
EL IOGURT COM ALIMENT COMPLET

Que es el iogurt realment?

És una llet coagulada obtinguda per la fermentació làctica, a partir de llet i altres sòlids làctics com per exemple, llet en pols, i 
l'agregat de sucre o edulcorants no nutritius.

La llet utilitzada pot ser de vaca o d'ovella i pot ser desnatada , sencera o en pols

És ric en proteïnes d'alt valor biològic , calci de fàcil assimilació, vitamines del grup B (especialment B2 o riboflavina ) i vitamines 
liposolubles A i D.

Quant al seu contingut gras i de vitamines A i D dependrà de si es tracta d'un iogurt natural o desnatat , sent major en aportació en els 
iogurts naturals

Valor nutricional del iogurt

Beneficis del iogurt Quina es la millor opció?
Els nutrients s'assimilen i aprofiten millor que els de la llet, gràcies a
la fermentació.

La major part dels que pateixen d'intolerància a la lactosa, poden
incloure-ho en la seva alimentació quotidiana, ja que la presència de
lactosa és mínima.

És un aliment probiòtic , per tant contribueixen a equilibrar la flora
bacteriana del nostre intestí i a potenciar el nostre sistema de
defenses.

Està molt recomanat després d'un període de diarrea , la ingesta
d'antibiòtics i per a persones amb dificultats en la digestió.

Beneficis del iogurt

Si no hi ha problemes de sobrepès , la millor opció és 
el iogurt natural sense sucre ja que :

1. Conté més vitamina A i D que els desnatats. 

2.    Podem controlar l'aportació de sucre extra o 
incorporar altres edulcorants com la mel , sucre de 
canya, fruites dolces ...

Quina es la millor opció?

La quantitat d´edulcorant afeguit no hauría

de ser superior als 10g
(Equivalències) 

-Un sobre de sucre o sucre de canya

-Una cullerada sopera de sucre o mel

- Un tarró de sucre


