
               

         
   

    
  
 
  

    

               
             

             
          

              
              

       

 



L’alvocat és un exemple de bon disseny 

alimentari: es tracta d’un superaliment amb 

unes propietats nutricionals quasi úniques en 

relació amb el tipus de composició greixosa. De 

fet, la literatura científica defineix la seva carn 

com una mena de matriu de lípids i aigua amb 

un perfil de greixos saludables excel·lent que, a 

més, permet assimilar millor les vitamines i 

antioxidants que conté tant l’alvocat mateix 

com l’aliment amb què el combinem. De fet, la 

major part de l’alvocat (un 80%) és aigua i fibra 

dietètica, gairebé no conté sucres i, per tant, es 

pot considerar un aliment que no engreixa.

� L’alvocat conté una barre ja  de gre ixos  

molt adequada per prevenir mala lties  

card iovas culars: el 70% dels greixos que 

conté són monoinsaturats (semblants als de 

l’oli d’oliva), el 13% són poliinsaturats i el 16% 

són saturats. A mesura que l’alvocat madura, el 

nivell de greixos saturats disminueix i els 

monoinsaturats (beneficiosos per al cor) 

augmenten.

� El contingut en fib ra  de l’a lvocat és  e levat 

(el 80% dels hidrats de carboni que conté els 

trobem en forma de fibra). El perfil d’aquesta 

fibra també és molt interessant, ja que el 70% 

és insoluble, i el 30%, soluble, de manera que 

combina l’efecte d’arrossegament i augment de 

volum de la femta amb l’efecte prebiòtic de la 

fracció soluble d’aquesta fibra.

� La proporció de potas s i i sodi que conté 

l’alvocat (nivell elevat de potassi i baix de sodi) 

sembla que podria tenir un efecte regulador de 

la pressió arterial.

� És ric en magnes i, un mineral essencial 

perquè les cèl·lules funcionin correctament, 

necessari per evitar el risc d’isquèmia cardíaca, 

l’augment de la sensibilitat a la insulina (per 

tant, redueix el risc de diabetis) i la reducció de 

l’absorció del greix de la dieta.

� L’alvocat és  un còcte l molt es pec ial i 

s aludable  de vitamines: conté vitamina C i E. 

Totes dues tenen rols importants a l’hora 

d’evitar el risc cardiovascular i d’assegurar el 

bon funcionament del metabolisme. També 

conté una vitamina molt especial, la K1 –en 

realitat es tracta més d’un precursor de la 

vitamina K–, que és essencial en la coagulació 

de la sang. Conté vitamines del grup B, 

especialment la B6 i la B9, que són essencials 

per al bon funcionament del sistema nerviós. 

La B6 també està relacionada amb el control 

de l’homocisteïna, una substància que indica el 

risc cardiovascular.

� Conté moltís s ims  antioxidants: 

carotenoides, luteïna, xantofil·les, zeaxantina… 

En definitiva, una barreja de substàncies que 

protegeixen dels radicals lliures provocats per 

l’estrès, la contaminació, l’exposició al sol, 

l’envelliment, etc. Destaquem que l’alvocat té el 

nivell d’antioxidants lipofílics més elevat del 

món vegetal i, per tant, és especialment 

beneficiós per protegir�nos del risc 

cardiovascular.




