinerea obiceiurilor sănătoase şi a
planurilor propuse, răspunsurile la o serie de
întrebări ar putea fi de ajutor:
• Aţi consumat în fiecare zi o ceaşcă de ceai din
plante (sau cu apă şi lămâie)? A fost placută
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această experienţă? Veţi continua să savuraţi
în continuare aceste tipuri de băuturi?
• Cum vă simtiţi aătazi, comparativ cu ziua
precedentă? Sau faţă de săptămâna trecută?
Comparaţi dacă mişcările intestinale s-au
îmbunătăţit (frecvenţa scaunului), nivelul
flatulenţei (gazelor intestinale) şi al energiei;
• Care ar fi obstacolele care vă împiedică să
beţi în fiecare zi o ceaşcă de ceai? Ce puteţi
face să eliminaţi aceste piedici? Ar trebuie să
se găsească soluţii pentru fiecare impediment,
nu doar scuze. Ceaiul este una dintre cele mai
sănătoase băuturi (mai ales cel care nu conţine
cofeina), este ieftin, iar momentul în care se
bea un ceai poate fi un mod minunat de a lua
o pauză de relaxare sau de a petrece câteva
minute cu prietenii;
• Este imposibil să beţi ceai în timpul zilei? La
locul de muncă puteţi întâmpina dificultăţi în
a vă prepara şi a servi ceaiul? Puteţi să-l
aduceţi de acasă gata preparat şi să-l păstraţi
în frigider sau în termos.
Consumul a cel puţin o cească de ceai în fiecare
zi ar putea deveni un obicei sănătos pentru digestia
oricărei persoane. În plus, savurarea unui ceai
poate face ziua puţin mai plăcută.

