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LAS LLETS VEGETALS. FONST DE VITAMINES, MINERALS I PROTEÏNES.

Per la sort dels que no prenen llet de vaca o n'han reduït el consum, avui dia trobem  una àmplia 
oferta de begudes vegetals. Ja no estem condemnats a la llet de soja com a única alternativa. N'hi 
ha de civada, arròs, ametlla, espelta, quinoa, i algunes amb ingredients afegits (que no calen) com 
sucre, fructosa, olis i calci. 

Quan obrim un tetra-brick de llet d'ametlles, per exemple, pot semblar que el contingut hagi passat 
per un procés elaboradíssim, massa complicat  per fer-ho a casa.  Però no és així.  Tot  el  que 
necessitem és: fruits secs crus o llavors crues,  aigua, una liquadora (pot  ser d'immersió)  i  un 
colador.  Només amb aquests ingredients podrem aconseguir la millor llet  vegetal  que haguem 
provat mai! 

Recepta per elaborar llet vegetal

Podem fer servir: ametlles, avellanes, quinoa, llavors de carbassa, llavors de girasol, llavors de 
sèsam...

1. Es posen tota la nit en remull les llavors (sense closca)/cereals/fruits secs - ecològics si 
pot ser, crus, sencers i prèviament rentats-.
2. S'escorren i es tira l'aigua del remull.
3. Es liqüen amb aigua, en proporció de 1 tassa de llavors per 3-4 d' aigua.
4. Es consumeix tal qual o es cola amb una gasa per poder exprimir tota la polpa amb les 
mans. 

Suggeriments:
• Es pot utilitzar la polpa per fer pastissos, patés, galetes, etc.
• Podem afegir-hi dàtils, mel o espècies segons el nostre gust. Per fer batuts,  reemplacem 

l'aigua per suc de fruita, o hi afegim la fruita o mitja tassa de farina de garrofa (per a un 
pseudo batut de xocolata), i es liqüen tots els ingredients. 

• Podem guardar la beguda en una ampolla de vidre amb tapa al frigorífic. Es manté fins a 3-
4 dies.

La màgia de la germinació

Per què hem de deixar els fruits secs i llavors en remull tota una nit? Quan l'aigua pura i freda 
entra en contacte amb la llavor seca, s'inicia el fascinant procés de germinació. Nosaltres ens 
anem a dormir i les llavors desperten... El contingut de vitamines i minerals com el calci, fòsfor i 
magnesi augmenta. També es generen enzims actius,que estaven presents en estat potencial, 
“adormits”. L'aliment ja ve amb els enzims per a digerir-lo i el nostre cos no ha de fer l’esforç. La 
seva digestió és ràpida i alcalina, a diferència de la digestió de la llet de vaca, que és lenta i 
acidificant, el que pot provocar trastorns digestius.

El dilema de la llet

I per què s'han posat tan de moda les begudes vegetals? La medicina naturista, que s'inspira en 
les tradicions orientals, ja deia que la llet de vaca podria ser la responsable de molts símptomes 
com la producció de mocs, mal de cap, sinusitis, asma, funcionament irregular dels intestins... La 
llista  és  llarga.  Però  no va ser  fins que es van publicar,  l'any 2003,  els  resultats  d'un estudi 
nutricional dut a terme durant 20 anys,The China Study, que la discussió es va fer a gran escala i  
amb un estudi científic que tirava pel terra la creença occidental que una dieta equilibrada ha de 
contenir làctics.

El mite del calci i la proteïna
Els autors d'aquest estudi afirmen que l’osteoporosis està relacionada amb el consum de proteïna 
animal que, a diferència de la proteïna vegetal, augmenta l’acidesa de la sang i dels teixits. Quants 



cops hem sentit que per prevenir l'osteoporosis s'ha de consumir llet per augmentar l'ingestió de 
calci? Per digerir tota la proteïna de la llet, acidifiquem la sang, i per alcalinitzar-la i mantenir-la 
equilibrada, fem servir les reserves de calci del ossos. O sigui, tenim l'efecte contrari. En realitat, 
per  mantenir  la  salut  dels  ossos  hem  de  mantenir  l'equilibri  àcid-alcalí  de  la  sang,  que 
s'aconsegueix, per exemple, amb una dieta pobra en proteïna animal i abundant en verdures i 
fruites (sempre que mantinguem els nivells adequats de vitamina K, vitamina D i magnesi).

El camí del mig

Si  prenem  làctics  és  recomanable  que  no  sigui  diàriament  i  que  la  llet  sigui  fresca  i  no 
homogeneïtzada;  donar preferència als  iogurts i  el  keffir  -la fermentació trenca la lactosa i  es 
digereix més fàcilment;  que siguin de procedència ecològica,  ja  que la llet  industrialitzada pot 
contenir residus de pesticides, antibiòtics i hormones. 

Pels amants dels iogurts i formatges, la llet de cabra és una bona alternativa perquè es digereix 
més fàcilment. Fins i tot, nens i adults que tenen intolerància a la lactosa de vegades la toleren bé.

Sigui  com  sigui,  cada  cos  reacciona  d'una  forma  diferent.  Aquí  entra  en  joc  l'observació:  si 
sospites que un aliment pot no fer-te bé, prova de no menjar-lo uns dies i observa com et trobes. I 
si tens dubtes, busca l'acompanyament d'un professional.
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