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Naturalna żywność

Maca – superżywność Inków
Maca (Lepidium meyenii) jest rośliną, która pochodzi z peruwiańskich Andów i rośnie na wysokości od około 3500 m nad poziomem morza. To sprawia, że jest najwyżej uprawianą rośliną przeznaczoną do spożycia na świecie. Maca rośnie na skalistych glebach niegościnnych
dla innych roślin i rozwija się w ekstremalnych warunkach klimatycznych, gdzie wypuszcza
liście i korzeń o wielkości rzodkwi. Ten właśnie korzeń jest ceniony od tysięcy lat ze względu
na swoje właściwości zwiększające energię, wytrzymałość i płodność u ludzi i zwierząt. Nie
ulega wątpliwości, że korzeń maca zapewniał aktywne życie na bardzo dużych wysokościach
całym pokoleniom miejscowej ludności.
Maca – informacje i właściwości fizyczne
Maca należy do rodzaju pieprzyc z rodziny kapustowatych. Jej najbliżsi krewni to rzepak, gorczyca, rzepa i kapusta. Jest rośliną nisko rosnącą o korzeniu solidnej wielkości. Dorasta do 10–20 cm wysokości, a korzeń może
mieć do 15 cm w obwodzie. Liście Lepidium meyenii rosną nisko w formie rozety. Kwiaty pojawiają się w małych
grupach wokół podstawy rośliny. Korzenie mają twardą
konsystencję i występują w kolorach od białego, kremowego, żółtego, czerwonego, jasnoszarego, fioletowego
na czarnym kończąc. To część jadalna rośliny.

Maca – zawartość mikroelementów i korzyści
dla zdrowia
Ogólnie Maca jest bogata w aminokwasy, składniki odżywcze, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Zawiera
niemal wszystkie z niezbędnych aminokwasów, w tym
te zapewniające funkcje seksualne i płodność. Kwasy
tłuszczowe: dwadzieścia spośród ważnych dla organizmu zostało znalezionych w korzeniu maca. Nasycone
kwasy tłuszczowe stanowią 40%, a nienasycone około
55%. Najczęściej występującymi kwasami tłuszczowymi
są: kwas linolowy ~ 33%, kwas palmitynowy ~ 24%, kwas
oleinowy ~ 11%, kwas stearynowy ~ 7%, kwas palmitoleinowy ~ 3%. Witaminy: Tiamina (B1) – odgrywa zasadniczą rolę w procesach oddychania tkankowego, głównie
w przemianie węglowodanów, jest częścią składową koenzymu karboksylazy, pobudza wydzielanie hormonów
z gruczołów płciowych. Tiamina przyspiesza gojenie się
ran i wykazuje działanie uśmierzające ból, jest niezbędna dla zdrowego serca, mięśni i układu nerwowego. Ryboflawina (B2) – ważna dla rozwoju ciała i wytwarzania
czerwonych krwinek. Kwas askorbinowy (C) – bierze
udział m.in. w przemianach tyrozyny i syntezie steroidów
nadnerczowych. Ma również wpływ na zachowanie prawidłowego potencjału oksydacyjnego w komórce. Niacyna (B3) – wspomaga krążenie, współdziała w syntezie
i rozkładzie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i aminokwasów w przemianach metabolicznych mających na
celu uwalnianie energii. Niacyna uczestniczy również
w tworzeniu czerwonych ciałek krwi, hamuje toksyczne
działanie związków chemicznych i leków. Reguluje poziom cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie na system nerwowy i stan
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psychiczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję włosów.
Minerały: miedź – potrzebna jest do tworzenia się krwinek czerwonych, wchodzi w skład barwnika krwi, wpływa
pozytywnie na błonę otaczającą komórki nerwowe, bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych. Wchodzi
w skład dysmutazy ponadtlenkowej – enzymu o działaniu przeciwutleniającym, chroniącego błony komórkowe
przed wolnymi rodnikami. Ponadto bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej i syntezie prostaglandyn – związków
zwanych hormonami miejscowymi wpływających między innymi na czynność serca i ciśnienie tętnicze krwi.
Cynk jest obecny w centrach aktywnych wielu enzymów
uczestniczących w różnych procesach, w tym w przemianach metabolicznych. Cynk ma wpływ na wszystkie podstawowe procesy życiowe. Bierze udział między innymi
w mineralizacji kości, gojeniu się ran, wpływa na pracę
układu odpornościowego, prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz na stężenie witaminy A i cholesterolu. Ma on udział w regulacji ciśnienia krwi i rytmu serca.
Jest też niezbędny przy syntezie związków regulujących
wzrost i rozwój roślin. Cynk zwiększa też produkcję plemników. Mangan jest niezbędny do prawidłowego rozwoju
tkanki kostnej i funkcjonowania układu nerwowego. Bierze udział w działaniu enzymów niezbędnych do właściwego przyswajania przez organizm biotyny, witamin
z grupy B i witaminy C. Mangan jest ważny dla sprawnego funkcjonowania całego ciała – bierze udział w wytwarzaniu barwników włosów i skóry, wpływa na aktywność
płciową, odgrywa ważna rolę w procesach rozrodczych,
pomaga w wytwarzaniu czerwonych krwinek, skutecznie
leczy schizofrenię, pobudza syntezę cholesterolu. Żelazo należy do mikroelementów o decydującym znaczeniu
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Znajduje
się w wielu ważnych białkach oraz w centrach aktywnych
licznych ważnych enzymów, takich jak: katalaza, peroksydazy oraz cytochromy.
Selen – najważniejszą właściwością jest wzmacnianie
układu immunologicznego. Przy uzupełnieniu selenu
do odpowiedniego poziomu ciało zwiększa produkcję
przeciwciał, limfocytów i makrofagów, czyli komórek odpornościowych, które bronią nasz organizm przed patogenami (szkodliwymi wirusami, grzybami i bakteriami).
Oczyszcza organizm z toksyn i działa przeciwzapalnie.
Bor – przypuszcza się, iż jest niezbędny do prawidłowej
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gospodarki wapniowej organizmu. Razem z wapniem,
magnezem i witaminą D reguluje metabolizm, wzrost
i rozwój tkanki kostnej. Sterole – regularne stosowanie
steroli może mieć pozytywny wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Glukozynolany: chlorowodorek
glukozynowy, pmetoksybenzyl glukozynowy, fruktoza,
glukoza, izocyjanian benzylu. Badania naukowe dowodzą, że często spożywane glukozynolaty mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, prostaty, płuca i żołądka. Macaenesy i macamidesy: nienasycone kwasy i ich amidy,
całkowicie unikalne dla korzenia maca.
Fakty wymienione powyżej pokazują, że maca zawiera
wiele wartościowych składników odżywczych i warto ją
uwzględnić w diecie. Dodatkowo korzeń maca tak samo
jak żeń-szeń jest adaptogenem. Adaptogeny są to substancje wspomagające odporność organizmu na stresy
i przeżycia traumatyczne. Stosowane są w stanach wyczerpania, niepokoju i zmęczenia. Spożywanie macy
prowadzi do zwiększenia energii, wytrzymałości, ale również polepszenia oceny sytuacji i odporności na stres.

Jak stosować korzeń Maca

Najbardziej skutecznym sposobem na przyjmowanie
proszku lub ekstraktu maca jest mieszanie go z wodą lub
sokiem owocowym i spożycie na pusty żołądek, 10–15
minut przed zjedzeniem śniadania. Biorąc korzeń maca
na pusty żołądek zwiększamy szybkość wchłaniania
i ilość wchłoniętych składników odżywczych. Doskonale
się sprawdza jako dodatek do koktajli warzywno-roślinnych, przecierów i innej żywności.
Dla kobiet: budowa mięśni (czarna maca), zwiększenie
energii, zwiększenie wytrzymałości, zwiększenie libido
(czerwona maca), poprawa płodności (czerwona maca),
wzrost włosów, poprawa kolorytu skóry, równoważenie
wydzielania hormonów w okresie menopauzy (czerwona maca), zapobieganie osteoporozie, wspieranie zdrowia tarczycy, polepszenie skupienia i jasności myślenia,
zmniejszenie depresji.
Dla mężczyzn: budowanie mięśni (czarna maca), zwiększenie energii, zwiększenie wytrzymałości, zwiększenie
libido i zmniejszenie zaburzeń erekcji (czarna maca), poprawa płodności (czarna maca), wzrost włosów, zdrowie
prostaty (czarna maca), mocne zęby i kości, poprawa
skupienia i jasności myślenia, zmniejszenie depresji.
Podsumowując, korzeń maca: pobudza energetycznie
i wzmacnia wytrzymałość fizyczną organizmu – testy pływania przeprowadzone na myszach dowiodły, iż
myszy karmione macą pływają średnio o 30% dłużej niż
te w grupie kontrolnej. Przeciwdziała osteoporozie –
prawdopodobnie działa na podobnej zasadzie jak selektywne modulatory receptora estrogenowego, aktywując
ścieżki odpowiedzialne za resorpcję i budowę kości.
Poprawia funkcje seksualne i libido u kobiet i mężczyzn, w znacznym stopniu poprawia płodność u ludzi
i zwierząt – stwierdzono znaczną poprawę parametrów
nasienia u zdrowych mężczyzn; uzyskano około 80–
90% wzrost liczby plemników w ejakulacie przy jednoczesnym zwiększeniu ich ruchliwości; istnieją również
doniesienia, że w przypadku mężczyzn ze znacznie

obniżoną liczbą i jakością plemników uzyskiwano nawet 300–400% wzrost ilości plemników; sugeruje się, że
maca działa jak progesteron, ułatwiając zagnieżdżenie
się zarodka w ścianie macicy i zwiększając szanse jego
przeżycia.
Działa ona korzystnie na gospodarkę hormonalną, znacząco zmniejsza ryzyko zachorowań na raka – zawarte
w macy metabolity wtórne, a w szczególności benzylo-glukozynolaty i antocyjaniany, wykazują aktywność proapoptotyczną (śmierć) i antyproliferacyjną (zahamowanie namnażania) w stosunku do komórek rakowych, spowalnia
ona procesy starzenia – dzięki wchodzącym w jej skład
antyoksydantom doprowadza do redukcji wolnych rodników, które dezintegrują funkcje komórek i doprowadzają do
ich śmierci. Warto w tym miejscu wspomnieć o Indianach
Q’ero zamieszkujących wysoko położone rejony płaskowyżu Junin w Peru, żyjących na podobieństwo swoich przodków – Inków. Lud ten, żywiący się między innymi macą,
dożywa średnio ponad 100 lat. Maca stymuluje rozwój
połączeń między neuronowych wpływając na pamięć,
zdolność przyswajania wiedzy i inteligencję, wspomaga walkę z anemią. Patrząc na wszystkie powyższe właściwości trzeba przyznać, że maca jest superżywnością,
właściwie stosowana pomaga w wielu częstych przypadłościach naszych czasów.
Paweł Lisiecki – specjalista do spraw jakości
produktów w sieci sklepów Naturalna Medycyna.
Autor biuletynu „Tego nie powie Ci lekarz” i artykułów
o tematyce zdrowotnej między innymi na stronach:
www.medycynanaturalna.com.pl,
www.naturalna-medycyna.com.pl
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