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Α. ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 

  

 

 

 

 

 

Ψάχνοντας σε διάφορες πηγές, ανακαλύψαμε κείμενα που μας διαφωτίζουν σχετικά με τη διατροφή των 
Ελλήνων στο πέρασμα των αιώνων. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις διατροφικές συνήθειες του λαού 
μας από τα Ομηρικά κιόλας χρόνια. Περιγράφονται φαγητά και συνταγές  από την αρχαία εποχή, 
διαιτητικές συνήθειες των Βυζαντινών αλλά και των παππούδων μας πριν την εισβολή του σύγχρονου 
τρόπου διατροφής. 
 Η αρχαία ελληνική κουζίνα αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης. Τα γραπτά κείμενα της 
εποχής της αρχαιότητας περιγράφουν με εντυπωσιακές λεπτομέρειες τις διατροφικές συνήθειες των 
προγόνων μας στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Τα είδη και σχήματα των δοχείων, σκευών και 
μαγειρικών εργαλείων που φέρνουν έρχονται στο φως από τις αρχαιολογικές ανασκαφές μαρτυρούν μια 
ιδιαίτερα προηγμένη και υγιεινή κουζίνα. 
  Από την Οδύσσεια συλλέγουμε στοιχεία για τις γαστρονομικές προτιμήσεις των Ελλήνων της εποχής του 8 
πΧ αι. Όσο και αν μας φανεί περίεργο οι Έλληνες της Ομηρικής Εποχής στήριζαν την διατροφή τους 
κυρίως στο κρέας: ωμά εντόσθια, δαμάλια, κοπαδίσια αρνιά, κατσίκια, μοσχάρια κυρίως μηρούς, γίδες όλο 
πάχος, ενώ από τα βόδια προτιμούσαν τα παχιά ψημένα πάκια. Τα κρέατα τα έτρωγαν ψητά στη θράκα. 
Ψωμιά έφτιαχναν από σιτάρι και κριθάρι και μάλιστα συνήθιζαν να έχουν ποικιλία ψωμιών τα οποία ήταν 
σαν τις σημερινές πίτες. Καλλιεργούσαν επίσης βίκο, τριφύλλι και κάπαρη. Είχαν ανεπτυγμένη τυροκομία, 
έπιναν γάλα, έφτιαχναν τυρόγαλο και τυριά. Το κρασί ήταν απαραίτητο συνοδευτικό των γευμάτων. Στην 
Οδύσσεια γίνεται αναφορά για: ξανθό κρασί, κόκκινο νεχτάρι, μαύρο κρασί και μαύρο γλυκόπιοτο κρασί. 
Το κρασί τους το έπιναν νερωμένο και πριν το βάλουν στο στόμα έσταζαν μερικές σταγόνες στο δάπεδο 
προσφορά στους θεούς. Υπήρχε βέβαια και το ελαιόλαδο, αλλά τότε είχε κυρίως άλλη χρήση... άλειφαν με 
αυτό τα κορμιά τους μετά το μπάνιο! Δεν περιφρονούσαν φυσικά και τα φρούτα. 

  Να ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την Οδύσσεια: 

Εδώ φυτρώνουν φουντωμένα ψηλά δέντρα: αχλαδιές, ροδιές, μηλιές με τον 
λαμπρό καρπό, συκιές γλυκές κι ελιές με φουντωμένο φύλλωμα. 
-Ξένε, στ’ αλήθεια θα’θελες αν σ’ έπαιρνα, να μου δουλεύεις στα ξώμερα, στις 
άκρες να μαζεύεις αγκάθια για φράχτες ή να φυτεύεις δέντρα; Κι εγώ θα σου 
εξασφάλιζα ψωμί για όλο το χρόνο (.....) 

 O Αθήναιος, ο συγγραφέας των Δειπνοσοφιστών, που έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα, 
περιγράφει ένα δείπνο που έδωσε ο εύπορος Κάρανος επ' ευκαιρία των γάμων του:
Στην αρχή, λέει, προσφέρθηκε σε κάθε συνδαιτημόνα από ένα ασημένιο ποτήρι και 
ένα χρυσό διάδημα. Μετά, άρχισαν να έρχονται οι ασημένιοι και χάλκινοι δίσκοι με 
τα εδέσματα: Κοτόπουλα, πάπιες και χήνες ψητές, κατσικάκια, λαγοί, περιστέρια, 
τρυγόνια και πέρδικες. Ακολούθησε ένα διάλειμμα για να παίξουν οι μουσικοί και οι 
αυλητρίδες. Δεύτερο μέρος με ψητό γουρουνόπουλο ξαπλωμένο ανάσκελα πάνω σε 
ασημένιο δίσκο. Την κοιλιά του την είχαν γεμίσει με ψητές τσίχλες και συκοφάγους, 
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στρείδια και χτένια σκεπασμένα με κρόκους αβγών...
  Γνωρίζουμε σήμερα ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ειδικότερα οι Μακεδόνες και οι Θεσσαλοί ...έτρωγαν 
καλά! Οι Μυκηναίοι, από τον 15ο και 14ο αιώνα π.Χ., είχαν ως βασική τροφή τα δημητριακά και 
χρησιμοποιούσαν τις λέξεις "σίτος" και "κριθή". Επίσης, έτρωγαν πολλά σύκα, μέλι και τυριά. Οι αρχαίοι 
Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατέγραψαν τρόπους παρασκευής φαγητών, από τον 5ο αιώνα π.Χ. Από τα 
κείμενα που έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας, γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι μας δημιούργησαν το πρώτο 
γαστρονομικό αρχείο του κόσμου.  

Και, μάλιστα, είχαν ακόμα και γλυκόξινες γεύσεις, τις οποίες αγνοούσαμε μέχρι που μας ήρθαν από την 
...Κίνα! 
  Μπορεί οι αρχαίοι να μην ήξεραν το ρύζι, τη ζάχαρη, το καλαμπόκι, την πατάτα, τη ντομάτα και το λεμόνι, 
αλλά χρησιμοποιούσαν μια μεγάλη ποικιλία από καρυκεύματα για το κυνήγι, πολλά κρεμμύδια, αγουρέλαιο 
αρωματισμένο με μέντα ή θυμάρι, έφτιαχναν γλυκίσματα από ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι και μελωμένο 
κρασί! 

  Ο Θεόφραστος αναφέρει 5 ποικιλίες ραπανιών, διευκρινίζοντας ότι εκείνο της Βοιωτίας ήταν το πιο γλυκό. 
Ξέρουμε ότι οι αρχαίοι έτρωγαν τα ραπανάκια μαζί με το ψωμί για πρωινό! Από τον Πλάτωνα, τον Ησίοδο, 
τον Πλούταρχο και άλλους συγγραφείς, έχουμε αρκετές περιγραφές για τα δείπνα των αρχαίων. 

 Να μερικά μενού που μας έρχονται από εκείνα τα χρόνια: 

Ορεκτικά: 
Ρεβίθια με παντζάρια και σκόρδο 
Μαύρες τσακιστές ελιές με τυρί 

Σαλάτες: 
Θαλασσαία 
Σπανάκι, κρεμμύδι φρέσκο, κάππαρη, πλοκάμι χταποδιού με γαρίδες, μύδια και καλαμάρια 
Κυκλωπαία 
Ρόκα με κατσικίσιο ξυστό τυρί, ελαιόλαδο και ξύδι 
Πρασσαία 
Λάχανο, ρόκα, σέλινο, σπαράγγια, αυγά με κουκουνάρι, καρύδια, βολβούς, σταφίδες και ρόδια 

Κύρια πιάτα: 
Πανσέτα χοιρινού με γλυκόξινη σάλτσα από μέλι, θυμάρι, ξύδι & σκορδαλιά ρεβιθιών 
Γεμιστές φέτες χοιρινού φιλέτου με δαμάσκηνα με σκούρο ζωμό, συνοδευόμενες με αγκινάρες και πουρέ 
αρακά. 
Γαρίδες με Ξύδι και μέλι συνοδευόμενες με κολοκύθια και κουνουπίδι 

Γλυκίσματα: 
Ποικιλία ξηρών καρπών (δαμάσκηνα, ξερά σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, χουρμάδες, φιστίκια με μέλι αττικό-
με ή χωρίς γιαούρτι). 
Κόκκωρα - ξερά σύκα με καρύδια και μέλι. 
Κομματάκια μήλου και ρόδια με γιαούρτι και μέλι. 
 
  O Αριστοφάνης στην Ειρήνη μας δίνει ένα πολύ όμορφο κείμενο που περιγράφει ένα ζεστό, σπιτικό γεύμα: 

Τι όμορφα που είναι σαν βρέχει κι έχει τελειώσει πια η σπορά... Έρχεται ένας γείτονας και λέει:
—Κωμαρχίδη, για πες, τι να κάνουμε με τέτοιον καιρό;
—Να σου πω, θέλω να το τσούξω λιγάκι, μια κι ο θεός τα φέρνει βολικά... Ε, γυναίκα, ζέστανε μας τρία πιάτα 
φασολάκια, και βάλε μέσα και λίγο σιτάρι... βγάλε μας και κάμποσα σύκα. Και κάποιος ας πάει να φωνάξει 
απ’ το χωράφι το Μανή, το δούλο. Με τέτοιο καιρό είναι αδύνατο σήμερα να γίνει βλαστολόγημα και 



7 

 

σκάλισμα. Tο χωράφι είναι γεμάτο λάσπες.
Κι απ' το σπίτι μου πες να φέρουν την τσίχλα και τους δυο σπίνους-έχει ακόμα γάλα και τέσσερα κομμάτια από 
ένα λαγό... αν δεν άρπαξε κανένα αποβραδίς το παλιόγατο. Άκουα μέσα κει χαρχαλέματα και πηδηχτά. Απ' 
αυτά, παιδί, φέρε μας τα τρία, το άλλο δώσ' το στο γέρο μου. Ζήτησε κι απ' τον Αισχινάδη να σου δώσει 
μυρτιές, αλλά κοίτα να χουνε πάνω καρπό... Κι όπως πας στο δρόμο —είναι πέρασμα σου— φώναξε και το 
Χαρινάδη, να 'ρθει κι αυτός να πιει μαζί μας, μια κι ο θεός τα φέρνει βολικά και τα σπαρτά πάνε καλά... 

  Ο Πλούταρχος στον Λυκούργο, μας αναφέρει τα περίφημα σπαρτιατικά συσσίτια: 

Τα συσσίτια των Σπαρτιατών αποτελούνταν από το μέλανα ζωμό (που δεν ξέρουμε από τι ακριβώς τον 
έφτιαχναν), βραστό χοιρινό, κρασί, πίτα γλυκιά και ψωμί από βρώμη.
Ο Διονύσιος, ο τύραννος των Συρακουσών, αγόρασε ένα μάγειρα από τη Σπάρτη και του έδωσε εντολή να του 
παρασκευάσει το μέλανα ζωμό, που τόσο αγαπούσαν οι Σπαρτιάτες. Όμως, δεν κατάφερε να καταπιεί ούτε την 
πρώτη κουταλιά και την έφτυσε. Τότε ο μάγειρας του είπε: «Για να δοκιμάσεις αυτό το φαγητό, πρέπει πρώτα 
να κάνεις σπαρτιατική γυμναστική και να κολυμπήσεις στον Ευρώτα». 

  Η αρχαία ελληνική διατροφή, αποτελεί σήμερα τη βάση πάνω στην οποία "οργανώνεται" κάθε υγιεινή 
δίαιτα στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Πόσοι, όμως, το γνωρίζουν αυτό; 

Στα Βυζαντινά χρόνια 

 

Oι γραπτές πηγές δίνουν πολλές πληροφορίες για τη διατροφή των Βυζαντινών. Βασική επιδίωξη ήταν η 
αυτάρκεια του νοικοκυριού και γι' αυτό κάθε οικογένεια καλλιεργούσε τα βασικά λαχανικά και εξέτρεφε 
κάποια ζώα (κυρίως πουλερικά). Βέβαια αυτό ήταν δύσκολο να ισχύει στις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα 
στην Κωνσταντινούπολη, που την περίοδο της ακμής της έφτανε τους 500.000 κατοίκους. Για αυτές τις 
περιπτώσεις επενέβαινε η κρατική μέριμνα, κυρίως μέσω του έπαρχου της πόλης. 
  Τα κύρια γεύματα των Βυζαντινών ήταν το πρόγ(ε)υμα ή πρόφαγον, το άριστον ή μεσημβρινόν (γεύμα), 
καθώς και ο δείπνος. Έτρωγαν χρησιμοποιώντας κυρίως τα χέρια, αφού το πηρούνι ήταν άγνωστο μέχρι το 
10ο αιώνα και η χρήση του σπάνια στους επόμενους αιώνες. Χρησιμοποιούσαν επίσης κοχλιάρια ή 
κουτάλια και μαχαίρια. Πριν και μετά το φαγητό έπλεναν τα χέρια τους, χρησιμοποιώντας το χέρνιβ(ι)ον 
(πήλινο ή μεταλλικό αγγείο). 

Στο φούρνο 

  

 

 

 

 

Τα κυριότερα είδη διατροφής ήταν το ψωμί, το λάδι, οι ελιές και το τυρί. Η ποιότητα του ψωμιού 
παρουσίαζε ποικιλία και ήταν ανάλογη με τις οικονομικές δυνατότητες του καταναλωτή. Έτσι καλύτερος 
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και ακριβότερος άρτος ήταν ο καθαρός άρτος ή ο σεμίδαλις. Φτιαγμένος από καθαρό ψιλοκοσκινισμένο 
σιτάρι ή από σιμιγδάλι, τον απολάμβαναν οι πλουσιότερες ομάδες του πληθυσμού. Οι υπόλοιποι αρκούνταν 
σε έναν υποδεέστερο τύπο ψωμιού, το μεσοκάθαρον ή της μέσης ή ακόμη και στους ρυπαρούς ή κυβαρούς 
άρτους, ζυμωμένους από άλλα, χαμηλής ποιότητας δημητριακά, και συνυφασμένους με τη φτώχεια. Ένδειξη 
απόλυτης φτώχεια ς ήταν η κατανάλωση ψωμιού από πίτουρα (πιτεράτον). Αντίστοιχες διακυμάνσεις στην 
ποιότητα υπάρχουν και στα είδη τυριού, το αγαπημένο προσφάγι(ο)ν των Βυζαντινών. Εκλεκτά τυριά 
θεωρούνταν το βλάχικο και το κρητικό. Γνωστά επίσης ήταν το ανθότυρο (απότυρον) και η μυζήθρα, ενώ το 
κακής ποιότητας τυρί το ονόμαζαν ασβεοτότυρον. 

 Όταν η υγιεινή διατροφή ήταν αναγκαστική 

  Η φθηνότερη και πιο διαδεδομένη τροφή για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν τα λαχανικά και 
τα όσπρια. Με δεδομένες δε τις μεγάλες περιόδους νηστείας που προβλέπει η Εκκλησία, και τις οποίες 
φαίνεται ότι τηρούσαν με αρκετή ευλάβεια οι Βυζαντινοί, οι τροφές αυτές καταναλώνονταν για μακρύ 
χρονικό διάστημα από το σύνολο του πληθυσμού. Δεν είναι πάντα εύκολο να ταυτίσουμε τα διάφορα είδη 
λαχανικών που αναφέρουν οι πηγές. Μεγάλη κατανάλωση είχαν τα λάχανα, τα πράσα, τα κρεμμύδια, τα 
τεύτλα, τα μαρούλια, τα ραδίκια, το καρότο, ο αρακάς, η ρόκα. Άγνωστες φυσικά ήταν οι πατάτες και οι 
ντομάτες, που έφτασαν στην Ευρώπη πολύ αργότερα. Από τα όσπρια συναντάμε τα φασόλια, τις φακές, τα 
ρεβίθια, τα κουκιά, τα λούπινα. 

 …Και το απαραίτητο ιώδιο από τη θάλασσα Τη διατροφή των Βυζαντινών συμπλήρωναν, κυρίως στις 
παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές, τα ψάρια και τα θαλασσινά. Βέβαια, στις μεγάλες πόλεις και 
γενικότερα όπου δεν υπήρχε άμεση δυνατότητα αλιείας, τα μεγάλα και ακριβά ψάρια (κεφάλα, συναγρίδες, 
μπαρμπούνια, λαβράκια, λυθρίνια, καλκάνια) ήταν προνόμιο των λίγων, ενώ οι υπόλοιποι περιορίζονταν 
στα μικρά ψάρια (σαρδέλες, παλαμίδες, σκουμπριά, τσίρους) και κυρίως στα παστά. 

Tο κρέας, είδος πολυτελείας 

Η ίδια διάκριση ισχύει και για την κατανάλωση του κρέατος. Τα ζώα της οικογένειας εκτρέφονταν κυρίως 
για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Η κατανάλωση κρέατος, ακόμη και του παστού, ήταν μια 
σπάνια πολυτέλεια για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αντίθετα, στα τραπέζια των πλουσίων 
έβρισκαν συχνότερα τη θέση τους αρνιά, κατσίκια, κότες, πουλερικά, καθώς και κυνήγια. Σε ιδιαίτερη 
εκτίμηση είχαν τα χοιρινά κρέατα. Τα εντόσθια θεωρούνταν υποδεέστερη τροφή, κατασκεύαζαν όμως με 
αυτά φαγητά που θυμίζουν το σημερινό κοκορέτσι (πλεκτήν) και τη γαρδούμπα (γαρδούμιον). 

 Για επιδόρπιο τι έχει; 

  Βασικό συμπλήρωμα της διατροφής ήταν τα φρούτα (μήλα, αχλάδια, σύκα ξερά και φρέσκα, κεράσια, 
σταφύλια, πεπόνια κ.ά.), καθώς και οι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια). Τέλος, ως επιδόρπια 
(επίδειπνα ή δούλκια) είχαν διάφορα γλυκίσματα. Κύριο γλυκαντικό μέσο ήταν το μέλι. Γνωστά γλυκίσματα 
της εποχής είναι ο σησαμούς (παστέλι), η μουστόπιτα (μουσταλευριά), το κυδωνάτον (κυδωνόπαστο), 
διάφορα γλυκά κουταλιού, καθώς και είδος τηγανίτας (το λάγανον ή λαλλάγγι). Ένα γλύκισμα 
(κοπτοπλακούς) με φύλλα ζύμης, αμύγδαλα, καρύδια και μέλι μοιάζει να είναι ο πρόγονος του μπακλαβά. 

Γάρος, μια σάλτσα με πολλές παραλλαγές: Κύρια μέσα παρασκευής των φαγητών ήταν το ελαιόλαδο και 
τα ζωικά λίπη. Χρησιμοποιούσαν δε όλους τους γνωστούς σήμερα τρόπους μαγειρικής (ψήσιμο, βράσιμο, 
τηγάνισμα, αλεσμένα με μορφή πουρέ κ.λπ.). Για να προσδώσουν γεύση στο φαγητό πρόσθεταν διάφορα 
αρτύματα (ηδύσματα), όπως σάλτσες (που σερβίρονταν και σε ειδικά σκεύη, τα σαλτσάρια), αρωματικά φυτά 
(άνηθο, μάραθο, δενδρολίβανο, ρίγανη, κάπαρη) ακόμη και μπαχαρικά. Η πιο διαδεδομένη σάλτσα που 
χρησιμοποιούσαν στη βυζαντινή κουζίνα ήταν το γάρον ή ο γάρος. Γνωστό από την αρχαιότητα, το γάρον
φτιαχνόταν από εντόσθια ψαριών και μικρά ψάρια, τα οποία αφού αλάτιζαν και πιθανώς ανακάτευαν με 
κρασί, τα άφηναν στον ήλιο για δύο έως τρεις μήνες ή τα έβραζαν για αρκετές ώρες. Το υγρό αυτό 
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χρησιμοποιούσαν σε διάφορες παραλλαγές (ανακατεμένο με νερό, κρασί, λάδι ή ξύδι) για να αρτύσουν 
όλων των ειδών τα φαγητά, λαχανικά, κρέατα, ψάρια. Τα μπαχαρικά (πιπέρι, κανέλα, γαρίφαλο, κάρδαμο) 
εισάγονταν από την Ανατολή και φυσικά η τιμή τους ήταν απαγορευτική για το συνηθισμένο βυζαντινό 
τραπέζι. 
  Αν και πολλά από τα βυζαντινά φαγητά μοιάζουν να είναι πολύ κοντά στις νεοελληνικές γευστικές 
συνήθειες, όπως τα σκορδάτα και τα κρασάτα κρέατα, ορισμένοι συνδυασμοί γεύσεων της βυζαντινής 
μαγειρικής σήμερα θα φαίνονταν τουλάχιστον περίεργοι. Είναι γνωστή η συνταγή του κατσικιού που 
γεμιστό με σκόρδα, πράσα και κρεμμύδια και περιχυμένο με γάρον, έστειλε ως εκλεκτό δώρο ο Νικηφόρος 
Φωκάς στον Λιουτπράνδο της Κρεμόνας και το οποίο δεν εκτίμησε καθόλου ο πικρόχολος αυτός άνθρωπος 
από την «καθυστερημένη» Δύση. 

Ελληνική Παραδοσιακή  Διατροφή 

 

Καθημερινά συνειδητοποιούμε πως η διατροφή μας αλλάζει, δυστυχώς εις βάρος της υγείας μας, καθώς 
φεύγουμε από παραδοσιακούς τρόπους ζωής και εμπλεκόμαστε στους ρυθμούς που μας επιβάλλει η 
σύγχρονη εποχή με το γρήγορο και έτοιμο φαγητό από βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Συνέπεια αυτής της 
διατροφής του νεοέλληνα είναι η παχυσαρκία, οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση. 
Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μετά από μελέτες και έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να 
επιστρέψουμε στην ελληνική παραδοσιακή διατροφή, η οποία προστατεύει την υγεία μας. Τα κύρια 
στοιχεία της παραδοσιακής διατροφής είναι η ποικιλία των φαγητών όπου δεσπόζουν τα όσπρια, τα 
δημητριακά, τα άγρια χόρτα, το ελαιόλαδο, τα ψάρια, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά. Αντίθετα 
συνιστάται μικρή κατανάλωση κόκκινων κρεάτων και περιορισμένη ποσότητα γαλακτοκομικών. Επειδή 
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη κάθε υπερβολή όπως και κάθε στέρηση είναι αιτία νόσου, η διατροφή μας 
πρέπει να είναι ισορροπημένη και καλοζυγισμένη. 
  Η ελληνική παραδοσιακή διατροφή έχει γίνει γνωστή παγκοσμίως, γιατί έχει αποδειχθεί ότι προάγει την 
υγεία και προλαμβάνει τις ασθένειες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη διατροφή άλλων λαών της γης. Γι' 
αυτό, η συζήτηση με τους σημαντικούς ενήλικες στη ζωή μας, όπως η μητέρα, ο πατέρας, οι παππούδες και 
οι γιαγιάδες, οι θείες και οι θείοι, μπορεί να είναι χρήσιμη. Οι περισσότεροι έζησαν σε εποχές που δεν 
είχαμε γεννηθεί και -επομένως- μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτούς.  
  Ο τρόπος παρασκευής φαγητών και γλυκισμάτων στους διάφορους τόπους της Ελλάδας, 
επαναλαμβανόμενος ανά τους αιώνες, από τόπο σε τόπο, από νοικοκυριό σε νοικοκυριό και από εστιατόριο 
σε εστιατόριο, συνετέλεσε ώστε να δημιουργηθεί η Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα. Σε αυτό το γενικό 
μοντέλο της Ελληνικής Παραδοσιακής Κουζίνας, οι κάτοικοι των ελληνικών επαρχιών, έβαλαν το δικό τους 
μεράκι, τις δικές τους ιδιαίτερες γεύσεις και στη βάση των τοπικών τους προϊόντων δημιούργησαν Τοπικές 
Παραδοσιακές Κουζίνες. Όπως είναι κατανοητό, στη διαμόρφωση της τοπικής κουζίνας ρόλο παίζουν οι 
τοπικές συνθήκες, όπως ο φυσικός πλούτος της κάθε περιοχής, το κλίμα της αλλά και οι επιρροές που 
δέχτηκε η κάθε περιοχή από άλλους λαούς και άλλες παραδόσεις. Η ελληνική κουζίνα έχει επηρεαστεί από 
την τουρκική, και αυτό φαίνεται σήμερα σε πιάτα ορεκτικών όπως το τζατζίκι, το ιμάμ μπαϊλντί, το 
σουβλάκι και ο μουσακάς, αλλά και από την ενετική, ιδιαίτερα στις περιοχές των νησιών του Ιονίου όπου οι 
Ενετοί ως κατακτητές έζησαν για πολλά χρόνια μεταδίδοντας στους κατοίκους των Ιονίων νησιών την 
αγάπη για τα ζυμαρικά και τις διάφορες πίτες.  
Κορυφαίο δείγμα της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι η γνωστή χωριάτικη ή ελληνική σαλάτα, που 
αποτελείται από αγγούρι, τομάτες, κρεμμύδια, φέτα τυρί, ελιές και ρίγανη, όλα διανθισμένα με το περίφημο 
ελληνικό λάδι. Το ελαιόλαδο με την υψηλή διαθρεπτική του αξία αποτελεί τη βάση της ελληνικής 
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μαγειρικής. 
  Χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζιού είναι η ποικιλία των πιάτων, όπου κανένα δεν μονοπωλεί τη 
γεύση αλλά όλα μαζί συνθέτουν ένα λαχταριστό σύνολο. Οι μεζέδες (μικρά πιατάκια με διαφορετικά 
εδέσματα) είναι πολλοί και αραδιασμένοι όλοι μαζί στο τραπέζι μοιάζουν με ένα πολύχρωμο πίνακα. Τα 
υπέροχα λαχανικά και χόρτα, τα όσπρια με χαρακτηριστικά τα κουκιά και τη φάβα, τα φρεσκότατα και με 
μοναδική γεύση ψάρια και θαλασσινά των ελληνικών θαλασσών, τα ζουμερά φρούτα, το καλής ποιότητας 
κρέας, τα τυριά, το δροσερό ελληνικό γιαούρτι και το πυκνό και αρωματικό μέλι θυμαριού ή ανθέων, όλα 
προϊόντα της ελληνικής γης αφθονούν στη χώρα με το ήπιο μεσογειακό κλίμα και την καλή ποιότητα 
εδάφους. Στο ελληνικό τραπέζι το φαγητό συνοδεύεται και με εξαιρετικά νόστιμο ψωμί, που παραδοσιακά 
είναι ζυμωτό ψωμί (χωριάτικο με προζύμι). Στα παλαιότερα χρόνια αλλά ακόμη και σήμερα σε κάποιες 
επαρχίες της χώρας το ζύμωμα του ψωμιού, διαδικασία ιερή, γινόταν με προγραμματισμό μια φορά την 
εβδομάδα και απαιτούσε ιδιαίτερη σοβαρότητα και σεβασμό. Σε πολλά ελληνικά χωριά το ψωμί ψήνεται 
ακόμη σε φούρνους χτιστούς που τους ανάβουν με ξύλα και όπου εκτός από ψωμί φτιάχνουν και 
κουλούρες, τυρόπιτες, λαδοκούλουρα και μικρές πίτες με μέλι και κανελογαρίφαλο.  

 Πρωταγωνιστής στο ελληνικό τραπέζι ήταν από την αρχαιότητα και συνεχίζει να 
είναι το ιερό υγρό του θεού Διονύσου, το κρασί. Με αμπέλια να καλλιεργούνται σε 
όλες τις γωνιές της Ελλάδας, τα ελληνικά κρασιά θεωρούνται από τα καλύτερα 
παγκοσμίως. 
 Όσο για γλυκά, το κλασικό γλυκό που προσφέρεται στα χωριά και τις πόλεις είναι 
το πατροπαράδοτο ελληνικό γλυκό του κουταλιού. Πρόκειται για διατηρημένα σε 
ζάχαρη φρούτα της κάθε εποχής τα οποία πρέπει να είναι άριστης ποιότητας 
(κυδώνι, σύκο, πορτοκάλι, κάστανο, βερίκοκο, κεράσι). Παραδοσιακά είναι επίσης 
και τα σιροπιαστά γλυκίσματα με βάση κυρίως τους ξηρούς καρπούς (καρύδια, 
φουντούκια, αμύγδαλα, φιστίκια), το σπιτικό φύλλο, τα διάφορα ξερά φρούτα και 
τέλος το μέλι που δίνει στα γλυκά αυτά χαρακτηριστικό άρωμα αλλά και υψηλή 
διαθρεπτική αξία. Γνωστά γλυκά είναι το γαλατομπούρεκο, ο μπακλαβάς, το 
κανταΐφι, τα μελομακάρονα, ο σιμιγδαλένιος χαλβάς, το ραβανί, το σάμαλι. 
  Το φαγητό συνοδεύει πολλές δραστηριότητες και καταστάσεις. Μερικές φορές 
σερβίρονται ειδικά φαγητά στις γιορτές, στους γάμους ή τις Κυριακές. Για 

παράδειγμα, τα Χριστούγεννα τρώμε συνήθως γαλοπούλα, την Πρωτοχρονιά φτιάχνουμε βασιλόπιτα, το 
Πάσχα σουβλίζουμε το αρνί και τρώμε κόκκινα αυγά, ενώ στα γενέθλια και στους γάμους κόβουμε τούρτα.  
 Κάποιες μέρες το χρόνο νηστεύουμε και δεν τρώμε κρέας, τυρί, αυγά ή και λάδι. Οι νηστείες  που  συνιστά  
η  Ορθόδοξη  Εκκλησία φαίνεται  ότι  αποτελούν  έναν  άριστο  οδηγό  καλής διατροφής που προάγει την 
υγεία, προλαμβάνει χρόνια νοσήματα και επιβραδύνει τη γήρανση του οργανισμού. Αυτό  επιβεβαιώνεται  
με  ερευνητικά  δεδομένα  που δείχνουν   ότι  η   ανάπτυξη   επιτυγχάνεται   με   φυτική πρωτεΐνη εξίσου 
καλά, όπως και με ζωική,  αρκεί να χρησιμοποιούνται ποικίλες πηγές φυτικής πρωτεΐνης (όσπρια, 
δημητριακά, ψωμί, καλαμπόκι, ρύζι). Επομένως, η περιοδική αυτή φυτοφαγία της εκκλησίας έχει άριστα 
αποτελέσματα  στην  προαγωγή  της υγείας.  Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει ότι η εκκλησία συνιστά 
θαλασσινά στις νηστείες τα οποία, περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα, πολύ χρήσιμα για την προαγωγή της 
υγείας.      

Ελληνική Κουζίνα, η πιο υγιεινή 

 

  Εδώ και αρκετές δεκαετίες γίνεται λόγος για την περίφημη Μεσογειακή Διατροφή και την υπεροχή της σε 
σχέση με άλλες διατροφικές συνήθειες. Το 1994 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Σχολή Δημόσιας Υγείας 
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του Harvard, και ο Οργανισμός Υγείας Oldways παρουσίασαν την λεγόμενη Πυραμίδα της Μεσογειακής 
Δίαιτας, αποδεικνύοντας και επιστημονικά ότι η διατροφή των λαών της Μεσογείου, πλούσια σε λαχανικά, 
όσπρια, φρούτα, δημητριακά και με βασική πηγή λίπους το ελαιόλαδο, συντελεί στη διατήρηση της καλής 
υγείας και τη μακροζωία.  
  Η πλειοψηφία των ιατρικών και διαιτολογικών ερευνών που έχουν γίνει σε παγκόσμια κλίμακα φέρουν την 
κρητική κουζίνα ως το πιο χαρακτηριστικό και ποιοτικά υψηλό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής. Οι 
κάτοικοι της Κρήτης διαπιστώθηκε ότι έχουν τους χαμηλότερους δείκτες θνησιμότητας και τα πιο μικρά 
αναλογικά και σε παγκόσμια κλίμακα ποσοστά θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνους.  
 Ποιο είναι όμως το μυστικό της κρητικής διατροφής; Η απάντηση είναι ότι οι Κρητικοί τρέφονται με τα 
προϊόντα που παράγει η γη τους, δηλαδή καθημερινά  τρώνε άφθονα κηπευτικά, χόρτα και λαχανικά, 
όσπρια και φρούτα, αρωματίζουν το φαγητό τους με βότανα και φυτά από τα βουνά του νησιού, όπως 
θυμάρι και βασιλικό, ενώ σχεδόν πάντα συνοδεύουν το φαγητό με κρασί από τα τοπικά αμπέλια. Το 
σημαντικότερο διατροφικό στοιχείο όμως είναι το λάδι, το οποίο για τους Κρητικούς όπως και για όλους 
τους λαούς της Μεσογείου, αποτελεί όπως είπαμε τη βασική πηγή λίπους. Η Κρήτη με το μεσογειακό της 
κλίμα και τη καλή σύσταση του εδάφους της επιτρέπει στο ελαιόδεντρο όχι μόνο να φύεται παντού, τόσο σε 
πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές, αλλά και να αποδίδεται στην υψηλότερη ποιότητά του, με χαμηλή 
οξύτητα και υπέροχο άρωμα. Το γεγονός ότι οι Κρητικοί ζουν περισσότερο και έχουν τους χαμηλότερους 
δείκτες στην εμφάνιση ασθενειών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι είναι και οι μεγαλύτεροι 
καταναλωτές ελαιόλαδου παγκοσμίως. Το ελληνικό λάδι (ελαιόλαδο) αποτελεί γενικότερα βάση της 
ελληνικής διατροφής, και χρησιμοποιείται στα περισσότερα πιάτα εκτοπίζοντας το βούτυρο ή άλλα είδη 
λαδιού που χρησιμοποιούνται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από τη θέση που 
έχει το λάδι στη θρησκεία μας.  

Β. Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν τις ρίζες τους στα παιδικά μας χρόνια. Μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε 
για να μάθουμε στα παιδιά μας να τρώνε σωστά και να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες. 
 
Δεν υπάρχει μητέρα που να μην ανησυχεί για τη διατροφή του παιδιού της. Αν είναι αδύνατο, φοβάται ότι 
θα γίνει ασθενικό και αδύναμο. Αν είναι παχουλό, τρέμει για κάθε νέα έρευνα για την παιδική παχυσαρκία 
που βγαίνει στη δημοσιότητα.  

Πέψη, η αρχή του παντός 
Το καλό μάσημα της τροφής προϋποθέτει το να τρώει κανείς πιο αργά, πράγμα που μας βοηθάει και να 
τρώμε λιγότερο. Το αίσθημα της πληρότητας έρχεται μέσω ενός ειδικού σήματος που παίρνει ο εγκέφαλος. 
Για να καταλάβει, όμως, ο εγκέφαλος ότι έχουμε χορτάσει χρειάζεται να περάσουν περίπου 20 λεπτά ώσπου 
να ανέβει το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα, που προκαλείται από την πέψη των τροφών. Αν λοιπόν μέσα 
σε 20 λεπτά έχουμε αδειάσει ό,τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι, τότε είναι σίγουρο ότι θα έχουμε φάει πολύ 
περισσότερο απ' όσο χρειαζόμαστε. Το μεγαλύτερο μέρος της περίσσειας αυτής ποσότητας ο οργανισμός το 
αποθηκεύει ως λίπος κυρίως στην περιφέρεια και στην κοιλιά. Γι' αυτό, ξεχάστε τη φράση «για να δω ποιος 
θα φάει πιο γρήγορα το φαγητό του» και μάθετε στα παιδιά να τρώνε αργά και να μασάνε πολύ καλά την 
κάθε μπουκιά, δηλαδή τουλάχιστον 15-20 φορές πριν την καταπιούν. 
 
Η σημασία του πρωινού 
Ένα σωστό και υγιεινό πρωινό πρέπει να είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα ώστε 
να προσφέρει σωματική, ψυχική και πνευματική ευεξία. Τι χρειάζεται να περιλαμβάνει; 

 Ένα ποτήρι φρέσκο χυμό φρούτων. Ο καλύτερος συνδυασμός είναι από πορτοκάλι, μήλο, καρότο 
και ακτινίδιο. (Ο χυμός πορτοκαλιού πρέπει να αραιώνεται πάντοτε με 2 δάχτυλα νερό.) 

 Ένα μπολ με δημητριακά (σιτάρι, κουάκερ, νιφάδες καλαμποκιού ή σιταριού) χωρίς ζάχαρη στα 
οποία μπορείτε να προσθέσετε άψητους και ανάλατους ξηρούς καρπούς και φρέσκα ή ξερά φρούτα 
ή να αντικαταστήσετε τα δημητριακά με 1-2 λεπτές φέτες ψωμιού ολικής άλεσης. 
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 Ένα ποτήρι γάλα ή ένα γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και όσοι αθλούνται 
μπορούν να προσθέσουν 2-3 φορές την εβδομάδα και ένα αυγό μελάτο με μία φέτα ψωμί ολικής 
άλεσης. 

Ποια είναι η σωστή ποσότητα 

 Μερίδα κρέατος: Σχηματίζουμε έναν κύκλο ενώνοντας τους δείκτες και τους αντίχειρες των δύο 
χεριών. Ο κύκλος που σχηματίζεται (με πάχος όσο το πάχος του δείκτη μας) είναι περίπου όσο μια 
μέτρια μπριζόλα χωρίς το κόκαλο. Στον ίδιο όγκο χωράνε 2-3 μικρά μπιφτέκια, ένα μικρό ή ένα 
μεγάλο στήθος κοτόπουλου. 

 Μερίδα ψαριού: Μπορούμε να φάμε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί το ψάρι είναι λιγότερο λιπαρό 
από το κρέας. Για να υπολογίσουμε τη μερίδα χρησιμοποιούμε τον μεγαλύτερο κύκλο που 
σχηματίζουν οι αντίχειρες με τους μέσους. 

 Μερίδα τυριού: Ενώνουμε δείκτη, μέσο και παράμεσο, ο όγκος που δημιουργείται από τη βάση των 
δαχτύλων μέχρι την κορυφή τους αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι τυρί φέτα, ενώ για πιο σκληρά τυριά, 
όπως η γραβιέρα ή το κεφαλοτύρι, υπολογίζουμε τη μερίδα με βάση τον όγκο που καταλαμβάνουν 
μόνο δύο δάχτυλα, ο μέσος και ο δείκτης. 

Τι θα φάμε σήμερα; 
Είναι εντελώς απαραίτητο να οργανώσετε τη διατροφή σας έτσι ώστε να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες 
του οργανισμού του δικού σας και των παιδιών χωρίς να έχετε το άγχος του φαγητού. Για σίγουρα 
αποτελέσματα μπορείτε να βάλετε στο τραπέζι σας τη μεσογειακή διατροφή, για την οποία τόσος πολύς 
λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η βάση της βρίσκεται στην παραδοσιακή κρητική διατροφή, που 
προσφέρει μακροβιότητα και καλή ποιότητα ζωής, και περιλαμβάνει καθημερινά άφθονα ακατέργαστα 
δημητριακά (ψωμί και παξιμάδια από κριθάρι και σιτάρι), μέλι, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, πολλά 
όσπρια, ελάχιστο κρέας, ανάλατους και άψητους ξηρούς καρπούς, άφθονα ψάρια και θαλασσινά και φυσικά 
ελαιόλαδο. Μπορείτε μάλιστα να οργανώσετε το εβδομαδιαίο μενού σύμφωνα με τους κανόνες του 
ορθόδοξου χριστιανικού εορτολογίου που προβλέπει: 

 Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή φαγητά που δεν περιέχουν κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι. Έτσι, σε μία 
εβδομάδα θα καταναλώνετε μία-δύο φορές κόκκινο κρέας ή κοτόπουλο και μία φορά ψάρι, κάθε 
Σάββατο. 

 Όσπρια (είναι καλή πηγή πρωτεΐνης) μία φορά την εβδομάδα. 
 Δύο φορές την εβδομάδα γεύματα με βάση τα λαχανικά. 
 Μία φορά την εβδομάδα ρύζι ή ζυμαρικά. 

Για να αποκτήσουν τα παιδιά σας υγιεινές συνήθειες, είναι σημαντικό να ακολουθείτε μερικούς 
βασικούς κανόνες: 

 Να τρώτε καλό πρωινό και πολλά και μικρά γεύματα. 
 Πρωί και απόγευμα (ανάμεσα στα γεύματα) να πίνετε χυμούς και να τρώτε φρούτα. 
 Στο μεσημεριανό σας να υπάρχει πάντοτε σαλάτα με ωμά ή βραστά λαχανικά. 
 Καλή λύση για το βράδυ είναι ένα γιαούρτι με λίγα φρούτα ή μια σαλάτα με λίγο τυρί ή ψάρι. 
 Να τρώτε σε ήρεμο περιβάλλον. 
 Να προτιμάτε ψωμί ολικής άλεσης και πλήρη δημητριακά. 
 Καθημερινά να καταναλώνετε 2-3 μερίδες γαλακτοκομικά. Ειδικά τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει 

να πίνουν τουλάχιστον ένα ποτήρι γάλα ή να τρώνε ένα γιαούρτι ή ρυζόγαλο ή κρέμα το απόγευμα. 
 Να αποφεύγετε την κατανάλωση αναψυκτικών ή ροφημάτων με ζάχαρη που δεν ξεδιψούν και 

σας φορτώνουν με περιττές θερμίδες. 
 Να πίνετε 6-8 ποτήρια νερό (είναι πιο εύκολο όταν έχετε μαζί σας ένα μικρό μπουκαλάκι). 
 Να αποφεύγετε τα τηγανητά και τα μαγειρεμένα λίπη και να προτιμάτε ελαιόλαδο σε μικρές 

ποσότητες. 



13 

 

Λαχανικά και σαλάτες 
Είναι τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες που δεν απορροφώνται από τον οργανισμό, 
και αν δεν τις παίρνουμε καθημερινά υποφέρουμε από δυσκοιλιότητα. Γεμίζουν εύκολα το στομάχι κι έτσι 
το αίσθημα του κορεσμού έρχεται γρήγορα, ενώ έχουν λίγες θερμίδες και μας εξασφαλίζουν ένα ελαφρύ 
γεύμα. Το σωστό είναι να ξεκινάμε το γεύμα μας με 10 πιρουνιές σαλάτα και στη συνέχεια να συνοδεύουμε 
κάθε δεύτερη ή τρίτη μπουκιά φαγητού με μία πιρουνιά σαλάτα. 
 
Νερό 
Το νερό είναι πολύτιμο για τον οργανισμό μας γιατί, μεταξύ άλλων, επιτρέπει να εισέρχονται στα κύτταρα 
τα θρεπτικά συστατικά και να αποβάλλονται τα απόβλητα του μεταβολισμού. Είναι σημαντικό όμως να 
πίνουμε νερό ανάμεσα στα γεύματα και όχι κατά τη διάρκειά τους ή αμέσως μετά, γιατί τότε αραιώνονται 
τα πεπτικά υγρά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία της χώνεψης και να φουσκώνει το στομάχι. 
Ένα με δύο ποτήρια νερό 10 λεπτά πριν από το φαγητό είναι ό,τι χρειάζεται για τις ανάγκες του 
οργανισμού. Αν ακολουθήσετε αυτή την τακτική, σε λίγες μέρες το παιδί σας θα έχει συνηθίσει στην 
αλλαγή και θα πάψει να ζητάει νερό με το φαγητό ή αμέσως μετά από αυτό και θα σηκώνεται ανάλαφρο 
από το τραπέζι. 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 
Ή ΛΙΓΟ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Κόκκινο κρέας, Γλυκά 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Αβγά, Πουλερικά, Ψάρια 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Γάλα, Τυριά και Γιαούρτι, Ελαιόλαδο και Ελιές, Φρούτα, Όσπρια, Λαχανικά, Ψωμί, Ζυμαρικά, Ρύζι, 
Πατάτες και άλλα Δημητριακά 

Γ. Η Μεσογειακή δίαιτα 

 

 Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι 
της Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι ξακουστή για τις ευεγερτικές 
της ιδιότητες καθώς προφυλάσσει από εμφράγματα του μυοκαρδίου και από διάφορες μορφές καρκίνου, 
είναι φτωχή σε θερμίδες, τονώνει τον οργανισμό, βοηθάει την καλή λειτουργία του εντέρου και γενικά 
χαρίζει μακροζωία όπως έδειξαν μακροχρόνιες έρευνες.  
Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος 
μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ζουν περισσότερο, ενώ πολύ σπανιότερα σε 
σχέση με τους Αμερικανούς και τους Βορειοευρωπαίους πάσχουν από καρκίνο εντέρου και στήθους ή 
καρδιακές παθήσεις. Το μενού είναι απλό και στηρίζεται στη λιτή διατροφή: χορταρικά, φρούτα, όσπρια, 
λαχανικά, αγνό τυρί, ζυμωτό μαύρο ψωμί, ωμό ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, λίγο σπιτικό κρασί και ψάρια! 
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Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής (η υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 
και ακόρεστων λιπαρών), προστατεύουν εκτός των άλλων, και το δέρμα από τα σημάδια του χρόνου, 
δηλαδή τις ρυτίδες. Η προστατευτική δράση αυτών των τροφών οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά τους 
σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως οι βιταμίνες A, C και Ε, τα φλαβονοειδή και οι πολυφαινόλες. Και σε 
συνδυασμό με καθημερινή σωματική άσκηση (π.χ περπάτημα, χορός, κλπ) το Μεσογειακό διατροφικό 
μενού αποτελεί συνταγή για μακροζωία, υγεία και ομορφιά. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα βασικά συστατικά 
του μοντέλου αυτού:  

 Ελαιόλαδο: 

 

Μην το τηγανίζετε αλλά καταναλώστε το ωμό ή σχεδόν ωμό.  

Συντελεί στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, της υπέρτασης, των θρομβώσεων, της παχυσαρκίας, του 
διαβήτη, της κακής χοληστερίνης. Συμβάλλει στην μακροζωία και ενισχύει την άμυνα το οργανισμού κατά 
των ιώσεων και άλλων ασθενειών. Βοηθάει ακόμα και στη μακροζωία της μνήμης. Επίσης, η χρήση του 
ελαιολάδου ως αποκλειστικό προστιθέμενο λίπος στη διατροφή παρέχει αντιρυτιδική προστασία, καθώς τα 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία περιέχονται κατά μεγάλο ποσοστό σε εαυτό είναι περισσότερο 
ανθεκτικά στις οξειδώσεις, σε σχέση με τα πολυακόρεστα.  

Φρούτα, λαχανικά: 

 

Προτιμήστε τα ωμά, φρέσκα και εποχής.  

Σύμφωνα με το πρότυπο της Κρητικής δίαιτας είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον 400 γραμμαρίων 
φρούτων και λαχανικών καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνες, προστατεύουν από κάθε μορφή καρκίνου, 
συντελούν στην σωστή λειτουργία του εντέρου, προσφέρουν υγεία στο δέρμα και στα μαλλιά. Τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά είναι εξάλλου ο εχθρός των ρυτίδων.  

Όσπρια, δημητριακά, ξηροί καρποί: 

 

Προτιμήστε τα μαγειρεμένα με ελαιόλαδο ή φρέσκια ντομάτα.  
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Τα όσπρια μαγειρεμένα με αγνό ελαιόλαδο προσφέρουν μία γευστική ποικιλία ενώ αποτελούν μία ασπίδα 
προστασίας από την αναιμία, τον καρκίνο και καρδιακά νοσήματα. Τα όσπρια ή αλλιώς "το κρέας του 
φτωχού" πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι μας δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον. Οι ξηροί καρποί, τα 
όσπρια και τα δημητριακά κάνουν το δέρμα πιο λείο και περιορίζουν την ανάπτυξη των ρυτίδων.  

Ψάρια: 

 

 Προτιμήστε τα βραστά.  

Τα έχουμε σε μεγάλες ποσότητες στην χώρα μας αλλά δυστυχώς τα σνομπάρουμε, παρόλο που είναι 
απαραίτητα για την σωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων, καθώς και για την 
πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων. Έχουν φώσφορο και ασβέστιο, δηλαδή βοηθούν στην σωστή όραση, 
στην σωστή ανάπτυξη του σκελετού μας, των δοντιών και των νυχιών. Είναι ευκολοχώνευτα, δεν περιέχουν 
κορεσμένα λίπη και πολλές θερμίδες.   

Ψωμί: 

 

Προτιμήστε το μαύρο-πολύσπορο ζυμωτό ψωμί.  

Όσο πιο "σκούρο", όσο πιο "βαρύ" είναι κάποιο ψωμί τόσο μεγαλύτερη διατροφική αξία έχει. Στη 
Μεσογειακή διατροφή το μαύρο ψωμί είναι απαραίτητο σε κάθε γεύμα, μία μερίδα όμως είναι αρκετή. Το 
ψωμί που παρασκευάζεται από άλευρα ολικής αλέσεως, το μαύρο ή το λεγόμενο ολικής αλέσεως, είναι 
προτιμότερο από το "λευκό" ψωμί, το οποίο περιέχει πολύ λιγότερες -διαιτητικές- φυτικές ίνες. Το ψωμί 
σικάλεως πάντως δεν είναι προτιμότερο από το σταρένιο, αν δεν είναι ολικής αλέσεως. Γενικά, το ψωμί 
αποτελεί σημαντική πηγή των βιταμινών του συμπλέγματος Β καθώς και του σίδηρου. 

Κρασί: 

 

Προτιμήστε το σπιτικό!  
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Δύο ποτηράκια κρασί την ημέρα προσφέρουν καλή υγεία, ανεβασμένη διάθεση και γερή καρδιά. Η 
μεγαλύτερη, όμως, κατανάλωση του οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, κάνει κακό στο συκώτι, 
"μουδιάζει" τις εγκεφαλικές λειτουργίες κλπ.  

 

Κάθε γεύμα πρέπει να περιλαμβάνει μια ποικιλία τροφίμων σε μικρές ποσότητες για να παίρνουμε ποικιλία 
θρεπτικών συστατικών διότι ο οργανισμός χρειάζεται τα εξής:  

Δ. ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

 1η Ομάδα: Δημητριακά 
Ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, δημητριακά, πατάτες. Οι τροφές αυτές βρίσκονται στη βάση της διατροφικής 
πυραμίδας, είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες της ομάδας Β, πρωτεΐνες, άπεπτες φυτικές 
ίνες, σίδηρο και άλλα μέταλλα. Οι περισσότερες από αυτές τις τροφές είναι από τη φύση τους χαμηλές σε 
λίπος. Όταν μάλιστα περιέχουν το φλοιό τους ή είναι ολικής αλέσεως τότε παρέχουν και αρκετές φυτικές 
ίνες, με τις οποίες αντιμετωπίζεται η δυσκοιλιότητα και μειώνονται τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα. 

 

 2η Ομάδα: Φρούτα 
Εσπεριδοειδή, χυμοί φρούτων, άλλα φρούτα καθώς και ξηρά φρούτα. Περιέχουν Βιταμίνες Α και E, 
φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό. Οι υδατάνθρακες των φρούτων γλυκόζη, 
φρουκτόζη) προσφέρουν άμεση ενέργεια στον οργανισμό. Είναι προτιμότερο να καταναλώνονται όπως 
είναι παρά με τη μορφή χυμών, γιατί χάνουν τις φυτικές ίνες και μεγάλο ποσοστό βιταμινών. 
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 3η Ομάδα: Λαχανικά 
Περιέχουν Βιταμίνες Α και E, φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό. Τα 
λαχανικά εκτός από υδατάνθρακες είναι πολύ καλή πηγή φυτικών ινών βιταμινών και αλάτων. Προτιμάμε 
τα φρέσκα και εποχιακά λαχανικά. 

 

 4η Ομάδα: Κρέας, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, όσπρια και ξηροί καρποί 
Παρέχουν πρωτεΐνη (υλικά κατασκευής, δημιουργούν και αναπλάθουν τους ιστούς). Περιέχουν επίσης 
βιταμίνες, λίπη, σίδηρο και άλλα μέταλλα. 

 

 5η Ομάδα: Γαλακτοκομικά προϊόντα 
Γάλα, γιαούρτι, τυρί. Παρέχουν ασβέστιο, βιταμίνη D, πρωτεΐνη, σίδηρο και άλλα μέταλλα κτλ. Κάποιες 
τροφές, όπως το τυρί, έχουν περισσότερο λίπος κι άλλες λιγότερο. Η θρεπτικότητα του γάλακτος δεν 
ελαττώνεται με την μείωση του λίπους, οπότε είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε γάλα με χαμηλά 
λιπαρά. 

 

 6η Ομάδα: Περιέχει τα λίπη, τα έλαια και τα γλυκά 
Ελιές, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, μαγιονέζα, μαργαρίνη, βούτυρο, σάλτσες, γλυκά, ανάλατοι ξηροί καρποί). 
Στη σωστή ποσότητα προσθέτουν γεύση και ευχαρίστηση στα γεύματά μας αλλά σε μεγάλη ποσότητα 
αποτελούν την κύρια αιτία της παχυσαρκίας.  

Υπάρχουν όμως κι άλλες ουσίες που τις καταναλώνουμε καθημερινά και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 
διατροφής μας. Ας δούμε τις δύο σημαντικότερες από αυτές: 
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 Νερό: 
Ονομάζεται πολλές φορές "ξεχασμένο" συστατικό. Το 65% του σώματος μας αποτελείται από νερό. 
Χρησιμεύει στη μεταφορά άλλων συστατικών, απομακρύνει τα υπολείμματα των τροφών και ρυθμίζει τη 
θερμοκρασία του σώματος. Θα πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά τουλάχιστον 8 ποτήρια υγρά, δηλαδή 
νερό, χυμούς κ.λ.π. 

 

Αλάτι: 
Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) είναι απαραίτητο συστατικό στην καθημερινή μας διατροφή. Όλα τα κύτταρα, 
ζωικά και φυτικά, περιέχουν νάτριο και, συνεπώς, νάτριο υπάρχει σε όλα τα φυσικά τρόφιμα. Ο άνθρωπος 
προσθέτει αλάτι στα φαγητά του για να γίνουν νοστιμότερα, αλλά και για να τα συντηρήσει. Αυτό, όμως, 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αρτηριακής του πίεσης, ακόμα και από την παιδική ηλικία. Για το λόγο 
αυτό, δεν πρέπει να προσθέτουμε καθόλου αλάτι στο φαγητό μας, ούτε κατά το μαγείρεμα ούτε στο πιάτο 
μας την ώρα του φαγητού. 
Πρέπει, επίσης, να αποφεύγουμε όλα τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και ιδιαίτερα τις κονσέρβες που 
περιέχουν πολύ αλάτι. Χρειαζόμαστε μόνο μισό κουταλάκι αλάτι την ημέρα! 
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Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
2.023 άτομα, ηλικίας από 15 ετών και άνω, από όλη την χώρα απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις 
διατροφικές τους συνήθειες, τη στάση τους απέναντι στη Μεσογειακή διατροφή, τη στάση τους απέναντι 
στην κατανάλωση και τη συντήρηση των τροφίμων, την παρασκευή των γευμάτων καθώς και ορισμένα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.  
Τα συμπεράσματα απέχουν πολύ από το ιδανικό μοντέλο διατροφής. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν, ότι οι 
Έλληνες τρώνε κατά μέσο όρο 3,4 γεύματα τη μέρα, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθώς και 
ένα (1,1) ενδιάμεσο γεύμα ημερησίως. Από αυτούς, ωστόσο, οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι δεν τρώνε πρωινό, 
ενώ ο 1 στους 5 ότι τρώει βραδινό στις 22:00 ή αργότερα. Παράδοξο μοιάζει να είναι ότι παρόλο που μόνο 
το 27% δηλώνει ότι το φαγητό αποτελεί απόλαυση, από το 57% των ερωτηθέντων που τρώνε εκτός σπιτιού, 
οι 2 στους 3 δείχνουν να προτιμούν τις ταβέρνες και τις ψησταριές. Ταυτόχρονα, το 33% που παραγγέλνει 
έτοιμο φαγητό από έξω, «λαχταρά» περισσότερο σουβλάκια (64%) και πίτσες (42%). Μήπως, λοιπόν, το 
φαγητό παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας από αυτόν που θέλουμε να πιστεύουμε; Απογοητευτικότερα, 
δυστυχώς, δείχνουν να είναι τα αποτελέσματα των διατροφικών συνηθειών του μαθητικού-φοιτητικού 
πληθυσμού καθώς και οι στάσεις των γονέων σε αυτές.  Σχεδόν οι 7 στους 10 ερωτηθέντες, λοιπόν, 
αποτελούμενοι από μαθητές, φοιτητές και φαντάρους, καταναλώνουν φαγητά από το κυλικείο, αλλά μόνο οι 
4 στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποσότητα των διαθέσιμων τροφίμων. Το 
πρόβλημα φαίνεται να ξεφεύγει της προσοχής και των γονιών, από τους οποίους μόνο οι μισοί δηλώνουν 
πως ελέγχουν τη διατροφή των παιδιών τους. Κάπως πιο αισιόδοξα δείχνουν να είναι τα πράγματα όσον 
αφορά στην Μεσογειακή διατροφή, αφού όχι μόνο 7 στους δέκα ερωτηθέντες γνωρίζουν τις βασικές 
κατηγορίες τροφίμων της, αλλά και καταναλώνουν καθημερινά μέρη αυτών των κατηγοριών. Πιο 
συγκεκριμένα, οι 9 στους 10 Έλληνες καταναλώνουμε καθημερινά ελαιόλαδο, οι 8 στους 10 ψωμί, οι 7 
στους δέκα φρούτα και τυρί, οι 2 στους 3 γαλακτοκομικά και λαχανικά, ενώ μόνο δύο στους δέκα δηλώνουν 
ότι καταναλώνουν καθημερινά κρασί και γλυκά.  
Μελανό σημείο των αποτελεσμάτων για την Μεσογειακή διατροφή αποτελεί η αύξηση στην κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος, η οποία γίνεται από το 53% των πολιτών σε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που 
συνιστούν οι κανόνες της διατροφής. Ταυτόχρονα έχουν μειωθεί οι ποσότητες κατανάλωσης ψαριών, 
πουλερικών, ζυμαρικών και ρυζιού.  
Επίσης, ανησυχητική αύξηση φαίνεται πως πραγματοποιείται και στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
εκτός κρασιού, στα γλυκά και στις πατάτες, αφού οι 3, οι 2, και ο1,5 στους 10 αντίστοιχα δηλώνουν ότι 
καταναλώνουν τα συγκεκριμένα τρόφιμα περισσότερο από όσο θα έπρεπε.  
Ποια είναι, όμως, η στάση των Ελλήνων ως προς τη διατροφή και τα τρόφιμα που οι ίδιοι καταναλώνουν; 
Από τα ευρήματα προκύπτει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης ως προς το σύνολο των πληροφοριών που 
αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων, αφού ενημερωμένοι δηλώνουν λιγότεροι από τους μισούς 
ερωτώμενους. Εξετάζουν, δηλαδή, κατά 94% την ημερομηνία λήξης, την χώρα προέλευσης (73%) και την 
ημερομηνία παραγωγής (70%) του τροφίμου, αλλά όταν πρόκειται για τα λιπαρά, τα συστατικά και τα 
συντηρητικά του, οι δείκτες αυτοί πέφτουν στο 62%, 59% και 59% αντίστοιχα, ενώ σχεδόν οι μισοί 
Έλληνες εξετάζουν τα πρόσθετα και τις θερμίδες του τροφίμου.  
Και μπορεί να δηλώνουμε πως βασικό μας κριτήριο στην αγορά των τροφίμων είναι η ποιότητα, μόνο 1 
στους 5 ασκούμε ολοκληρωτικό έλεγχο στο σύνολο των χαρακτηριστικών ενός τροφίμου. Μέρος της 
έρευνας αφορούσε την συντήρηση των τροφίμων, καθώς και την παραγωγή των γευμάτων, και τα 
αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα. Από τη μία, μόνο το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ενήμερο για τις 
συνθήκες συντήρησης των τροφίμων, από την άλλη όμως, 8 στους 10 δήλωσαν ότι τις τηρούν σε μεγάλο 
βαθμό. Ως προς την παρασκευή, το συντριπτικό 95% καταναλώνει κυρίως ψητά γεύματα, ενώ ακολουθούν 
τα βραστά (στο 85% των ερωτηθέντων) και τα τηγανητά (στο 61%) φαγητά.  
Ακούμε συχνά ότι είμαστε από τους πιο παχύτερους λαούς στον κόσμο, ενώ τα Ελληνόπουλα είναι τα πιο 
υπέρβαρα της Ευρώπης, δεν δείχνουμε όμως να το πολύ πιστεύουμε για τον εαυτό μας: Λιγότεροι από τους 
μισούς πολίτες (46%) δηλώνουν ότι είναι υπέρβαροι και μάλιστα μόνο 2 στους 10 δηλώνουν ότι ζυγίζουν 
πολύ παραπάνω από το κανονικό. Ωστόσο, μόνο ο ένας στους δύο ελέγχει το σωματικό του βάρος «συχνά» 
ή «πολύ συχνά». Η φιλαρέσκειά μας αυτή αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι 6 στους 10 ερωτηθέντες 
δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει ποτέ δίαιτα, ενώ από αυτούς που έκαναν μόνο οι 2 στους 10 κατάφεραν να 
διατηρήσουν το βάρος τους μετά τη δίαιτα. Ταυτόχρονα, μόνο το 3% του πληθυσμού κάνει δίαιτα αυτήν 



23 

 

την εποχή. Και μπορεί να μη θεωρούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς υπέρβαρους, αναγνωρίζουμε όμως 
(κατά 84%) ότι υπάρχει μία γενικότερη αύξηση στο βάρος του λαού τα τελευταία πέντε χρόνια, και 
συμφωνούμε (κατά 96%) στο ότι το γεγονός αυτό αποτελεί «μεγάλο πρόβλημα», που θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστεί και με την εισαγωγή μαθήματος για τη σωστή διατροφή στα σχολεία (70%). Ανησυχούμε, 
δηλαδή, για το γενικότερο πρόβλημα παχυσαρκίας στην Ελλάδα αλλά μόνο οι 4 στους 10 γυμναζόμαστε, 
κατά μέσο όρο 5,4 ώρες εβδομαδιαίως. Οι άλλοι, οι «παχύσαρκοι» μπορούν αν θέλουν να γυμναστούν 
περισσότερο!  
 

ΣΤ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο project κατάρτισαν  ερωτηματολόγια, τα μοίρασαν στους μαθητές του σχολείου, 
επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις των μαθητών και έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις διατροφικές 
συνήθειές τους.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Τρως πρωινό ; 

Ποτέ                         Σπάνια                            Μερικές Φορές                           Πάντα 

2. Τι τρώτε συνήθως για πρωινό; 

.................................................................................................................................................................... 

3. Πόσο συχνά τρώτε εκτός σπιτιού; 

Ποτέ                         Σπάνια                            Μερικές Φορές                           Πάντα 

4. Τι τρώτε συνήθως εκτός σπιτιού; 

.................................................................................................................................................................... 

5. Οι γονείς σας φροντίζουν να τρώτε υγιεινά; 

Ναι                                              Όχι 

6. Οι γονείς σας ενθαρρύνουν να τρώτε υγιεινά; 

Ναι                                              Όχι 

7. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε σνακ ; 

Ποτέ                         Σπάνια                            Μερικές Φορές                           Πάντα 

8. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε γλυκά ; 

Ποτέ                         Σπάνια                            Μερικές Φορές                           Πάντα 

9. Πόσες φορές την εβδομάδα πίνετε αναψυκτικά ; 

Ποτέ                         Σπάνια                            Μερικές Φορές                           Πάντα 
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10. Προτιμάτε τη ζάχαρη ή το μέλι; 

Ζάχαρη                               Μέλι                                   Κανένα  

Επεξεργασία απαντήσεων 

1. Τρώτε πρωινό ; 

6,55%
14,75%

18,05%60,65%

ΠΡΩΙΝΟ

 

Οι 6 από τους 10 μαθητές του σχολείου που συμμετείχαν στην έρευνα τρώνε κάθε μέρα πρωινό ενώ μόνο ένα 
μικρό ποσοστό 6,55% δεν τρώει καθόλου πρωινό. Ένα ποσοστό των μαθητών περίπου 18,05% τρώνε μερικές φορές 
την εβδομάδα(περίπου 3-4 φορές την εβδομάδα). 

2. Τι τρώτε συνήθως για πρωινό; 

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

40,35%

77,20%

21,00%

31,60%
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Οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου περίπου οι 8 στους 10 (77,20%) πίνουν γάλα το πρωί ενώ στις επιλογές τους 
είναι και τα δημητριακά(40,35%),  το τοστ(21,00%) και το ψωμί ή οι φρυγανιές με μέλι(31,60%). 

3. Πόσο συχνά τρώτε εκτός σπιτιού; 

4,90%

50,80%
32,80%

11,50%

Εκτός Σπιτιού

 

Οι μισοί μαθητές του σχολείου που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι τρώνε σπάνια εκτός σπιτιού(50,80%) 
(περίπου 1 έως 4 φορές το μήνα), το 32,80% των μαθητών τρώνε εκτός σπιτιού μερικές φορές την εβδομάδα(3-4 
φορές την εβδομάδα), το 11,50% των μαθητών τρώνε κάθε μέρα εκτός σπιτιού και μόλις το 4,90% δεν τρώνε ποτέ 
εκτός σπιτιού. 

4. Τι τρώτε συνήθως εκτός σπιτιού; 

5,20%

17,20%

15,50%

6,90%

34,50%
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Οι 7 στους 10 μαθητές (70,70%) τρώνε εκτός σπιτιού πίτα γύρο ή σουβλάκια, το 34,50% των μαθητών τρώνε πίτσα, 
το 17,20% των μαθητών τρώνε σάντουιτς και το 15,50% των μαθητών τρώνε τυρόπιτες. 

5. Οι γονείς σας φροντίζουν να τρώτε υγιεινά; 

91,80%

8,20%20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

 

Οι 9 στους 10 γονείς (91,80%) φροντίζουν τα παιδιά τους να τρώνε υγιεινά. 

6. Οι γονείς σας ενθαρρύνουν να τρώτε υγιεινά; 

88,50%

11,50%20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

 

Οι 9 στους 10 γονείς (88,50%) ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τρώνε υγιεινά. 

7. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε σνακ ; 

8,20%

19,70%

60,65%

11,45%

Σνακ

 

Το 60,65% των μαθητών τρώνε μερικές φορές την εβδομάδα σνακ, το 19,70% των μαθητών τρώνε σπάνια, το 
11,45% τρώνε κάθε μέρα ενώ το 8,20% των μαθητών δεν τρώνε ποτέ σνακ. 
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8. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε γλυκά ; 

0%

34,40%

57,40%

8,20%

Γλυκά

 

Το 65,60% των μαθητών τρώνε μερικές φορές ή πάντα γλυκά ενώ το 34,40% τρώνε σπάνια γλυκά(1-4 φορές τον 
μήνα). Όλοι οι μαθητές τρώνε γλυκά έστω και 1 φορά τον μήνα. 

9. Πόσες φορές την εβδομάδα πίνετε αναψυκτικά ; 

9,85%

18,05%

41,00%

31,10%

Αναψυκτικά

 

Οι 7 στους 10 μαθητές πίνουν μερικές φορές ή πάντα αναψυκτικά, το 18,05% πίνουν σπάνια ενώ μόλις 1 στους 10 
μαθητές δεν πίνουν ποτέ αναψυκτικά. 

10. Προτιμάτε τη ζάχαρη ή το μέλι; 

50,00%

100,00%

26,20%

68,85%

4,95%
 

Περίπου το 70% των μαθητών προτιμούν το μέλι ενώ το 25% προτιμούν τη ζάχαρη. 



28 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Α. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

 

Εσείς λαμβάνετε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μέσω της διατροφής σας; Αν προσπαθείτε να 
ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή (με δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχες πρωτεΐνες και πολλά 
λαχανικά και φρούτα), σίγουρα θα λαμβάνετε και τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη και οι πιο υγιεινές επιλογές, πρέπει να συμπληρώνονται από τη λήψη 
βιταμινών ή μετάλλων, σε μορφή συμπληρώματος. Ακολουθούν τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε 
(και ίσως δεν προσλαμβάνουμε στις απαραίτητες ποσότητες) και οι καλύτερες πηγές τους: τα τρόφιμα ή τα 
συμπληρώματα.  Σε περίπτωση που αποφασίσετε να λάβετε συμπληρώματα, συμβουλευτείτε προηγουμένως 
τον γιατρό σας. Οι βιταμίνες και τα μέταλλα είναι απαραίτητα σε κάθε δίαιτα και η έρευνα δείχνει ότι 
μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων, αλλά και σε άλλα 
προβλήματα υγείας. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για τις βιταμίνες που περιέχουν τα φυσικά τρόφιμα. 

Αν ακολουθούμε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και εμπλουτισμένα τρόφιμα, θα μπορούμε να 
λαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά για τον οργανισμό μας συστατικά. Ωστόσο, τα συμπληρώματα μπορούν να 
προσφέρουν μια εύκολη λύση αν οι διατροφικές μας επιλογές δεν είναι οι κατάλληλες.  

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις αρκετά πολύπλοκης δομής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή 
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Ανάλογα με την διαλυτότητα τους και την δράση τους 
κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες. Ως λιποδιαλυτές θεωρούνται οι βιταμίνες Α, D, E, K και F, ενώ στις 
υδατοδιαλυτές συγκαταλέγονται η Β, η Η και η C. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε γράμμα ενίοτε 
αντιστοιχούν ομάδες βιταμινών και όχι συγγενούς δομής. 

Στην συνέχεια παρατίθενται οι σημαντικότερες των βιταμινών, ανάλογα με την διαλυτότητά τους. 

Λιποδιαλυτές Βιταμίνες 

Προβιταμίνη Α (β- καροτένιο). Βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, ραδίκια, μπρόκολο, 
λάχανο) στα πορτοκάλια, στις τομάτες, στα κίτρινα φρούτα (όπως μάνγκο, πεπόνι και βερίκοκα). και κυρίως 
στο καρότο. 

Βιταμίνη Α. (Ρετινόλη). Απαραίτητη βιταμίνη για τα περισσότερα θηλαστικά, αποθηκεύεται στον λιπώδη 
ιστό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτική η λήψη της σε καθημερινή βάση. Σημαντικές 
πηγές βιταμίνης Α είναι το συκώτι, το μουρουνέλαιο, ο κρόκος του αυγού, τα λιπαρά ψάρια και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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Τα φυλλώδη πράσινα και τα πορτοκαλί λαχανικά, έχουν σημαντικά ποσά β καροτίνης, την οποία το σώμα 
μας μετατρέπει σε βιταμίνη Α: μισή γλυκοπατάτα ή ένα μεγάλο καρότο, μπορούν να καλύψουν τις βασικές 
ανάγκες μας. Εάν ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, τότε δεν χρειάζεστε συμπληρώματα βιταμίνης A, αλλά 
μια πολυβιταμίνη που παρέχει, όχι περισσότερο από το 100% των ημερησίων αναγκών σας, δεν θα βλάψει. 

Βιταμίνη D. Στην πραγματικότητα είναι δύο λιποδιαλυτές αλκοόλες που σχηματίζονται από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (φως ) επί των στερολών που υπάρχουν στο δέρμα. Oι στερόλες αυτές είναι η προβιταμίνη 7-
δεϋδροχοληστερόλη και η εργοστερόλη. Με την βοήθεια της υπεριώδης ακτινοβολίας του φωτός, οι 
στερόλες αυτές μετατρέπονται στην D3 και D2 αντίστοιχα, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για τις 
βασικές λειτουργίες του μεταβολισμού του ανθρωπίνου οργανισμού, αφού συμμετέχουν ενεργά στην 
μεταβολική απόθεση ασβεστίου. Γίνεται κατανοητό ότι το σύμπλεγμα των βιταμινών D απαιτεί την ηλιακή 
ακτινοβολία, οπότε και η πρόσληψη μέσω της τροφής κρίνεται απαραίτητη σε περιοχές με νεφοσκεπείς 
ημέρες και με μικρή διάρκεια φωτοπεριόδου εν γένει. Φυσικές πηγές της βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια 
(όπως ο σολομός), το συκώτι, το μουρουνέλαιο, οι κρόκοι αυγών, το γάλα και μερικά δημητριακά. 

Όταν οι ηλιακές ακτίνες UV φτάνουν στο δέρμα μας (χωρίς αντηλιακό), δημιουργούν τη βιταμίνη του 
ήλιου, «D» , αλλά συχνά αυτό δε φτάνει. Ινστιτούτα υγείας έχουν καθορίσει τις συνιστώμενες ημερήσιες 
προσλήψεις, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ασβεστίου και της βιταμίνης D στη 
σκελετική υγεία.  

Οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με σκούρο δέρμα και όσοι ζουν σε περιοχές όπου οι ηλιόλουστες μέρες δεν είναι 
συχνό φαινόμενο, θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα πολυβιταμίνης/μετάλλων ή ασβεστίου με 
βιταμίνη D. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D έχει συνδεθεί με πολλά προβλήματα υγείας, όπως ο καρκίνος, τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα, η κατάθλιψη και η άνοια.  

Βιταμίνη Ε. Πρόδρομες ενώσεις της βιταμίνης αυτής είναι οι τοκοφερόλες, με σημαντικότερη όλων την α-
τοκοφερόλη. Κυριότερες πηγές πρόσληψης αυτής είναι τα φυτικά έλαια(κυρίως το ελαιόλαδο), τα 
δημητριακά, οι ξηροί καρποί και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά( σε μικρότερες ποσότητες. 

Είναι ένα από τα πιο δύσκολα θρεπτικά συστατικά που μπορούμε να λάβουμε μόνο μέσω της διατροφής 
μας. Μπορείτε όμως να προσπαθήσετε να ανταποκριθείτε στις καθημερινές ανάγκες σας (15 mg) με την 
κατανάλωση των παρακάτω θρεπτικών τροφών: ηλιόσποροι, αμύγδαλα, έλαιο canola, ελαιόλαδο. Όταν οι 
διατροφικές μας επιλογές δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις απαραίτητες ποσότητες, μια πολυβιταμίνη 
θα βοηθήσει. 

Βιταμίνη Κ. Είναι σύμπλεγμα δύο ουσιών, της Κ1(φυλλοκινόνη) και της Κ2 βιταμίνης. Η πρώτη, 
λαμβάνεται μέσω της τροφής και βρίσκεται κυρίως στα πράσινα λαχανικά( μπρόκολο, σπανάκι, ραδίκια, 
λάχανο) και σε κάποια έλαια όπως το σογιέλαιο, το ελαιόλαδο και το βαμβακέλαιο. Η Κ2 βιταμίνη 
παράγεται από την ίδια την εντερική χλωρίδα, ενώ είναι διαθέσιμη(και απορροφάται στο μέγιστο βαθμό), 
μέσω του τυριού. 
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Δε θα δυσκολευτείτε να καλύψετε τη συνιστώμενη δόση (90 mcg για τις γυναίκες και 120 για τους άνδρες), 
αν τρώτε καθημερινά πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το λάχανο (531 mcg, 1/2 φλιτζάνι) και τα 
σέσκουλα (286 mcg, 1/2 φλιτζάνι). Αν παίρνετε αντιπηκτικά, μιλήστε με το γιατρό σας πριν από τη λήψη 
πολυβιταμινών που περιλαμβάνουν βιταμίνη Κ. 

Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες 

Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη). Βρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία τροφών, τόσο στους φυτικούς όσο και στους 
ζωικούς ιστούς. Είναι από τις σημαντικότερες βιταμίνες, αφού βοηθά ουσιαστικά(σε συνεργασία με τις 
υπόλοιπες βιταμίνες του συμπλέγματος Β)στην αποικοδόμηση της γλυκόζης στον ανθρώπινο οργανισμό, με 
συνεπακόλουθο την παραγωγή ενέργειας. Επίσης συμβάλει τα μέγιστα στην υγεία τόσο των μυϊκών, όσο 
και των νευρικών ιστών. Βρίσκεται σε σημαντικές ποσότητες στο φύτρο των δημητριακών και στα όσπρια. 

Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη). Βρίσκεται στα περισσότερα τρόφιμα, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τροφές που περιέχουν 
ριβοφλαβίνη δεν πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Σημαντικότερες πηγές αυτής, είναι το 
συκώτι, το ασπράδι του αυγού, τα αυγά των ψαριών, το γάλα και τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά. 

Βιταμίνη B12. H λήψη της Β12 κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση. Συντίθεται από τους μ/ο που 
υφίστανται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, δηλαδή γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρι, κόκκινο κρέας και 
αυγά και ειδικά η πρόσληψή τους θεωρείται υπερεπαρκής όταν καταναλώνονται σαρδέλες, συκώτι. 

Θα την βρείτε σε αφθονία στα κρέατα, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, αλλά όχι σε φυτικές 
τροφές, γι’ αυτό αν είστε χορτοφάγοι, θα πρέπει να λαμβάνετε συμπληρώματα. Αν είστε άνω των 50 ετών, 
συνιστάται επίσης να λαμβάνετε κάποιο συμπλήρωμα (π.χ. ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα), καθώς η 
παραγωγή οξέος στο στομάχι, που χρειάζεται για να εξαγάγετε τη βιταμίνη από τις τροφές, μειώνεται με την 
ηλικία. 

Βιταμίνη C. H λήψη της C κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο 
υπάρχει στην αγορά των τροφίμων μια πλειάδα ειδών εμπλουτισμένα με αυτήν την βιταμίνη, ακόμα και 
φαρμακευτικά σκευάσματα. Είναι αναγκαία για τις διάφορες μεταβολικές λειτουργίες, όπως η σύνθεση του 
κολλαγόνου , η διατήρηση της σταθερότητας των αιμοφόρων αγγείων, ο μεταβολισμός των αμινοξέων και η 
απελευθέρωση των διαφόρων ορμονών στα επινεφρίδια. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην οξείδωση και 
ιδιαίτερα διαλυτή στο νερό, οπότε με διεργασίες όπως το μαγείρεμα χάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής. 
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, συνιστάται η πρόσληψή της από τροφές ακατέργαστες, όπως 
φρούτα(εσπεριδοειδή, δαμάσκηνα, ακτινίδια, φράουλες, βατόμουρα, σμέουρα), πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, πράσινες πιπεριές και όργανα ζωικής προέλευσης, όπως τα νεφρά και το συκώτι. 

 

Μία κόκκινη, στρογγυλή πιπεριά (152 mg) ή ένα μεγάλο πορτοκαλί (98 mg), αρκούν για να καλύψουν τις 
ημερήσιες ανάγκες σας. Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 90 mg. Άλλες καλές πηγές είναι το μπρόκολο 
(51 mg, 1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένο), οι φράουλες (85 mg, 1 φλιτζάνι) κ.ά. 
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Φολικό οξύ 

Το φολικό οξύ, του οποίου η δράση αποτελεί εμπόδιο για την εμφάνιση ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα, 
βρίσκεται στα δημητριακά, τα πράσινα λαχανικά, τα όσπρια, τον χυμό των εσπεριδοειδών, το ψωμί και τα 
ζυμαρικά.  

Οι γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυες, έχουν ανάγκη από 400 mcg αυτής της βιταμίνης του 
συμπλέγματος Β, σε συμπληρωματική μορφή. Αυτές οι γυναίκες, αλλά και όλες οι υπόλοιπες, θα πρέπει 
επίσης να ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε φολικό .  Καλές πηγές του είναι οι φακές (179 mcg, 1/2 
φλιτζάνι), τα ρεβίθια (141 mcg, 1/2 φλιτζάνι) και τα πράσινα λαχανικά, όπως τα σπαράγγια (134 mcg, 1/2 
φλιτζάνι). 

Ασβέστιο 

 

Το σώμα χρειάζεται το ασβέστιο για την καλή υγεία των οστών και την αποτροπή της οστεοπόρωσης. 
Ασβέστιο βρίσκουμε στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί.  

Όσον αφορά τα χημικά συμπληρώματα του ασβεστίου, που δεν είναι κακή ιδέα αν δεν σας αρέσει το γάλα 
και τα παράγωγά του, αν παρουσιάζετε τάση προς την εμφάνισης πέτρας στα νεφρά ή είστε γυναίκα άνω 
των 70 καλό είναι να τα αποφεύγετε. Οι σχετικές έρευνές έχουν αποδείξει σύνδεση των συμπληρωμάτων με 
την εμφάνιση καρδιοπαθειών σε γυναίκες μεγάλων ηλικιών και ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Αν 
ωστόσο λαμβάνετε ασβέστιο, φροντίστε να μην υπερβαίνετε τα 500 mg. ημερησίως και συνδυάστε τα με 
βιταμίνη D, που βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό. 

3-4 μερίδες γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών -αποβουτυρωμένο γάλα (299 mg, 1 φλιτζάνι), γιαούρτι (488 
mg, 1 φλιτζάνι), τυρί με χαμηλά λιπαρά (176 mg, 1,5 ουγκιά)- καλύπτουν τη συνιστώμενη ημερήσια δόση 
(1.000 mg αν είστε 50 ετών ή νεότεροι και 1.200 mg αν είστε πάνω από 50). Όταν δεν καλύπτετε αυτές τις 
ποσότητες από τη διατροφή ,  μπορείτε να λάβετε ένα συμπλήρωμα 500 mg. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν 
ότι, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D, τα συμπληρώματα ασβεστίου βελτιώνουν την οστική πυκνότητα και 
μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 

Σίδηρος 

 

Μπορεί ο σίδηρος να βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες σε τροφές που δεν συμπαθούν οι περισσότεροι όπως 
είναι το συκώτι, αλλά είναι απαραίτητος στον οργανισμό για την καλή λειτουργία των αιμοσφαιρίων και 
την προστασία από την αναιμία. Μην ξεχνάτε λοιπόν να λαμβάνετε σίδηρο μέσω της διατροφής σας, από 
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τροφές όπως είναι το άπαχο κρέας, τα θαλασσινά, οι ξηροί καρποί και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, αν είστε αναιμικός ή ετοιμάζεστε για εγχείρηση, τότε ο γιατρός σίγουρα θα σας 
συστήσει τη χρήση συμπληρωμάτων και το ίδιο βοηθητικά ισχύει και στις έγκυες και τις γυναίκες που 
βρίσκονται σε εμμηνόρροια.  

Πολλές προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δε λαμβάνουν τη συνιστώμενη δόση σιδήρου (18 mg) και θα πρέπει 
να παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα. Προσοχή μόνο στις ποσότητες, καθώς ακατάλληλες δοσολογίες μπορεί 
να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα ή να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση σιδήρου για όσους έχουν γενετική 
προδιάθεση. Σημαντικές πηγές σιδήρου) είναι τα μύδια, οι φακές, το βόειο κρέας κ.ά.. Ο αιμικός σίδηρος 
από ζωικές πηγές απορροφάται καλύτερα από ό,τι ο μη αιμικός. Η βιταμίνη C κάνει τον μη αιμικό σίδηρο 
πιο εύκολα απορροφήσιμο (μπορείτε π.χ. να συνδυάσετε κάποια τροφή με βιταμίνη C με τις φακές σας). 

Μαγνήσιο 

Μια διατροφή πλούσια σε δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, φυλλώδη λαχανικά και χαμηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα, μπορεί να μας παρέχει τις συνιστώμενες ποσότητες 
μαγνησίου .  Καλές πηγές του είναι τα αμύγδαλα, το σπανάκι, τα φασόλια και οι φακές, το πλιγούρι και το 
γιαούρτι. 

Ψευδάργυρος 

Οι υγιείς άνθρωποι δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να καλύψουν τις ανάγκες τους: 11 mg για τους 
άνδρες και 8 mg για τις γυναίκες. Εάν λαμβάνετε κάποιο πολυβιταμινούχο σκεύασμα, βεβαιωθείτε ότι το 
συμπλήρωμα δεν υπερβαίνει τη συνιστώμενη δόση: το ανώτατο ασφαλές επίπεδο είναι 40 mg και οι 
υπερβολικές ποσότητες ψευδαργύρου μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια του χαλκού, ο οποίος χρειάζεται 
για τη δημιουργία σημαντικών ενζύμων. Το άπαχο βοδινό κρέας και τα οστρακοειδή είναι επίσης 
εξαιρετικές πηγές, όπως και οι ξηροί καρποί και τα όσπρια. 

Σελήνιο 

Οι ποσότητες σεληνίου που χρειάζεται ο οργανισμός είναι πολύ μικρές και βρίσκονται στο κρέας, τα 
θαλασσινά, τα αυγά και το ψωμί. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι η καθημερινή πρόσληψη 200 
μικρογραμμαρίων σεληνίου είναι ικανή να μειώσει το ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, των 
πνευμόνων και του παχέος εντέρου, ενώ μερικές άλλες δεν καταλήγουν σε κάτι αντίστοιχο. 

Εν ολίγοις, μην βασίζεστε στο σελήνιο, για τη μάχη σας ενάντια στις πιθανότητες του καρκίνου. Όπως και 
να έχει, σίγουρα λαμβάνετε αρκετό από την ήδη διατροφή σας.  

Μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας σε σελήνιο καταναλώνοντας πουλερικά, οστρακοειδή και 
δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως το καστανό ρύζι και το ψωμί ολικής αλέσεως. Τα καρύδια Βραζιλίας 
είναι επίσης μια σημαντική πηγή: ένα καρύδι μπορεί να έχει ακόμη και 100 mcg σεληνίου. 

Κάλιο 
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Το κάλιο ρίχνει την πίεση, ρυθμίζει την αρρυθμία των παλμών και εξουδετερώνει τις αρνητικές συνέπειες 
της υπερβολικής πρόσληψης νάτριου. Το κάλιο το βρίσκουμε στις μπανάνες, τις σταφίδες, τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά, τα πορτοκάλια και το γάλα.  

Η εναλλακτική λύση του συμπληρώματος, προτείνεται στις περιπτώσεις που λαμβάνεται διουρητικά λόγω 
θέματος στην καρδιά, που μειώνουν το κάλιο στον οργανισμό αλλά μην ξεχνάτε ότι η άνω του μέσου 
πρόσληψη καλίου μπορεί να βλάψει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα με νεφρική ανεπάρκεια.  

Λάβετε τις απαραίτητες ποσότητες καλίου που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε φυσιολογική πίεση στο 
αίμα και θα σας προστατεύσουν από την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Μερικές από τις τροφές που 
το περιέχουν είναι οι γλυκοπατάτες, οι μπανάνες, τα δαμάσκηνα, το γάλα κ.ά. 

Βήτα-καροτένιο 

Το βήτα-καροτένιο θα το βρείτε στα καρότα, τις γλυκοπατάτες και τις πράσινες πιπεριές. Το εν λόγω 
αντιοξειδωτικό μετατρέπεται από το σώμα σε βιταμίνη Α και είναι σημαντικό για καλή όραση, ένα καλό 
ανοσοποιητικό σύστημα και υγιή επιδερμίδα. Η βιταμίνη Α όμως δεν συνδέεται με τον «αγώνα» κατά του 
καρκίνου και μάλιστα έρευνες έχουν δείξει πως συμπληρώματα πιθανώς αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου στους πνεύμονες στους καπνιστές. 

Εν ολίγοις, μην προτιμάτε τα συμπληρώματα βιταμινών αν είστε καπνιστής και επιλέξτε την πρόσληψη της 
βιταμίνης από τα φρούτα και τα λαχανικά, είτε καπνίζετε είτε όχι. 

Πολυβιταμίνες 

Τα χάπια πολυβιταμινών δεν αποδεικνύεται ότι δρουν αποτρεπτικά για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, 
ενώ πολλά ερευνητικά κέντρα δεν είναι πεπεισμένα για τις αγαθές τους προθέσεις. Το μόνο θετικό που 
αποδίδεται σε αυτά είναι η ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου σε υποσιτισμένα άτομα. Μια 
μεγάλη έρευνα το 2009 συγκεκριμένα, απέτυχε να εντοπίσει κάποια θετική δράση των πολυβιταμινών 
ενάντια στην εμφάνιση καρκίνου ή των αιτιών θανάτου στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.  

Εν ολίγοις, οι πολυβιταμίνες δεν είναι κακή λύση αν είσαι μονίμως βιαστικοί και δεν προλαβαίνετε να 
εφαρμόσετε σωστή διατροφή, αρκεί να μην περιμένετε θαύματα από αυτές.   

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Οι πρωτεΐνες απαρτίζονται από μεγάλα οργανικά μόρια, τα οποία με την σειρά τους αποτελούνται από τα 
αμινοξέα, κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Στη φύση υφίστανται 20 διαφορετικά αμινοξέα, τα οποία 
συντίθενται από τα περισσότερα φυτά. Στα θηλαστικά, τα αμινοξέα ταξινομούνται σε: 

1. απαραίτητα, τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν από τον οργανισμό κατά το μεταβολισμό και 
συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται μέσω της τροφής. 

2. μη απαραίτητα, τα οποία παράγονται ενδογενώς στον οργανισμό από το μεταβολισμό άλλων 
πρωτεϊνών. 

Σαν υψηλής βιολογικής αξίας χαρακτηρίζονται οι πρωτεΐνες που το μόριό τους αποτελείται κατά βάση από 
απαραίτητα αμινοξέα, ενώ σαν χαμηλής βιολογικής αξίας αντίστοιχα χαρακτηρίζονται οι πρωτεΐνες που στο 
μόριό το ποσοστό των απαραίτητων αμινοξέων είναι χαμηλό. Χαρακτηριστικές πηγές πρωτεϊνών υψηλής 
βιολογικής αξίας είναι το κρέας ,τα πουλερικά, το ψάρι, τα αυγά, καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
ενώ αντίστοιχα πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας είναι τα λαχανικά, τα χόρτα και τα σιτηρά. 
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 Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για κάθε ζωντανό οργανισμό για τους διαρθρωτικούς και λειτουργικούς 
σκοπούς του. Ποιες είναι όμως οι λειτουργίες της, πώς συνδυάζεται στη δίαιτά μας και ποιες τροφές την 
περιέχουν; 

Αφού δούμε τι ακριβώς είναι αλλά και τι λειτουργίες επιτελεί και ποια είναι τα οφέλη της στον ανθρώπινο 
οργανισμό, θα καταρρίψουμε στη συνέχεια κάποιους μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά 
της. 

Τι είναι πρωτεΐνη; 

Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλες ενώσεις που παρασκευάζονται με τον συνδυασμό μικρότερων αμινοξέων. Στη 
διατροφή είναι γνωστές ως μακροθρεπτικά συστατικά και δίνουν ενέργεια στο σώμα μας. Κάθε γραμμάριο 
πρωτεΐνης περιέχει 4 θερμίδες.  

Υπάρχουν 20 αμινοξέα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες που δεν έχουν 
και τα 20 αμινοξέα ονομάζονται ελλιπείς. Οι πηγές πρωτεΐνης που περιέχουν και τα 20 αμινοξέα 
ονομάζονται πλήρεις. Επιλέγοντας λοιπόν τις πλήρεις θα εξασφαλίσετε όλα τα αμινοξέα που χρειάζεται ο 
οργανισμός σας.  

Ορισμένα αμινοξέα μπορούν να παραχθούν στο σώμα και δεν είναι τόσο απαραίτητα για τη διατροφή μας. 
Τα αμινοξέα που δεν μπορούν να παραχθούν από τον οργανισμό μας όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στη διατροφή μας. 

Πώς χρησιμοποιείται η πρωτεΐνη από το σώμα μας; 

 

Οι πρωτεΐνες έχουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες μέσα στο σώμα, το οποίο τις χρησιμοποιεί ως 
ενέργεια. Η πρωτεΐνη χρησιμοποιείται επίσης ως ένα ένζυμο που προκαλεί αντιδράσεις μέσα στο σώμα, 
συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού και του γονιδίου της ανάπτυξης και της επιδιόρθωσης. 
Χρησιμοποιείται επίσης για να μεταφέρει τα «σήματα» από το ένα μέρος του σώματος στο άλλο και να 
σχηματίσει δομές, συμπεριλαμβανομένων των μυών. 

Σημαντική στη διατροφή μας 

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας, όμως χρειαζόμαστε επίσης υδατάνθρακες, βιταμίνες, 
ανόργανα άλατα, αντιοξειδωτικά, φυτοχημικά και υγιή έλαια για την εύρυθμη λειτουργία του. Μια 
ισορροπημένη διατροφή με μια σειρά από πλήρη τρόφιμα είναι απαραίτητη για ένα υγιές σώμα. 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που η διατροφή πολλών ατόμων είναι τόσο ελλιπής, είναι το γεγονός 
ότι εξισώνουν την πρωτεΐνη με την καλή διατροφή, νομίζοντας ότι τα ζωικά προϊόντα είναι ο μόνος τρόπος 
για να την λάβουμε στη διατροφή μας. 

Τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, έχουν επίσης 
καλές πρωτεΐνες. Πράσινα λαχανικά, μπιζέλια και φασόλια, έχουν περισσότερη πρωτεΐνη ανά θερμίδα από 
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το κρέας και επιπλέον οι φυτικές πρωτεΐνες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και φυτοχημικά και δεν 
έχουν πολλές θερμίδες. Ακόμη και τα φρούτα έχουν μικρές ποσότητες πρωτεΐνης. Στα ζωικά τρόφιμα δεν 
υπάρχουν αντιοξειδωτικά και φυτοχημικά. 

Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε; 

Ένας άντρας 75 κιλών χρειάζεται περίπου 58 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα, ενώ μια γυναίκα 55 κιλών 
χρειάζεται 43 γραμμάρια σε ημερήσια βάση. Καταναλώστε 2 με 4 μερίδες φρούτων, 3-5 μερίδες λαχανικών, 
6-11 μερίδες δημητριακών ολικής αλέσεως και η διατροφή σας θα περιέχει σημαντικές ποσότητες φυτικής 
πρωτεΐνης. 

Οι μύθοι γύρω από την πρωτεΐνη 

 

Ο μύθος: Χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη για να είμαστε υγιείς και δυνατοί 

Τι ισχύει: Ο μέσος άντρας στις ΗΠΑ καταναλώνει 175% περισσότερη πρωτεΐνη από τη συνιστώμενη 
ημερήσια δόση και η μέση γυναίκα 144% περισσότερη. 

Ο μύθος: Οι φυτικές πρωτεΐνες είναι ελλιπείς και πρέπει να είναι μέρος μιας διατροφής που είναι 
βασισμένη στο κρέας για να προσφέρουν επαρκή πρωτεΐνη. 

Η αλήθεια: Όλα τα λαχανικά και τα δημητριακά περιέχουν οκτώ από τα απαραίτητα αμινοξέα και άλλα 12 
ασήμαντα. Τα φασόλια περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη ανά θερμίδα απ’ ό,τι το κρέας. 

Ο μύθος: Για να «χτίσουμε» μυς θα πρέπει να λαμβάνουμε μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης καθημερινά. 

Η αλήθεια: Οι αθλητές και τα πολύ δραστήρια άτομα χρειάζονται μόνο 1,6 με 1,8 γραμμάρια πρωτεΐνης 
ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Όσοι δεν είναι και τόσο ενεργητικοί, χρειάζονται ακόμη λιγότερη. 
Το μητρικό γάλα περιέχει μόνο 6% πρωτεΐνη, αλλά ένα μωρό μπορεί να μεγαλώσει επαρκώς με αυτό. 

Ο μύθος: Ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε πρωτεΐνη είναι από το κρέας.  

Η αλήθεια: Η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρέατος, δηλαδή μια μερίδα την ημέρα, δημιουργεί πιο 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία απ’ όσο φανταζόμαστε.  

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

Κύριος σκοπός τους είναι να δίνουν στο σώμα μας ενέργεια, «καύσιμα» για κάθε λειτουργία του. Είναι η 
μεγάλη αγάπη των μυών μας, καθώς η διάσπαση των υδατανθράκων προσφέρει την ενέργεια που απαιτείται 
για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικοί γιατί αποτελούν τη βασική πηγή 
ενέργειας για τον οργανισμό μας. Βασική πηγή υδατανθράκων είναι τα δημητριακά και τα προϊόντα τους 
(ψωμί, ρύζι κ.α). Υδατάνθρακες μας παρέχουν επίσης και τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια. Οι 
υδατάνθρακες θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 50-55% της ημερήσιας προσλαμβανόμενης ενέργειας. 
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Οι υδατάνθρακες αποτελούνται από σάκχαρα, οργανικά μόρια, των οποίων το χαρακτηριστικό γνώρισμά 
τους, εκτός της παρουσίας του C, είναι και η κατ’ αναλογία 2:1 (όπως και στο μόριο του νερού) παρουσία 
ατόμων Η και Ο, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη ονομασία τους (υδατάνθρακες). Ανάλογα με τον αριθμό των 
σακχάρων που αποτελούν το μόριό τους διακρίνονται σε: απλούς υδατάνθρακες (μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες) και σε σύνθετους υδατάνθρακες (ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες). Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα των δύο αυτών ομάδων είναι η ριβόζη (μονοσακχαρίτης), η σακχαρόζη και η μαλτόζη 
(δισακχαρίτες), η κυτταρίνη και η αμυλόζη (πολυσακχαρίτες). Πηγές σακχάρων είναι τα φρούτα, τα 
λαχανικά & το μέλι (κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη), ενώ τρόφιμα πλούσια σε άμυλο είναι το ψωμί, τα 
ζυμαρικά, το ρύζι, οι πατάτες, και τα όσπρια. Φρούτα, λαχανικά & μέλι είναι καλές πηγές γλυκόζης και 
φρουκτόζης. 

ΛΙΠΙΔΙΑ 

Τα λιπίδια είναι οργανικές ενώσεις διαλυτές σε οργανικό διαλύτη και αδιάλυτες σε νερό. Ώς λιπίδια για 
διατροφική χρήση θεωρούνται όλα τα γλυκερίδια των διαφόρων λιπαρών οξέων φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης. Τα γλυκερίδια σχηματίζονται με την ένωση (εστεροποίηση) ενός μορίου γλυκερόλης με μόρια 
λιπαρών οξέων. Τα πιο συνηθισμένα λιπίδια είναι τα τριγλυκερίδια (ενώσεις ενός μορίου γλυκερόλης με 
τρία μόρια λιπαρών οξέων). Σε αυτά είναι δυνατόν να υπάρχουν μικρές ποσότητες ελεύθερων λιπαρών 
οξέων, φωσφολιπιδίων, ή και στερολών. Τα τριγλυκερίδια διακρίνονται σε λίπη και έλαια, ανάλογα με το αν 
υφίστανται σε στερεή η υγρή μορφή. 

Τα περισσότερα τρόφιμα περιέχουν τρία είδη λίπους. Μονοακόρεστα, πολυακόρεστα και κορεσμένα. Όλα 
τα λίπη περιέχουν το ίδιο ποσό θερμίδων και μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του βάρους, αν 
καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες. 
Μονοακόρεστα λίπη : Ελαιόλαδο, μαργαρίνη, φιστίκια, αβοκάντο, αμύγδαλα, φουντούκια, σογιέλαιο και 
λιπαρά ψάρια, όπως ο τόνος, η πέστροφα και ο σολομός. Όταν χρησιμοποιείτε λίπη, έλαια, προσπαθήστε να 
επιλέξετε αυτόν τον τύπο, όμως περιορίστε τη χρήση τους, καθώς εξακολουθούν να περιέχουν πολλές 
θερμίδες. 
Πολυακόρεστα λίπη: Ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο, πολυακόρεστη μαργαρίνη, κολοκυθόσποροι 
και σουσάμι. Χρησιμοποιήστε τα με μέτρο. 
Κορεσμένα λίπη: Κυρίως από ζωικές τροφές, συνήθως στερεά σε θερμοκρασία δωματίου. Βούτυρο, κρέμα, 
λίπος κρέατος, πέτσα πουλερικών, σκληρά τυριά κρέμα τυριού, παγωτό, πίττες, τάρτες, μπισκότα, σαλάμι, 
λουκάνικα. Μειώστε ή αποφύγετε αυτόν τον τύπο λίπους. Η αύξηση της περιεκτικότητας λίπους της 
τροφής, συνδέεται άμεσα με την αύξηση της παχυσαρκίας 

Λιπαρά οξέα 

Τα λιπαρά οξέα διακρίνονται σε δύο κύριες ομάδες: α) κορεσμένα και β) ακόρεστα. 

Ως κορεσμένα χαρακτηρίζονται τα λιπαρά οξέα χωρίς κανένα διπλό δεσμό μεταξύ των ατόμων άνθρακα 
που σχηματίζουν το μόριό τους, ενώ ως ακόρεστα χαρακτηρίζονται τα λιπαρά οξέα με έναν (μονοακόρεστα) 
ή περισσότερους διπλούς δεσμούς (πολυακόρεστα) μεταξύ των ατόμων άνθρακα που αποτελούν το μόριό 
του. 

Σαν απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα χαρακτηρίζονται αυτά τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός δεν 
μπορεί να συνθέσει ή τα συνθέτει σε ελάχιστες ποσότητες και επομένως λαμβάνονται αποκλειστικά μόνο 
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μέσω της τροφής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών είναι το λινολενικό, το λινολεϊκό & το αραχιδονικό 
οξύ 

Τα λιπαρά οξέα, απαντώνται (αναφορικά με το είδος τους) σε τρόφιμα όπως: 

 Bούτυρο, τυρί, πλήρες γάλα, γιαούρτι, μαργαρίνη (Κορεσμένα λιπαρά οξέα) 
 Ελιές, ξηροί καρποί, αβοκάντο, κραμβέλαιο, φυστικέλαιο (Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα) 
 Λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί, ρέγκα, πέστροφα, σαρδέλα), καρύδια, σογιέλαιο.( ω-3 λιπαρά 

οξέα-πολυακόρεστα με 3 διπλούς δεσμούς) 
 Ηλιόσποροι, σουσάμι, καλαμπόκι, καρύδια, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο (ω-6 λιπαρά οξέα- Τα 

πολυακόρεστα με 6 διπλούς δεσμούς) 

Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία:  

Τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία είναι ανόργανα στοιχεία, πολύ σημαντικά για τον οργανισμό μας καθώς ο 
ρόλος τους είναι τριπλός:       
Α) Συντελούν στο χτίσιμο δοντιών και οστών  
Β) Ρυθμίζουν την κυτταρική δραστηριότητα  
Γ) Ρυθμίζουν τον καρδιακό ρυθμό  
Τα βρίσκουμε ελεύθερα στη φύση, κυρίως στο νερό των ποταμών, των λιμνών και των ωκεανών καθώς και 
στα προϊόντα των ζώων.  

Τα ιχνοστοιχεία είναι:  

1. κάλιο -απαραίτητο για το μυϊκό σύστημα- (σε λαχανικά, πατάτες),  
2. νάτριο -για το αίμα και την υδατική ισορροπία- ( σε θαλασσινά, όσπρια, λαχανικά, αλάτι)  
3. φώσφορος -για καλή όραση, σχηματισμό οστών και δοντιών- (σε γάλα, δημητριακά, κρέας, συκώτι, 
ψάρια, αυγά),  
4. ασβέστιο -για κόκκαλα, δόντια-(σε γάλα, τυρί, γιαούρτι),  
5. μαγνήσιο - για την καταπολέμηση της κόπωσης -(σε δημητριακά, όσπρια, γάλα)  
6. σίδηρος -για το αίμα, κατά της αναιμίας- (σε συκώτι, κρέας, όσπρια, σπανάκι),  
7. ψευδάργυρος -για την σωστή σωματική ανάπτυξη- (σε όσπρια, θαλασσινά, συκώτι, κρέας),  
8. ιώδιο -για την σωστή λειτουργία του μεταβολισμού- (σε θαλασσινά, ιωδιούχο αλάτι)  
9. σελήνιο - για τον μεταβολισμό. Αντικαρκινικές ιδιότητες- (σε όσπρια, θαλασσινά)  
10. χαλκός -κατά της αναιμίας- (σε κρέας) 

B. ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

Φρούτα και λαχανικά σε «πρώτο πλάνο» στη διατροφή μας 

 

Προσπαθείτε αλλά δεν τα καταφέρνετε να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες; Νομίζετε ότι πρέπει να 
απευθυνθείτε σε ειδικούς και δεν σας περισσεύει ούτε χρόνος, ούτε χρήματα; Ή απλά δεν σας φαίνονται και 
τόσο γευστικά τα φρούτα και τα λαχανικά, για να τα εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο; 
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 Όποια και να είναι η αιτία που μέχρι σήμερα τα φρούτα και τα λαχανικά, παρέμεναν εκτός της 
καθημερινότητάς σας, είναι πλέον καιρός για αλλαγή. Εύκολα, ανέξοδα και γευστικά, υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να ενσωματώσουμε στο διαιτολόγιο μας, όλα εκείνα που μέχρι πρόσφατα αποφεύγαμε. Μικρές και 
φαινομενικά ασήμαντες διατροφικές αλλαγές, μπορούν να επιφέρουν την απόλυτη ισορροπία στον 
οργανισμό μας. Ξεκινάμε από τα απλούστερα και βασικότερα: 

Αλλάζουμε στόχους… 

Νομίζετε ότι τρέφεστε σωστά ή ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες; Έχετε 
αναρωτηθεί πόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών καταναλώνετε ημερησίως; Οι ειδικοί επισημαίνουν, ότι 
πρέπει να καταναλώνουμε 5 με 9 μερίδες φρούτων και λαχανικών. Και μάλλον εμείς τους αγνοούμε. 
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μόλις 1 στους 3 ενήλικες, καταναλώνουν περισσότερες από δύο μερίδες 
φρούτων και λαχανικών την ημέρα και ακόμη χειρότερα 1 στους 4 καταναλώνουν περισσότερες από 3 
μερίδες. Ξεκινήστε με το δικό σας «απολογισμό» και αν δεν καταναλώνετε την αναγκαία ημερήσια 
ποσότητα φρούτων και λαχανικών, ήρθε η ώρα να αλλάξετε τις συνήθειές σας. 

Ξέρετε ποια είναι η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα λαχανικών; 

 

Αφού καταλάβαμε ότι πρέπει να τρώμε καθημερινά φρούτα και λαχανικά, πρέπει πλέον να μάθουμε και 
ποια είναι η ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα. Δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε διαιτολόγοι για 
να την υπολογίσουμε. Με απλούς τρόπους μπορούμε να το πετύχουμε. Για παράδειγμα μισή κούπα από 
ωμά λαχανικά είναι η ιδανική ποσότητα για τον οργανισμό μας, σε καθημερινή βάση. Μια μικρή πιπεριά, 
δύο καρότα κανονικού μεγέθους, μια κούπα από πράσινα φυλλώδη λαχανικά ή μισό φλιτζάνι μαγειρεμένα 
κολοκυθάκια, είναι η ενδεικνυόμενη ποσότητα λαχανικών για κατανάλωση. Προτιμότερο είναι τα λαχανικά 
να καταναλώνονται πριν το κυρίως γεύμα, καθώς μετά νιώθουμε χορτάτοι, οπότε και αποφεύγουμε να 
τρώμε περισσότερο. 

Επιλέξτε φασόλια για αρχή 

Αν προσπαθείτε να αυξήσετε την ποσότητα λαχανικών που καταναλώνετε, τα φασόλια είναι μια καλή αρχή, 
για να εμπλουτίσετε τις διατροφικές σας συνήθειες. Φρέσκα ή και σε κονσέρβα, είναι πλούσια σε φυτικές 
ίνες, γευστικά και συνδυάζονται εύκολα με πολλά πιάτα. 

Φτιάξτε το δικό σας σάντουιτς 

Η αγαπημένη μας συνήθεια, μπορεί να αλλάξει… υγιεινά. Δεν χρειάζεται να παραγεμίζουμε το σάντουιτς 
μας με αλλαντικά, κεφτεδάκια, παχυντικές σάλτσες και ό,τι γενικά βρίσκουμε μπροστά μας. Όσο νόστιμο 
και να μας φαίνεται, είναι εξαιρετικά παχυντικό. Προτιμήστε ένα πιο «πράσινο» σάντουιτς με ντομάτα, 
μαρούλι, αβοκάντο, αγγούρι και γενικά φρέσκα λαχανικά. Μπορείτε δε, να το εμπλουτίσετε και με σαλάτες 
λαχανικών (λ.χ.: μελιτζανοσαλάτα). Επίσης, προτιμήστε και τα πιο ελαφριά τυριά, όπως το κατσικίσιο. 

Τι λέτε για λίγη σόγια; 
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Αν σας αρέσει το τυρί, σίγουρα θα σας αρέσει και η σόγια, αφού έχουν παρόμοια υφή. Με τη διαφορά ότι η 
σόγια είναι χαμηλή σε περιεκτικότητα χοληστερόλης και κορεσμένων λιπιδίων, ενώ παράλληλα είναι μια 
σημαντική πηγή πρωτεϊνών. Είναι ιδανική συνεπώς για κάθε ισορροπημένη διατροφή. 

Βότανα και μπαχαρικά 

 

Σας φαίνεται βαρετή η συνεχής καθημερινή διατροφή με φρούτα και λαχανικά; Ευτυχώς υπάρχει λύση. Η 
γευστική ρουτίνα σας μπορεί να αλλάξει με μπόλικα μπαχαρικά, φρέσκα βότανα και τα θαυματουργά 
λεμόνια. Νοστιμίζουν το φαγητό και δεν προσθέτουν καθόλου θερμίδες. Δοκιμάστε τα! 

Κινούμαστε …οργανωμένα 

Τι γίνεται όταν νιώθουμε έντονη λιγούρα και είμαστε έτοιμοι για «έφοδο» σε ό, τι βρούμε μπροστά μας; Αν 
δεν μπορούμε να δείξουμε αυτοσυγκράτηση, φροντίζουμε τουλάχιστον να οργανωθούμε. Όταν είμαστε 
ιδίως σε χώρο εργασίας, θα πρέπει να έχουμε εύκολα διαθέσιμο ένα γιαούρτι, τα λαχανικά μας ή κάποιο 
φρούτο, που θα βάλουν «φρένο» στην… όρεξή μας. 

Υπολογίζουμε σωστά τις μερίδες μας 

Δεν τα πάτε και πολύ καλά με τους υπολογισμούς; Κανένα πρόβλημα. Με το μάτι, υπολογίζετε εύκολα και 
με σχετική ασφάλεια τις μερίδες σας. Τοποθετήστε λαχανικά και φρούτα στο μεγαλύτερο μέρος του πιάτου, 
οπότε δεν θα περισσέψει αρκετός ελεύθερος χώρος για τις παχυντικές τροφές με τις οποίες σκοπεύατε να 
«εμπλουτίσετε» το γεύμα σας. Σημασία έχει βέβαια και το μέγεθος του πιάτου. Επιλέγουμε μικρά ή μεσαίου 
μεγέθους πιάτα. 

Επιλέγουμε υγιεινά… junk food 

Αν νιώθετε ξεθεωμένοι, μετά από μια δύσκολη μέρα και δεν έχετε έτοιμο φαγητό στο σπίτι, τότε η στάση 
στο πλησιέστερο φαστφουντάδικο, είναι αναπόφευκτη. Αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι να μην 
παρασυρθείτε από τους γευστικούς, πλην παχυντικούς και εν μέρει βλαβερούς «πειρασμούς». Μπορείτε και 
σε τέτοιου τύπου μαγαζιά να βρείτε υγιεινές τροφές: σαλάτες, τσίλι, ψητό κοτόπουλο, burritos λαχανικών, 
είναι μερικά μόνο από όσα μπορείτε να διαλέξετε .Επιλέγουμε συνεπώς, γευστικά και υγιεινά. 

 

Αγαπήστε το λάχανο 

Αν μέχρι σήμερα περιφρονούσατε επιδεικτικά το συγκεκριμένο λαχανικό, τότε καιρός να αλλάξετε 
συνήθειες. Το λάχανο είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, C και K, ενώ συμβάλει και στην προστασία του 
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οργανισμού από την εμφάνιση καρκίνου. Ωμό, βρασμένο ή σοταρισμένο, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέρος 
της διατροφής μας. 

Φτιάξτε το δικό σας σουβλάκι λαχανικών 

Βέβαια, δεν συγκρίνονται με τα παραδοσιακά σουβλάκια από κρέας. Είναι όμως πιο υγιεινά και πιο 
θρεπτικά. Περάστε σε ένα καλαμάκι διαφορετικού χρώματος πιπεριές, κολοκυθάκια, ντομάτες, μανιτάρια 
κ.ά. λαχανικά. Τα σουβλάκια σας είναι έτοιμα να ψηθούν. Μην σας φαίνεται σαν καλοκαιρινό επιδόρπιο. 
Είναι ιδανικά για κάθε εποχή του χρόνου. 

Πρωινό με λαχανικά 

Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε και πιο πλούσιο και πιο υγιεινό το πρωινό μας; Φυσικά! Αρκεί να 
προσθέσουμε ντομάτες, κόκκινες και πράσινες πιπεριές ή και μανιτάρια στην ομελέτα ή στο σάντουιτς μας. 
Γενικά μπορείτε να προσθέσετε κάθε είδους λαχανικά στη διατροφή σας. 

Τι πιστεύετε για τα κατεψυγμένα λαχανικά; 

Οι ειδικοί πάντα μας ενημέρωναν ότι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι θρεπτικότερα από τα 
κατεψυγμένα. Οι πρόσφατες μελέτες και έρευνες, ανέτρεψαν τα ισχύοντα καθώς απέδειξαν ότι τα λαχανικά 
που έχουν καταψυχθεί μερικές ώρες μετά την συγκομιδή τους, διατηρούν την ποιότητά τους σε μεγάλο 
βαθμό σε σχέση με τα αντίστοιχα νωπά. Αλλά και πάλι χρειάζεται προσοχή. Επιλέγουμε λαχανικά με λίγες 
θερμίδες και κυρίως χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

 

Μαγειρεύουμε στην κατσαρόλα 

Ιδανικό πιάτο για εσάς και τους καλεσμένους σας είναι οι βραστές γλυκοπατάτες ή τα κολοκύθια. Τα 
κολοκύθια ιδίως, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, κάλιο, καροτενοειδή, θρεπτικά στοιχεία για τον οργανισμό 
μας και χωρίς περιττές θερμίδες.  

Τα λαχανικά είναι το καλύτερο υποκατάστατο 

Ένας εύκολος τρόπος να προσλαμβάνει ο οργανισμός μας μεγαλύτερες ποσότητες από λαχανικά, είναι μέσω 
της χρήσης τους ως υποκατάστατων. Συγκεκριμένα μπορείτε όχι μόνο να υποκαθιστάτε κάποιο γεύμα σας 
με φρούτα και λαχανικά της αρεσκείας σας, αλλά και να τα χρησιμοποιείτε ως συστατικά στα φαγητά που 
μαγειρεύετε. Προσθέστε λοιπόν, φασόλια αντί για κρέας ή κοτόπουλο στις σούπες, σάλτσα μήλου στα ψητά 
φαγητά κ.ά. 

Ψητά… στο φούρνο 

Όχι δεν μιλάμε για μπιφτέκια ή μπριζόλες, αλλά για τα υγιεινά λαχανικά. Δοκιμάστε τα, με λίγο ελαιόλαδο 
και η γεύση τους θα σας ξετρελάνει. Το καλό είναι ότι τα περισσότερα λαχανικά μπορούν να ψηθούν: από 
κρεμμύδια, πιπεριές, καρότα, πατάτες, μανιτάρια κ.ά… όλα φουρνίζονται. 
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Μαρουλόφυλλο… για βάση 

Φανταστείτε τα φύλλα από μαρούλι, σαν φέτες του τοστ πάνω στις οποίες προσθέτετε υλικά της αρεσκείας 
σας. Τα φύλλα από μαρούλι μπορούν να λειτουργήσουν ως ιδανική βάση, μόνο που τα υλικά που μπορείτε 
να βάλετε πάνω σε φύλλα μαρουλιού, πρέπει να είναι… άκρως υγιεινά. 

 

Ωμά λαχανικά, με λίγο ντιπ 

Τα ωμά λαχανικά, μπορεί να σας φαίνονται άγευστα τις περισσότερες φορές. Ένας τρόπος για να τα 
νοστιμίσετε, είναι να τα «βουτήξετε» σε κάποιο ντιπ (μπορεί να είναι και ένα σκέτο γιαούρτι). Ο λόγος που 
το κάνουμε, είναι για να τα καταναλώνουμε ωμά, που σίγουρα είναι περισσότερο ωφέλιμα για τον 
οργανισμό μας. 

Λαχανικά να τα πιείτε στο ποτήρι 

Φρέσκος χυμός λαχανικών και φρούτων; Ό, τι το καλύτερο για τον οργανισμό. Μάλιστα για το χυμό 
λαχανικών δεν θα χρειαστείτε ούτε αποχυμωτή. Ένα μπλέντερ αρκεί. Τα υλικά, είναι δική σας επιλογή. Η 
γεύση ποικίλλει ανάλογα με τις «πρώτες ύλες» που χρησιμοποιείτε. Η προσθήκη μικρής ποσότητας νερού, 
βοηθά σημαντικά στη νοστιμιά τους. Κάθε γουλιά από το χυμό λαχανικών, είναι ιδιαίτερα ευεργετική για 
τον οργανισμό μας.  

Ωφέλιμες τροφές για κάθε μέρος του σώματος 

 

Για να λειτουργεί το σώμα μας σωστά σε καθημερινή βάση, πρέπει να τρώμε. Αλλά αυτό είναι μόνο το 
μισό… μυστικό. Εάν επιλέγουμε τροφές που δεν προωθούν την καλή υγεία, το σώμα μας δεν θα λειτουργεί 
στα βέλτιστα επίπεδα και οι κίνδυνοι για χρόνιες ασθένειες μπορεί να αυξάνονται. Οι καλύτερες τροφές για 
το σώμα μας, είναι αυτές που μας προσφέρουν οφέλη για την υγεία. 

Πεπόνι και εσπεριδοειδή για το στήθος 

Γιατί: Γνωρίζουμε ότι υπάρχει λόγος που το στήθος μοιάζει με τα πεπόνια! Τα πορτοκάλια και τα πεπόνια 
είναι πλούσια σε βιταμίνη C, που τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι 
μια πλούσια σε βιταμίνη C διατροφή (από τροφές και όχι από συμπληρώματα), βοηθά στην πρόληψη του 
καρκίνου του μαστού. 

Ελιές για τις ωοθήκες Γιατί: Μια ιταλική μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες των οποίων η διατροφή 
περιελάμβανε ελαιόλαδο, είχαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου των ωοθηκών. Οι λόγοι 
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είναι ασαφείς, αλλά τα υγιή λίπη στο λάδι, μπορεί να βοηθούν στην καταστολή των γονιδίων που είναι 
υπεύθυνα για προδιάθεση στην εκδήλωση καρκίνου. 

 

Καρύδια για τον εγκέφαλο 

Γιατί: Τα καρύδια, που μοιάζουν και στην όψη κάπως με τον εγκέφαλο, είναι μια πλούσια πηγή των 
απαραίτητων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία βοηθούν τα εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ 
τους και είναι απαραίτητα για τη γνωστική λειτουργία, τη μνήμη και την υγεία των νεύρων. 

Καρότα για τα μάτια 

Γιατί: Τα καρότα είναι πλούσια σε βήτα καροτίνη, την οποία ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Τα 
μάτια χρειάζονται τη βιταμίνη Α για τη διατήρηση της υγείας των κυττάρων στον κερατοειδή, τον διαφανή 
ιστό που καλύπτει το μάτι και το προστατεύει από τα μικρόβια, τη σκόνη, τη φλεγμονή και τη μόλυνση. 
Είναι να απορεί κανείς λοιπόν, που το καρότο, κομμένο σε φέτες, αποκαλύπτει ομόκεντρους κύκλους που 
μοιάζουν με την κόρη και τη ίριδα του ματιού; 

Σταφύλια για την καρδιά 

Γιατί: Τα κόκκινα και τα μοβ σταφύλια (όπως και άλλα σκούρα φρούτα και λαχανικά), περιέχουν 
φλαβονοειδή, τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, προστατεύουν από τις καρδιακές παθήσεις, καθώς και 
τον καρκίνο και τη γήρανση του εγκεφάλου. Μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν 
επίσης, διαπίστωσε ότι το γεγονός πως το τσαμπί του σταφυλιού έχει το σχήμα της καρδιάς, μπορεί να 
βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. 

 

Γλυκοπατάτες για το πάγκρεας 

Γιατί: Οι γλυκοπατάτες έχουν παρόμοιο σχήμα με το πάγκρεας και απελευθερώνουν τα σάκχαρα σταδιακά 
στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιέζουν το όργανο, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση των 
επιπέδων σακχάρου στο αίμα. 

Γιαούρτι και γάλα για γερά κόκκαλα 

Γιατί: Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν βιταμίνη D μέσω της έκθεσής τους στο ηλιακό φως, αλλά 
ορισμένα τρόφιμα, όπως το γιαούρτι, είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D. Προτιμήστε το χωρίς λιπαρά 
γιαούρτι που περιέχει το 30% της ημερήσιας, συνιστώμενης ποσότητας ασβεστίου και το 20% βιταμίνης D. 
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Επίσης, 250 ml γάλα χωρίς λιπαρά, μας παρέχει το 30% της ημερήσιας δόσης ασβεστίου. Προτιμήστε γάλα 
εμπλουτισμένο με βιταμίνη D για να διπλασιάσετε τα οφέλη του.  

Συμβουλές και ιδέες για ένα υγιεινό πρωινό 
 

 

Να φάτε πρωινό ή να μη φάτε, ιδού το ερώτημα! Η αλήθεια είναι πως πολλοί επιλέγουν έναν αχνιστό ή 
παγωμένο (ανάλογα με την εποχή) καφέ το πρωί, ως δυναμωτικό για ένα καλό ξύπνημα και παραβλέπουν 
να τρώνε ένα καλό πρωινό. 

Είναι όμως απαραίτητο, σε αυτό το σημαντικό γεύμα, να συμπεριλαμβάνουμε μια ποικιλία από φρούτα, 
λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά και 
μπορούν να μας δώσουν ενέργεια για αρκετή ώρα. Επίσης, τρώγοντας ένα καλό πρωινό, θα βελτιώσουμε τη 
μνήμη και τη συγκέντρωσή μας και θα νιώθουμε πιο ήρεμοι. 

Στύψτε ένα λεμόνι 

Το λεμονόνερο, είναι ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο ποτό, ειδικά όταν λαμβάνεται το πρωί. Ξεκινήστε τη μέρα σας 
πίνοντας ένα ποτήρι (κατά προτίμηση ζεστό) νερό με το χυμό ενός λεμονιού, προκειμένου να ενισχύσετε το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα, να ενυδατωθείτε και να αποτοξινώσετε τα κύτταρα του οργανισμού σας. Ο 
χυμός του λεμονιού είναι επίσης γεμάτος βιταμίνη C και έχει αντιβακτηριακή και αντιιική δράση, 
βοηθώντας μας να αποφεύγουμε τα κρυολογήματα, ενώ το φρέσκο, έντονο άρωμά του μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα της ενέργειάς μας! 

Όταν επιλέγετε δημητριακά… 

 

-Μελετήστε τη συσκευασία και επιλέξτε εκείνα τα δημητριακά που έχουν τη λιγότερη ζάχαρη και λίπος και 
τις περισσότερες φυτικές ίνες. 

-Προσπαθήστε να επιλέγετε δημητριακά με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. 

-Επιλέξτε τις λιγότερο επεξεργασμένες τροφές και αποφύγετε ό,τι σας πειράζει ή σας δημιουργεί αλλεργία, 
ιδιαίτερα το πρωί. Κανείς δεν θέλει να ξεκινήσει την ημέρα του στραβά.  

-Δοκιμάστε διαφορετικά δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως η κινόα, το φαγόπυρο κ.ά.. 



46 

 

-Φτιάξτε το δικό σας μίγμα μούσλι. 

-Προσθέστε στα δημητριακά σας ξερά φρούτα και καρπούς, για να ενισχύσετε τη γεύση και τη 
θρεπτικότητά τους. 

Δοκιμάστε διαφορετικά είδη γάλακτος 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες γάλακτος, ανάλογα με τη γεύση του (ξινόγαλο, με γεύσεις 
φρούτων κ.ά.), την επεξεργασία που έχει δεχθεί (νωπό, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, συμπυκνωμένο, 
ζαχαρούχο), την προέλευσή του (αγελαδινό, κατσικίσιο, πρόβειο, καρύδας, σόγιας), τη σύστασή (χωρίς 
λακτόζη, υποαλλεργικό) κ.ά. 

Με τα δημητριακά ή το κουάκερ σας, μπορείτε να δοκιμάσετε γάλα κάνναβης ή αμυγδάλου για μια υγιεινή, 
διαφορετική επιλογή. 

Δοκιμάστε «αλείμματα» φρούτων και ξηρών καρπών  

 

Δοκιμάστε μια ποικιλία από «αλείμματα» σε ψωμί (ή ακόμη σε φρυγανιές ολικής άλεσης, πολύσπορο ή 
σίκαλης), όπως μαρμελάδες από διάφορα φρούτα, όπως βατόμουρο, βερίκοκο, φράουλα, αλλά και αχλάδι, 
κεράσι κ.ά. 

Αν προτιμάτε, αλείψτε στο ψωμί σας φυστικοβούτυρο, βούτυρο αμυγδάλου, αλλά και βούτυρο από κάσιους 
ή από ηλιόσπορους. Είναι καλές πηγές θρεπτικών συστατικών και πρωτεΐνης και θα σας κάνουν να 
γνωρίσετε νέες γεύσεις. 

Για επιπλέον ενέργεια 

Συμπεριλάβετε μια καλή ποσότητα πρωτεΐνης στο πρωινό σας. Τρώτε αυγά για να αισθάνεστε πλήρεις για 
περισσότερες ώρες και άπαχα γαλακτοκομικά, όπως γάλα, τυρί και γιαούρτι, για γερά κόκαλα και δόντια. 

Επίσης, αναζωογονήστε τον οργανισμό σας με φρέσκα λαχανικά. Προσθέστε λίγο λάχανο ή καρότο στο 
smoothie σας ή φύλλα μαρουλιού στο σάντουίτς σας. 

Φρούτα και λαχανικά στο… ποτήρι 
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Μπορείτε να φτιάξετε smoothies ή ροφήματα για ένα εύκολο και πολύ θρεπτικό πρωινό. Χτυπήστε στο 
μπλέντερ σας φρούτα όπως μπανάνες, μούρα, μήλα, λίγη σπιρουλίνα και γάλα ή αν προτιμάτε ανακατέψτε 
ένα μίγμα λαχανικών όπως καρότα, ντομάτες και λάχανο. 

Τα smoothies είναι πλούσια σε βιταμίνες C, A, E, Β καθώς και σε ασβέστιο και αντιοξειδωτικά, έχουν 
υπέροχη γεύση, προσφέρουν ενέργεια και βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού.  

Αργήσατε; Μη βρίσκετε δικαιολογίες 

Αν καθυστερήσατε να ξυπνήσετε και τρέχετε για να ετοιμαστείτε, μην παραλείψετε το πρωινό σας, αλλά 
τροποποιήστε το. Δεν πρέπει πάντα να τρώτε δημητριακά και σάντουιτς. Έχετε πάντα στο ψυγείο σας 
μπάρες δημητριακών που τις έχετε φτιάξει μόνοι με βρώμη, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ό,τι πιο υγιεινό 
και γρήγορο.  

Γ. ΒΛΑΒΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

 

Η ετικέτες που βρίσκονται στις συσκευασίες των τροφών, μπορεί να… επηρεάζουν το μέγεθος των ρούχων 
σας, αλλά και την υγεία σας. Γιατί το λέμε αυτό; Δυστυχώς, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε όλα αυτά τα 
συστατικά που αναγράφονται στις διατροφικές ετικέτες. Θα είναι όμως μια καλή αρχή, να μάθετε μερικά 
που πρέπει να αποφεύγετε. Μην αγοράζετε λοιπόν προϊόντα με τα παρακάτω συστατικά… 

Tα τρόφιμα που βρίσκονται σε συσκευασία περιέχουν συνήθως συντηρητικά τα οποία έχουν κωδικούς 
Ε. Τα προϊόντα των οποίων οι συσκευασίες αναγράφουν τους παρακάτω κωδικούς αποτελούν κίνδυνο 
για την υγεία μας και θα πρέπει να αποφεύγονται: 

Συντηρητικά που μπορεί να μας προκαλέσουν αλλεργίες: 

  

  

   

Συντηρητικά που είναι επικίνδυνα για τα παιδιά: 

  

 

 

 

 

Ε 102 Ε 107 Ε 110 Ε 122 Ε 123 Ε 124 Ε 132 
Ε 155 Ε 210 Ε 211 Ε 212 Ε 213 Ε 219 Ε 223 
Ε 214 Ε 215 Ε 216 Ε 217 Ε 218 Ε 431   
Ε 224 Ε 225 Ε 226 Ε 227 Ε 250 Ε 131   
Ε 310 Ε 311 Ε 312 Ε 414 Ε 430 Ε 221   

E 102 E 104 E 107 E 110 E 133 E 312 
E 127 E 128 E 131 E 132 E 212 E 123 
E 154 E 155 E 210 E 211 E 250 E 216 
E 218 E 219 E 220 E 230 E 311 E 320 
E 251 E 262 E 270 E 310 E 627 E 124 
E 325 E 541 E 621 E 623 E 122 E 217 
E 631 E 632 E 635 E 120 E 215 E 321 
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Συντηρητικά που ίσως είναι καρκινογόνα: 

  

  

Συντηρητικά που είναι καρκινογόνα: 

  

BHA (βουτυλική υδροξυανισόλη, Ε 320) 

Αυτό το συντηρητικό χρησιμοποιείται για να αποτρέψει το τάγγισμα σε τρόφιμα που περιέχουν έλαια. 
Δυστυχώς όμως σχηματίζει ενδεχόμενες καρκινογόνες αντιδραστικές ενώσεις στο σώμα μας. Μελέτη, που 
δημοσιεύτηκε στο Japanese Journal of Cancer Research, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΒΗΑ «ευλόγως 
πιθανώς να είναι μια καρκινογόνος ουσία», οπότε καλό είναι να την εξαλείψετε από τη διατροφή σας. 

Θα την βρείτε: σε δημητριακά, τσίχλες, πατατάκια, διαιτητικά συμπληρώματα και φυτικά έλαια.  

Parabens 

Αυτά τα συνθετικά συντηρητικά, χρησιμοποιούνται για την αναστολή της μούχλας στα τρόφιμα, αλλά και 
στις βιομηχανίες κοσμετολογίας και φαρμάκων για τις βακτηριοκτόνες και μυκητοκτόνες ιδιότητές τους. Το 
πρόβλημα είναι ότι τα parabens μπορεί επίσης να διαταράξουν την ορμονική ισορροπία του σώματός σας. 
Μια μελέτη έδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωσή τους μειώνει την παραγωγή σπέρματος και τεστοστερόνης 
σε αρουραίους και ότι έχουν βρεθεί parabens σε ιστούς του καρκίνου του μαστού. 

Θα τα βρείτε: στα σαμπουάν και κυρίως σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος, καθώς και σε ενυδατικά 
προϊόντα, κρέμες προσώπου, αντηλιακά και ως συντηρητικά σε τρόφιμα. 

Μερικώς υδρογονωμένα έλαια 

 

Μη συγχέετε το «0 γρ. τρανς λιπαρά» με το «χωρίς trans λιπαρά». Επιτρέπεται στα προϊόντα να γράφουν 
μηδέν γραμμάρια τρανς λιπαρά, εφόσον έχουν λιγότερο από μισό γραμμάριο ανά μερίδα. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί να έχουν 0,49 γραμμάρια ανά μερίδα και να εξακολουθούν να αναγράφουν χωρίς trans λιπαρά. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο γραμμάρια είναι το μέγιστο που επιτρέπεται να καταναλώσουμε σε μια 
ημέρα, καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει αυτό. Η μερική υδρογόνωση αυξάνει την διάρκεια ζωής του 
προϊόντος και μειώνει τις απαιτήσεις ψύξης. Πολλές φορές εμφανίζεται στις ετικέτες με συγκαλυμμένες 
ονομασίες όπως υδρογονωμένα ή μερικώς υδρογονωμένα έλαια.  

Θα τα βρείτε: σε κατεψυγμένες πίτσες, στέρεες μαργαρίνες, καθώς και άλλα λίπη και έλαια με σκληρή 
δομή. 

Ε 102 Ε 107 Ε 122 Ε 151 Ε 154 
Ε 173 Ε 407 Ε 128 Ε 153 Ε 155 

Ε 230   Ε 250   Ε 251   Ε 252    Ε 900 
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Νιτρώδες νάτριο 

Τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των βακτηριδίων στα τρόφιμα και για να διατηρήσουν 
τις ροζ αποχρώσεις στα επεξεργασμένα κρέατα. Δυστυχώς όμως όταν περνούν στον οργανισμό, μπορεί να 
συγχωνευθούν με αμινοξέα (των οποίων το κρέας είναι μια εξαιρετική πηγή) για να σχηματίσουν 
νιτροζαμίνες, ισχυρές καρκινογόνες ενώσεις. Το ασκορβικό και ερυθορβικό οξύ –κυρίως η βιταμίνη C- έχει 
αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο, και οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν προσθέσει τώρα ένα ή και 
τα δύο αυτά προϊόντα. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο, είναι να περιορίσετε την 
πρόσληψή τους. 

Θα το βρείτε: σε επεξεργασμένα κρέατα όπως μπέικον και λουκάνικα, αλλά και σε αρκετά λαχανικά. 

Χρώμα καραμέλας 

 

Αυτό το πρόσθετο δεν θα ήταν επικίνδυνο αν παρασκευαζόταν με τον… παλιομοδίτικο τρόπο -με νερό και 
ζάχαρη. Αλλά η βιομηχανία τροφίμων ακολουθεί μια διαφορετική συνταγή: επεξεργάζεται τη ζάχαρη με 
αμμωνία, η οποία μπορεί να παράγει βλαβερές καρκινογόνες ουσίες, μόνο και μόνο για να δώσει στα 
αναψυκτικά τύπου cola, το καραμελένιο χρώμα τους. Ένας ακόμη λόγος για να καταργήσετε τα 
αναψυκτικά;  

Θα τα βρείτε: σε αναψυκτικά τύπου cola. 

Χρωστικές ύλες τροφίμων 

Πολλά γλυκά και καραμέλες με γεύση φρούτων και ζαχαρούχα δημητριακά, βασίζονται σε τεχνητές 
χρωστικές ουσίες και αρώματα που απλά θυμίζουν το άρωμα των φρούτων. Αυτές οι χρωστικές επιτρέπουν 
στους κατασκευαστές να καλύπτουν τα μονότονα χρώματα των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά 
ορισμένες αποχρώσεις έχουν συνδεθεί με σοβαρές ασθένειες. Μια μελέτη συνέδεσε το κίτρινο 5 με την 
υπερκινητικότητα σε παιδιά, ενώ Καναδοί ερευνητές βρήκαν ότι το κίτρινο 6 και το κόκκινο 40, έχουν 
μολυνθεί με γνωστά καρκινογόνα, ενώ το κόκκινο 3 είναι γνωστό ότι προκαλεί όγκους. Το συμπέρασμα; 
Αποφύγετε τις τεχνητές χρωστικές ουσίες όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Θα τις βρείτε: σε καραμέλες, ποτά και γλυκά. 

Υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη 

Η υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη, που χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης, είναι φυτική πρωτεΐνη που έχει 
διασπαστεί σε αμινοξέα μέσω μιας διαδικασίας όξινης ή ενζυματικής υδρόλυσης. Ένα από αυτά τα οξέα, το 
γλουταμινικό οξύ, όταν ενωθεί με νάτριο στο σώμα μας, δημιουργούν το όξινο γλουταμινικό νάτριο (MSG), 
μια πρόσθετη ύλη που είναι γνωστό ότι προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως - πονοκεφάλους, ναυτία, 
αδυναμία κ.ά..  
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Θα το βρείτε: σε μια ποικιλία τροφίμων, όπως τα κρεατικά, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και πολλά 
χορταρικά. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό της γεύσης σε μερικές σούπες, σε μαγειρευτά φαγητά και 
σάλτσες με συστατικά κρέατος.  

Δ. ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
 

 

Σε έναν ιδανικό κόσμο, στα ράφια του ψυγείου σας θα βρίσκονταν μόνο φρούτα και λαχανικά. Σε αυτόν, 
όμως, τα φρούτα και τα λαχανικά πιάνουν λίγο χώρο ανάμεσα σε μισοφαγωμένες τούρτες, αναψυκτικά, 
υπολείμματα χθεσινής πίτσας, κατεψυγμένα τρόφιμα και επεξεργασμένες τροφές εν γένει.  

Κι ενώ κάποιες τροφές μας προσφέρουν απόλαυση και είναι πολλές οι φορές που αισθανόμαστε 
ανακούφιση όταν τις βρίσκουμε στο ψυγείο μας, δυστυχώς μας κάνουν κακό τόσο στη σιλουέτα, όσο και 
στην υγεία μας. Δείτε ποιες είναι μερικές από αυτές και ξανασκεφτείτε το: μήπως το ψυγείο σας χρειάζεται 
ένα ξεκαθάρισμα;  

Κατεψυγμένες σάλτσες: τις χρειάζεστε πραγματικά;  

Μπορεί τα κατεψυγμένα λαχανικά να θεωρούνται υγιεινά αφού τις περισσότερες φορές καταψύχονται 
αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, διατηρώντας όλα τα θρεπτικά τους συστατικά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 
και με τις διάφορες σάλτσες, οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά κορεσμένου λίπους και νατρίου. 
Εναλλακτικά: Φτιάξτε μόνοι σας τις σάλτσες που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας ως βάση το ελαιόλαδο και 
τα μπαλσάμικο, ρίχνοντας θερμίδες και αυξάνοντας τα θρεπτικά συστατικά. 

 

Άσπρο ψωμί του τοστ: κακό για την καρδιά 

Μοιάζει «αθώο» και απαραίτητο για να φτιάξουμε το σάντουιτς που θα πάρουμε στη δουλειά, αλλά όπως οι 
περισσότεροι γνωρίζουν, το άσπρο ψωμί παρασκευάζεται με εξεργασμένο αλεύρι από το οποίο έχει 
αφαιρεθεί το πίτουρο και όλες οι θρεπτικές του ουσίες και η πρωτεΐνη. Εκτός, λοιπόν, του ότι έχει 
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χάνει και τις φυτικές του ίνες, ενώ σύμφωνα με έρευνες, οι 
επεξεργασίες τέτοιου είδους ενδεχομένως να προκαλούν προβλήματα και στην καρδιά. Εναλλακτικά: 
Προτιμήστε το ψωμί ολικής άλεσης, απλώς επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για 100% ολική άλεση.  
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Επεξεργασμένο κρέας: μια... αλμυρή ιστορία  

Εκτός από το ψωμί του τοστ, το σάντουιτς χρειάζεται και ένα «δυνατό» περιεχόμενο, το οποίο μέχρι τώρα 
αποτελούσε ίσως λίγο σαλάμι, ζαμπόν, παριζάκι, λουκάνικο κ.ο.κ. Όσο, όμως λαχταριστά κι αν είναι όλα 
αυτά την ώρα που στο γραφείο θέλουμε να φάμε ακόμη και τον… προϊστάμενο, άλλο τόσο υψηλή 
περιεκτικότητα σε νάτριο έχουν, το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 1000 mg ανά μερίδα (δηλαδή σχεδόν τη 
μισή συνιστώμενη ημερήσια δόση), για να μην αναφερθούμε στα κορεσμένα λιπαρά τους. Η καθημερινή 
κατανάλωση τέτοιων τροφών μάλιστα, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μπορούν 
να αυξήσουν κατά 42% τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και 19% την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2. Εναλλακτικά: Αν θέλετε οπωσδήποτε να τα συμπεριλαμβάνετε στο σάντουιτς που φτιάχνετε, 
κοιτάξτε προσεκτικά τις ετικέτες και επιλέξτε τουλάχιστον αυτά με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα νατρίου 
και χωρίς πρόσθετα νιτρικά άλατα.  

 

Αναψυκτικά: ξεδιψούν… παχαίνοντας 

Το συνηθισμένο κουτάκι αναψυκτικού περιέχει περίπου 140 θερμίδες και 10 κουταλάκια του γλυκού 
ζάχαρη – και μη βασιστείτε στο ότι υπάρχουν οι light εκδόσεις των αγαπημένων σας αναψυκτικών, καθώς 
τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται σε πολλά από αυτά έχουν αμφισβητηθεί από αρκετές έρευνες. Τόσο 
τα κανονικά, όσο και το διαιτητικά αναψυκτικά έχουν συνδεθεί με το μεταβολικό σύνδρομο, ένα σύνδρομο 
που χαρακτηρίζεται από διάφορους παράγοντες κινδύνου όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση, αύξηση του 
σπλαχνικού λίπους, αντίσταση στην ινσουλίνη, μεγαλώνοντας τελικά την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών 
παθήσεων και διαβήτη τύπου 2, ενώ ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία, τα αναψυκτικά συμβάλλουν 
κατά πολύ στην εμφάνιση παχυσαρκίας. Εναλλακτικά: Ξεδιψάστε γευστικά με άλλου τύπου υγρά, όπως 
φυσικούς χυμούς φρούτων ή παγωμένο τσάι. Απλώς φροντίστε να μην προσθέτετε περισσότερο από 1 
κουταλάκι ζάχαρη (και κατά προτίμηση καστανή) στο τσάι και να μην ξεπερνάτε το 1 μέτριο ποτήρι χυμού. 
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Βούτυρο: η επιτομή των κορεσμένων λιπαρών  

Το γάλα, τα αβγά και το βούτυρο είναι 3 υλικά που δεν λείπουν σχεδόν από καμία λίστα για ψώνια από το 
σούπερ μάρκετ. Ενώ, όμως, τα δύο από αυτά μας είναι απαραίτητα (με μέτρο), με το βούτυρο είναι λίγο 
διαφορετικά τα πράγματα, αφού 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο περιέχει 100 θερμίδες, 7 γραμμάρια 
κορεσμένου λίπους και 30 mg χοληστερόλης. Δυστυχώς, ούτε η μαργαρίνη είναι πιο υγιεινή, καθώς 
περιέχει τρανς λιπαρά οξέα, τα οποία μεταξύ άλλων αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης. Εναλλακτικά: 
Χρησιμοποιήστε το μόνο όπου πραγματικά χρειάζεται (π.χ. για να σωτάρετε τα λαχανικά σας δεν είναι 
απαραίτητο, αφού τελικά χάνει τη γεύση του και μας φορτώνει με τα αρνητικά του) κι όταν δεν είναι 
απαραίτητο, προτιμήστε το ελαιόλαδο στη θέση του, το οποίο είναι ωφέλιμο και όσον αφορά την καρδιά.  

 

Παγωτό: γλυκιά αμαρτία 

Μπορεί να μην καταλαμβάνει όλο το χρόνο μια θέση στο ψυγείο σας, αν, όμως, ακόμη και για 6 μήνες δεν 
λείπει από την καθημερινότητά σας, τότε υπάρχει πρόβλημα. Κι ενώ θερμιδικά το συμβατικό παγωτό 
μπορεί να μην είναι ιδιαιτέρως ζημιογόνο, αφού περιέχει περίπου 150 θερμίδες ανά μερίδα, το πρόβλημα 
εντοπίζεται στο ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα ο έλεγχος των μερίδων, με αποτέλεσμα να καταναλώνονται 
2-3 μερίδες… μονοκοπανιά, μαζί με τις συνολικά 450 θερμίδες τους. Εναλλακτικά: Τοποθετήστε σε φόρμες 
γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και προσθέστε του φρέσκα φρούτα, μέλι ή τριμμένο μπισκότο πριν τα 
καταψύξετε. Έτσι θα έχετε ένα πιο υγιεινό επιδόρπιο, που διατηρεί την παγωμένη υφή του παγωτού.  

 

Κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες: νόστιμες αλλά παχυντικές  

Όσο λαχταριστές κι αν μοιάζουν, δεν αποτελούν μια καλή λύση για να σερβίρετε πατάτες στο τραπέζι σας. 
Τα περισσότερα προϊόντα κατεψυγμένης πατάτας είναι συνήθως προτηγανισμένα και το λίπος και νάτριο 
που περιέχουν είναι υψηλότερο από το να τηγανίζατε πατάτες μόνοι σας. Και μην ξεχνάτε πως οι πατάτες 
αυτές μπορούν εύκολα να χαλάσουν τη σιλουέτα σας, ειδικά αν τις καταναλώνετε συστηματικά. 
Εναλλακτικά: Κόψτε τις πατάτες σας και τηγανίστε τες μόνοι σας μέσα σε ελαιόλαδο και ελάχιστο αλάτι. 
Αν θέλετε, διατηρήστε τες με τη φλούδα τους, αφού σε αυτή βρίσκουμε περίπου 60 είδη φυτοχημικών και 
βιταμινών.  
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Μαγιονέζα: μια γευστική θερμιδική βόμβα 

Ακόμη κι αν ανήκετε σε αυτούς που δεν την προτιμούν, το πιθανότερο είναι να βρίσκεται κάπου στο ψυγείο 
σας για ώρα ανάγκης ή για να συνοδέψει το σνακ κάποιου καλεσμένου σας. Το σίγουρο είναι, όμως, ότι 
περιέχει 100 θερμίδες σε μια κουταλιά της σούπας και μπορεί να μετατρέψει σε 1 δευτερόλεπτο το υγιεινό 
σάντουίτς σας σε… πάρτι θερμίδων. Εναλλακτικά: Προτιμήστε τη μουστάρδα, ενώ αν σας λείπει η 
κρεμώδης υφή της μαγιονέζας, δοκιμάστε λίγο πέστο, το οποίο περιέχει και ωφέλιμο για την καρδιά 
ελαιόλαδο.  

Οι χειρότερες κατηγορίες τροφών που μπορείτε να επιλέξετε για το πρωινό σας 

 

 

Γνωρίζετε ότι το να τρώτε πρωινό είναι σημαντικό. Αλλά ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει ότι ορισμένες 
επιλογές σας τις πρώτες ώρες της ημέρας, μπορεί να επηρεάσουν το πώς θα αισθάνεστε και κατά το 
υπόλοιπο της ημέρας. Επιπλέον, ένα υγιεινό πρωινό κάθε μέρα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για 
ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης.  

Μπέικον, ζαμπόν και λουκάνικα 

Το επεξεργασμένο κρέας έχει νιτρικά άλατα που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Το 
Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, στο Λονδίνο, δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο σημαντικά δέκα 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου. Η αποφυγή των 
νιτρικών αλάτων είναι ένα από αυτά. Τι σημαίνει αυτό για εκείνους που τρώνε κρέας το πρωί; Είναι καιρός 
να επιλέξετε κάτι άλλο! 

Ζαχαρούχα δημητριακά 

 

Πώς μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στα βλαβερά ζαχαρούχα δημητριακά και στα ωφέλιμα 
για την υγεία σας; Μερικά δημητριακά είναι γεμάτα υδατάνθρακες και ζάχαρη. Όταν τα τρώτε, το σάκχαρο 
στο αίμα σας γρήγορα αυξάνεται και στη συνέχεια πέφτει απότομα.  Αν λοιπόν δεν θέλετε να βάζετε σε… 
δοκιμασία της ενέργειά σας από το πρωί, το καλύτερο είναι να αποφεύγετε τα συγκεκριμένα δημητριακά. 
Αντ’ αυτών, επιλέξτε δημητριακά που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Αν πάλι ψάχνετε μια πιο 
εναλλακτική επιλογή, προτιμήστε λιναρόσπορο ή καρύδια για περισσότερες πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. 
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Έτοιμες τηγανίτες και βάφλες με τεχνητό σιρόπι 

Ενώ τα φυσικά σιρόπια, όπως το φυσικό σιρόπι σφενδάμου, αποτελούν θρεπτικές γλυκαντικές ουσίες, 
υπάρχουν πολλά τεχνητά σιρόπια στην αγορά που είναι γεμάτα από σιρόπι καλαμποκιού υψηλής 
φρουκτόζης. Η γλυκαντική ουσία, η οποία προέρχεται από το καλαμπόκι, είναι επίσης παρούσα στα 
περισσότερα επεξεργασμένα και συσκευασμένα τρόφιμα.  

Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, μπορεί να οδηγήσει σε κοιλιακή παχυσαρκία και σπλαχνικό 
λίπος, το οποίο αποθηκεύεται μεταξύ των οργάνων. Αυτό είναι το λίπος που οδηγεί στον καρκίνο. Μια 
πρόσφατη μελέτη, συνέδεσε επίσης το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, με το διαβήτη. 

Γλυκά και ντόνατς  

 

Αυτές οι λιχουδιές, δεν παρασκευάζονται απλά με ραφιναρισμένο άσπρο αλεύρι, αλλά επίσης έχουν την 
προσθήκη μεγάλης ποσότητας ζάχαρης. Η ζάχαρη είναι ό,τι χειρότερο το πρωί, καθώς οδηγεί σε ταχεία 
αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πεινάτε νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως και θα αυξήσετε 
τις πιθανότητες για υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, παχυσαρκία και διαβήτη. Αν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι 
για την υγεία δεν είναι αρκετοί για να σας πείσουν να αποφύγετε αυτές οι τροφές, τότε να ξέρετε πως 
ρισκάρετε. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η ζάχαρη και ο καρκίνος συνδέονται. 

Έτοιμα σάντουιτς και γεύματα που ξαναζεσταίνονται 

Υπάρχουν υγιείς επιλογές, αλλά και άλλες που είναι γεμάτες με συντηρητικά και νάτριο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, καλύτερη ιδέα είναι να φτιάξετε το δικό σας σάντουιτς, με αυγό, ψωμί ολικής άλεσης και 
ντομάτα. 

Light γιαούρτια 

 

Μπορεί να έχουν λίγες θερμίδες και να τα βρίσκετε σε πολλές ενδιαφέρουσες γεύσεις, όπως φράουλα, 
μπισκότο, ροδάκινο κ.ά., αλλά αυτού του τύπου τα γιαούρτια, είναι συνήθως γεμάτα τεχνητές γλυκαντικές 
ουσίες και χημικά. Αντί αυτών, προτιμήστε τα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά γιαούρτια. 

Muffins και σφολιατοειδή 
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Βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των τροφών για πρωινό με τις περισσότερες θερμίδες. Ποιος είναι ο 
λόγος; Είναι εξαιρετικά «πυκνά» και τα συστατικά τους γενικά, δεν είναι ό, τι χρειάζεστε -άσπρο αλεύρι, 
λάδι ή βούτυρο και πολλή ζάχαρη. Εάν δεν έχετε καμία άλλη επιλογή, καταναλώστε τα σε μικρές 
ποσότητες. 

Επίσης, να αποφεύγετε τα σφολιατοειδή (π.χ. τυρόπιτες) του εμπορίου, διότι είναι φτιαγμένα με πολύ κακής 
ποιότητος λιπαρά και έχουν πολλές θερμίδες, ενώ όσα είναι με κατεψυγμένη ζύμη, είναι ακόμα πιο 
επιβλαβή για τον οργανισμό μας.  

 

Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ  ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΝΑΚΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Οι υπερτροφές ή αλλιώς superfoods είναι τροφές με υψηλή συγκέντρωση πολλών υψηλής ποιότητας 
θρεπτικών συστατικών - είναι τροφές με υψηλή διατροφική αξία και πολλές φυσικές βιταμίνες. Υψηλής 
ποιότητα συστατικό σημαίνει και θρεπτικό συστατικό με μεγάλη απορροφητικότητα από τον οργανισμό. 
Βέβαια υπάρχει μία υπερβολή απο τα ΜΜΕ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις γύρω από συγκεκριμένες 
τροφες που ίσως να μην αξίζουν περισσότερο διατροφικά από άλλες αλλά με σκοπό την δημιουργία 
εντυπώσεων. 

Τα περισσότερα ακατέργαστα, μη υβριδικά και ωριμασμένα στο φυτό φρούτα και λαχανικά είναι 
κορυφαίες υπερτροφές, γιατί έχουν από την ίδια την φύση υψηλή διατροφική αξία. Πολλές αυτόχθονες 
τροφές σε διάφορες χώρες είναι υπερτροφές και ισως να μην είναι γνωστές έξω από την χώρα προέλευσής 
τους. Πολύ σημαντικές επίσης υπερτροφές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το αβογκάντο, οι 
κολοκυθόσποροι, οι ηλιόσποροι, τα αμύγδαλα, ο λιναρόσπορος, τα μαύρα φασόλια, το παρθένο ελαιόλαδο, 
ο βασιλικός κ.α 

Θέμα project – κριτήρια επιλογής θέματος – πού απευθύνεται 

Πρόκειται για Project στα πλαίσια του μαθήματος Βιωματικές Δράσεις της Α' Γυμνασίου Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες (Επικοινωνώ, 
αισθάνομαι...είμαι ο εαυτός μου - Ζούμε μαζί -  Φροντίζω τον εαυτό μου - Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε 
μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο). Αφού αναλύσαμε κάθε ενότητα ξεχωριστά, καταλήξαμε στο 
«Φροντίζω τον εαυτό μου» με κάποιο θέμα διατροφής (διατροφικές συνήθειες και ανάπτυξη, κοινωνική 
διάσταση διατροφής, προετοιμασία και κατανάλωση τροφών κλπ). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
αναφέρθηκε η έννοια των υπερτροφών  που κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών οι οποίοι ήθελαν να 
ασχοληθούν και να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Επομένως, το θέμα στηρίχθηκε στην εκδήλωση έντονου προβληματισμού από την πλευρά των μαθητών, 
αλλά και των καθηγητών του σχολείου μας ως προς τις περιορισμένες επιλογές υγιεινού φαγητού στα 
πλαίσια της σχολικής ζωής αλλά και γενικότερα, καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει στην 
υγεία αλλά και τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε με τη μελέτη των 
υπερτροφών, γιατί αποτελούν πηγή πολλών θρεπτικών συστατικών συγκεντρωμένων σε εύκολα 
προσβάσιμες, εύκολα μεταφερόμενες και ποικιλοτρόπως χρησιμοποιούμενες τροφές.  

Τρόπος εισήγησης του θέματος στους μαθητές 

Αρχικά υπήρξε μια γενική συζήτηση για το τι τρώμε καθημερινά και αν γνωρίζουμε τις επιδράσεις των 
συγκεκριμένων τροφών στον ανθρώπινο οργανισμό. Προβληματιστήκαμε σχετικά με τη διατροφή και τις 
πιθανές θετικές ή αρνητικές επιδράσεις της στην υγεία μας. Τέλος παρουσίασα στους μαθητές μερικούς 
αποξηραμένους σπόρους ιπποφαές και τους ζήτησα να τους αναγνωρίσουν, να τους μυρίσουν, να τους 
δοκιμάσουν και να μαντέψουν τη φύση και τις ιδιότητές τους. 

Άλλος Τίτλος για το project 

"Υπέρ - πολύτιμες τροφές στο τραπέζι μας." 

Τα στάδια διεξαγωγής του project 

 α.   Συγκρότηση της ομάδας 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των 3-4 ατόμων. Οι τέσσερις ομάδες δημιουργήθηκαν από τους 
ίδιους τους μαθητές σύμφωνα με κάποια ιδιαίτερα κριτήρια που είχε θέσει ο καθηγητής: 

 Οι ομάδες να είναι μικτές ως προς το φύλο  
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 Οι μαθητές κάθε ομάδας να είναι από το ίδιο ή από γειτονικό χωριό και 

 Σε κάθε ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον  ένας μαθητής που θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο από το σπίτι του. 

Αφού συγκροτήθηκαν οι ομάδες και πριν το ξεκίνημα του project δημιουργήθηκε ομαδικό κλίμα με 
διάφορες ασκήσεις γνωριμίας. 

Ο κάθε μαθητής παρουσίασε τον εαυτό του στην ομάδα (ενδιαφέροντα) και  μίλησε για τις διατροφικές του 
συνήθειες (αν και τι τρώει για πρωινό, αν και τι τρώει εκτός σπιτιού, τι τρώει στο κυλικείο, αν οι γονείς 
φροντίζουν και γενικότερα ενθαρρύνουν το παιδί  να τρώει υγιεινά στο σπίτι, αν γνωρίζει κάτι για τις 
υπερτροφές κλπ). 

Στη συνέχεια, αφού δημιουργήθηκε ένα ομαδικό κλίμα και γνωρίστηκαν καλύτερα τα μέλη των ομάδων, 
θεξήγησα τι είναι οι Βιωματικές Δράσεις και πρόβαλα με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα βίντεο και 
φωτογραφίες από διάφορα project, περιβαλλοντικά ή σταδιοδρομίας, που έχουν γίνει στο παρελθόν 
προσπαθώντας να πείσω τους μαθητές να ενδιαφερθούν και να συμμετάσχουν ευχάριστα στο project. 

β.   Επιλογή του θέματος 

Τα θέματα προτάθηκαν από τους μαθητές με την έμμεση υποστήριξη του καθηγητή ο οποίος με 
προβληματισμούς και ερωτήσεις κατεύθυνε τις ομάδες στη διατύπωση θεμάτων. Όλα τα θέματα που 
προτάθηκαν από τις ομάδες γράφτηκαν στον πίνακα και οι ομάδες, μέσα από συζήτηση, επέλεξαν το θέμα 
με το οποίο θα ασχοληθούν. Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές ήταν τα παρακάτω:  

1. Τοπική Παραδοσιακή Μαγειρική: Έθιμα και Παραδόσεις,  

2. Σύγχρονος τρόπος ζωής και διατροφικές συνήθειες, 

3. Υπερτροφές από την Ελλάδα και τον κόσμο. 

Στη συνέχεια οι μαθητές αφού συζήτησαν για είκοσι λεπτά τις τρεις προτάσεις που ακούστηκαν, θα 
διεξήχθη ψηφοφορία για να ασχοληθούν με την τρίτη πρόταση. 

γ.   Σχεδιασμός, οργάνωση και προγραμματισμός των εργασιών 

α) Συμβόλαιο Συνεργασίας 

Διαμορφώθηκε συμβόλαιο της τάξης το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου.  

 

β) Σκοποί και ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις 

 Η ενημέρωση για τη διατροφική αξία των υπερτροφών, καθώς και για τη σημασία τους στην ιστορία και 
τον πολιτισμό στην Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. 

 Η διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που βοηθούν το μαθητή να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της ζωής του στη σύγχρονη κοινωνία. Συγκεκριμένα, η καλλιέργεια στάσεων 
που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αντισταθούν στις σημερινούς διατροφικούς πειρασμούς του 
γρήγορου και έτοιμου φαγητού που προωθείται μέσω της διαφήμισης, αλλά και λόγω της δραματικής 
έλλειψης χρόνου στις σύγχρονες κοινωνίες και η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων πιο πλήρων και 
ωφέλιμων τροφών. 

 Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και τη ζωή και η σύνδεση της γνώσης με το άμεσο περιβάλλον 
με τρόπο βιωματικό και ενεργητικό, συγκεκριμένα με διανομή ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις σε 
επαγγελματίες παραγωγούς ή προμηθευτές υπερτροφών ή διατροφολόγους, έρευνα αγοράς σε 
καταστήματα της περιοχής. 
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Κάποια από τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν ήταν τα εξής: 

 Ποιές είναι οι υπερτροφές; 
 Γιατί είναι υπερτροφές; 
 Πόσο προσβάσιμες είναι; 
 Τι αποτέλεσμα έχουν στον οργανισμό; 
 Υπάρχουν επαγγελματίες στην περιοχή που καλλιεργούν ή προμηθεύουν υπερτροφές; 

 

 Στόχοι 
Επίπεδο γνώσεων: 

 Να αναγνωρίζουν, και να ξέρουν κάποια βασικά ετυμολογικά και ιστορικά στοιχεία για τις 
σημαντικότερες υπερτροφές. 

 Να περιγράφουν τα οφέλη κάθε υπερτροφής στον ανθρώπινο οργανισμό. 
 Να κατηγοριοποιούν τις υπερτροφές σε υπερτροφές από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπό κόσμο. 

 

Επίπεδο ικανοτήτων: 

 Να συντάσσουν κείμενα, όπου θα εξηγούν ποιες είναι οι υπερτροφές. 
 Να επιλέγουν κείμενα σχετικά με τις υπερτροφές. 
 Να σχεδιάζουν ημερολόγιο και βιβλίο συνταγών με βάση τις υπερτροφές. 
 Να συντάσσουν ερωτηματολόγια και να σχεδιάζουν γραφήματα σύμφωνα με τις απαντήσεις που θα 

δοθούν. 
 
Επίπεδο στάσεων: 

 Να κινητοποιήσουν μέλη της οικογένειάς τους να εντάξουν τις υπερτροφές στα καθημερινά 
γεύματα. 

 Να υποκινήσουν τους μαθητές άλλων τάξεων να γνωρίσουν τις υπερτροφές και να τις 
χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους διατροφή. 

 Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία της υγιεινής διατροφής. 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1η Ομάδα(υπεύθυνη για το ημερολόγιο υπερτροφών) 

Πλακίδα Βάγια  - Σαφάκα Βασιλική - Καραλής Ανδρέας - Κατσούδας Βελισάριος 

2η Ομάδα(υπεύθυνη για το βιβλίο συνταγών) 

Νεφρού Νεφέλη - Θάνου Παναγιώτα - Δίπλας Γιώργος - Ζαρμακούπης Χρήστος 

3η Ομάδα(υπεύθυνη για πληροφορίες σχετικά με τις υπερτροφές από Ελλάδα και κόσμο) 

Φονιά Νεφέλη - Διαμάντη Μαρία - Συκώτης Θεόδωρος - Πάνα Αλέξανδρος 

4η Ομάδα(υπεύθυνη για για τα ερωτηματολόγια-έρευνα τιμών υπερτροφών) 

Τζάτζο Αικατερίνη - Μπανούλα Αρετή - Ζιώγας Απόστολος -Βασίλακας Θωμάς 
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Ερωτηματολόγιο για τις υπερτροφές 

1) Ποιες από τις παρακάτω υπερτροφές γνωρίζετε; 
 
⃝ Αλόη      ⃝ Guarana     ⃝ Πυρήνες βερίκοκου   ⃝ Acai Berries  ⃝ Goji Berries 
 
⃝ Ιπποφαές  ⃝ Σιταρόχορτο  ⃝ Πρόπολη  ⃝ Σπιρουλίνα  ⃝ Κινόα  ⃝Ginseng 
 
⃝ Maca  ⃝  Βασιλικός πολτός  ⃝ Κεφίρ  ⃝  Φαγόπυρο  ⃝ Κράνμπερι  ⃝ Ρόδι 
 
⃝ Μούρα  ⃝ Μύρτιλο  ⃝ Αβοκάντο  ⃝ Μαστίχα  ⃝ Σπανάκι  ⃝ Μπρόκολο 
 
⃝ Ακτινίδιο  ⃝ Όσπρια  ⃝ Ξηροί Καρποί(Αμύγδαλα-Καρύδια) ⃝ Ελιά 
 
⃝ Άλλο………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) Ποια από τα παραπάνω καταναλώνετε και πόσο συχνά; 
 
1)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
2)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
3)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
4)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
5)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
6)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
7)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
8)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
9)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
10)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
11)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
12)……………………………………………………….   ⃝ Ποτέ     ⃝ Μερικές Φορές     ⃝ Συχνά 
 
3) Ενδιαφέρεστε να προμηθευτείτε κάποια από τις υπερτροφές; 
 
⃝        ΝΑΙ             ⃝       ΟΧΙ 
 
Και αν ναι ποιες; 
 
1)…………………………………………………….. 
2)…………………………………………………….. 
3)…………………………………………………….. 
4)…………………………………………………….. 
5)…………………………………………………….. 
6)…………………………………………………….. 
7)…………………………………………………….. 
8)…………………………………………………….. 
9)…………………………………………………….. 
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10)…………………………………………………….. 
11)…………………………………………………….. 
12)......................................................... 
 
4) Πιστεύετε ότι η κατανάλωση υπερτροφών θα βελτίωνε: 
 
α) την υγεία σας                                             ⃝ Πολύ     ⃝ Λίγο     ⃝ Καθόλου 
β) τη φυσική σας κατάσταση                       ⃝ Πολύ     ⃝ Λίγο     ⃝ Καθόλου 
γ) τη πνευματική διαύγεια                           ⃝ Πολύ     ⃝ Λίγο     ⃝ Καθόλου 
δ) τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών     ⃝ Πολύ     ⃝ Λίγο     ⃝ Καθόλου 
 
 
5) Ήσαστε διατεθειμένοι να αντικαταστήσετε τα παρακάτω με την κατανάλωση υπερτροφών; 

α) βιταμινούχες ταμπλέτες              ⃝ Ποτέ     ⃝ Θα το σκεφτώ    ⃝ οπωσδήποτε ναι 

β) φάρμακα                                         ⃝ Ποτέ     ⃝ Θα το σκεφτώ    ⃝ οπωσδήποτε ναι 

γ) καφέ-ροφήματα-αναψυκτικά     ⃝ Ποτέ     ⃝ Θα το σκεφτώ    ⃝ οπωσδήποτε ναι 

δ) σνακ-σοκολάτες-τσιπς                  ⃝ Ποτέ     ⃝ Θα το σκεφτώ    ⃝ οπωσδήποτε ναι 

 

6) Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να λύσετε με την κατανάλωση υπερτροφών; 

α) αδυναμία – αναιμία                                 ⃝ 

β) σωματική κόπωση                                    ⃝ 

γ) αϋπνία – άγχος                                          ⃝ 

δ) παχυσαρκία                                                ⃝ 

ε) έλλειψη προσοχής                                     ⃝ 

στ) διαταραχές πεπτικού συστήματος       ⃝ 

η) καρδιακά νοσήματα                                 ⃝ 

7) Πιστεύετε πως οι τιμές των υπερτροφών στην αγορά είναι πολύ υψηλές; 

                ⃝ ΝΑΙ                          ⃝ ΟΧΙ                         ⃝   ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

8) Καλλιεργείτε υπερτροφές; 

                 ⃝ ΝΑΙ                          ⃝ ΟΧΙ            

     Αποτελέσματα Έρευνας 
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1) Ποιες από τις παρακάτω υπερτροφές γνωρίζετε; 

 

96,20%

96,20%

92,50%

29,60%

62,90%

25,90%

14,80%

18,50%

92,50%

81,40%

96,20%

66,66%

55,50%

55,50%

40,70%

22,20%

70,30%

81,40%

96,20%

96,20%

92,50%
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2) Ποια από τα παραπάνω καταναλώνετε και πόσο συχνά; 
 

88,90%

88,90%

59,30%

37%

44,45%

55,55%

44,45%

77,80%

59,25%

0%

0%

11,10%

7,40%

25,90%

26,00%

14,80%

37,05%

29,60%

11,10%

25,90%

7,40%

3,70%

3,70%

0%

7,40%

3,70%

7,40%

0%

3,70%

0%

0,00%

3,70%

14,80%

37,00%

40,75%

7,40%

25,95%

11,10%

14,85%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Σιταρόχορτο

Κράνμπερι

Βασιλικός Πολτός

Πυρήνες Βερίκοκου

Ρόδι

Σπανάκι

Ξηροί Καρποί

Μούρα

Μπρόκολο

Μαστίχα

Ακτινίδιο

Αλόη

Ιπποφαές

Πρόπολη

Maca

Ginseng

Guarana

Goji Berries
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3) Ενδιαφέρεστε να προμηθευτείτε κάποια από τις υπερτροφές; 

50,00%

100,00%

59,30% 40,70%
 

Και αν ναι ποιες; 
 

20,00%

20,00%

30,00%

13,33%

6,66%

20,00%

30,00%

6,66%

20,00%

6,66%

13,33%

26,66%

30,00%

20,00%

20,00%

30,00%

13,33%

6,66%

20,00%
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4) Πιστεύετε ότι η κατανάλωση υπερτροφών θα βελτίωνε: 

τη φυσική σας κατάσταση

την πνευματική διαύγεια

τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών

63%

25,90%

22,20%

33,30%

63%

29,60%

18,55%

3,70%

11,10%

48,20%

 
 
5) Ήσαστε διατεθειμένοι να αντικαταστήσετε τα παρακάτω με την κατανάλωση υπερτροφών; 

33,33%

18,50%

11,10%

48,15%

40,75%

40,75%

18,52%

40,75%

48,15%

φάρμακα

καφέ-ροφήματα-αναψυκτικά

σνακ-σκοκολάτες-τσιπς
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6) Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να λύσετε με την κατανάλωση υπερτροφών; 

66,67%

62,97%

44,44%

74%

33,33%

62,96%

81,50%
καρδιακά νοσήματα

διαταραχές πεπτικού συστήματος

έλλειψη προσοχής

παχυσαρκία

αϋπνία

σωματική κόπωση

αδυναμία
 

7) Πιστεύετε πως οι τιμές των υπερτροφών στην αγορά είναι πολύ υψηλές; 

48,20%

14,80%

37%

 

8) Καλλιεργείτε υπερτροφές; 

48,15% 51,85%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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Συμπεράσματα 
 

1) Σχεδόν όλοι οι γονείς στην περιοχή του Λουτρού Αμφιλοχίας (96,20% - 92,50%) γνωρίζουν τις 
παρακάτω υπερτροφές: ελιά - ακτινίδιο - όσπρια - μπρόκολο - μούρα - ξηροί καρποί - σπανάκι - ρόδι. 
Περίπου 8 στους 10 (81,40%) γνωρίζουν τη μαστίχα, το αβοκάντο και το Βασιλικό Πολτό. Οι 7 στους 
10(70,30%) γνωρίζουν το μύρτιλο. Σε ποσοστό 66,66% γνωρίζουν τους πυρήνες βερίκοκου, ενώ σε 
ποσοστό 62,90% γνωρίζουν το ιπποφαές. Περίπου οι μισοί γονείς γνωρίζουν το σιταρόχορτο και τη 
σπιρουλίνα(55,50%), τα goji berries(51,80%) και το ginseng(48,10%). Οι 4 στους 10(40,70%) γνωρίζουν 
την κινόα, το 37% την αλόη ενώ οι 3 στους 10(33,33%) τα κράνμπερι ,τα acai berries και το 
guarana(29,60%). Τέλος σε ποσοστό 25,90% γνωρίζουν την πρόπολη, σε ποσοστό 22,20% το φαγόπυρο 
ενώ τα πιο άγνωστα για τους γονείς είναι το κεφίρ(18,50%) και η maca(14,80%). 

2) Οι υπερτροφές που καταναλώνονται περισσότερο από τους γονείς είναι τα όσπρια με ποσοστό(44,45%), 
οι ξηροί καρποί(40,75%), η ελιά(37,05%), το σπανάκι(37,00%) και το μπρόκολο με ποσοστό 25,95%. Οι 
υπερτροφές που δεν έχουν καταναλωθεί σχεδόν ποτέ από τους γονείς με ποσοστά από 88,90% έως 96,30% 
είναι οι παρακάτω: goji berries - guarana - ginseng - maca - πρόπολη - ιπποφαές - αλόη - πυρήνες βερίκοκου 
- βασιλικός πολτός - κράνμπερι - σιταρόχορτο - σπιρουλίνα - κεφίρ - μύρτιλο και αβοκάντο 

3)Οι 6 στους 10 γονείς(59,30%) ενδιαφέρονται να προμηθευτούν κάποια υπερτροφή. 

Περίπου οι 3 στους 10 γονείς(30,00%) ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις παρακάτω υπερτροφές: ακτινίδιο - 
σπανάκι - αλόη - ξηρούς καρπούς και acai berries. Ελάχιστοι γονείς σε ποσοστό 6,66% ενδιαφέρονται να 
αγοράσουν πρόπολη - φαγόπυρο - σπιρουλίνα και κράνμπερι. 

4) Το 63% των γονιών πιστεύουν ότι η κατανάλωση υπερτροφών θα βελτίωνε τη φυσική τους κατάσταση, 
το 37% θεωρούν ότι η κατανάλωσή τους θα βελτίωνε την υγεία τους , ενώ μόλις το 25,90% πιστεύει ότι 
καταναλώνοντας υπερτροφές θα βελτίωνε την πνευματική τους διαύγεια και το 22,20% την σχολική 
επίδοση των μαθητών. 

5) Οι μισοί γονείς (48,15%) είναι διατεθειμένοι να αντικαταστήσουν τα σνακ-σοκολάτες-τσιπς με 
υπερτροφές, οι 4 στους 10 έχουν τη διάθεση να αντικαταστήσουν τον καφέ-ροφήματα-αναψυκτικά και τις 
βιταμινούχες ταμπλέτες με τις υπερτροφές και μόλις 2 στους 10(18,52%) είναι διατεθειμένοι να 
αντικαταστήσουν με τις υπερτροφές τα φάρμακα.  

6) Σε ποσοστό 81,50% πιστεύουν ότι με την κατανάλωση υπερτροφών θα λύσουν προβλήματα σχετικά με 
καρδιακά νοσήματα, σε ποσοστό 74% θα λύσουν το πρόβλημα της παχυσαρκίας ενώ οι 2 στους 3(66,66%) 
θα λύσουν προβλήματα αδυναμίας και αναιμίας. Σε ποσοστό 62,97% θα λύσουν προβλήματα που 
σχετίζονται με  διαταραχές του πεπτικού συστήματος και σωματικής κόπωσης και σε ποσοστό 44,44% θα 
λύσουν προβλήματα που αφορούν το άγχος και την αϋπνία. Τέλος 1 στους 3 (33,33%) θεωρούν ότι η 
κατανάλωση υπερτροφών θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης προσοχής. 

7) Οι 5 στους 10 γονείς(48,20%) πιστεύουν ότι οι τιμές  των υπερτροφών στην αγορά είναι υψηλές ενώ το 
37% δεν γνωρίζει το κόστος τους. 

8) Περίπου οι μισοί γονείς (48,15%) καλλιεργούν κάποιες υπερτροφές. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ 
Acai Berry σε σκόνη.  60gr.   Αρχική τιμή. 11.00 

 

Τρόπος χρήσης: 2,5 έως 5 γραμμάρια την ημέρα διαλυμένη σε χυμό, ζεστό νερό, τσάι, γάλα, γιαούρτι, 
smoothies κ.α. 

Goji berries. 100gr. & 250gr. Αρχική τιμή  2,50/ 4,90 

 
10γρ. (σχεδόν μία γεμάτη χούφτα) την ημέρα σκέτα ή σε χυμό, smoothies, με γιαούρτι, με δημητριακά, σε 
σαλάτες ή όπως αλλιώς θα χρησιμοποιούσατε ένα μικρό μούρο. 

Graviola.    Συσκευασία 100gr.   Αρχική τιμή.  4,50 

 
Αναμείξτε 1 ή 2 κουτ. του γλυκού με χυμό ή νερό. Καταναλώστε πριν από το γεύμα. 

Να μην χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Να μην λαμβάνεται 
ταυτόχρονα με συνένζυμο Q10. Τα άτομα που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά ή έχουν χαμηλή πίεση, θα 
πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν τη λήψη της. 

Spiroulina powder.   100gr.   Αρχική τιμή.  7,10 
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Περιέχει  περισσότερες από 100 θρεπτικές ουσίες.  Είναι  πλούσια  σε πρωτεΐνες, σάκχαρα, λιπαρά  οξέα,  
βιταμίνες Β, βιταμίνη  Ε, β- καροτένιο, βιταμίνη Κ,  χλωροφύλλη, μέταλλα και  ιχνοστοιχεία και  αποτελεί 
ένα  ιδανικό   συμπλήρωμα διατροφής για  όσους  αντιμετωπίζουν διατροφικές ελλείψεις, χρειάζονται 
ενέργεια, έχουν  άγχος  ή είναι χορτοφάγοι. Η σπιρουλίνα καθαρίζει το αίμα και απομακρύνει τις τοξίνες 
από το ήπαρ και τα νεφρά. Ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και προστατεύει από τις 
ελεύθερες ρίζες,  δρώντας κατά  της  πρόωρης γήρανσης. Προστατεύει τα  εγκεφαλικά κύτταρα και  
βελτιώνει τη  λειτουργία του  νευρικού συστήματος. Αυξάνει τα επίπεδα της ενέργειας, βοηθά  στη 
συγκέντρωση και την εργασία, ενώ μελέτες έχουν  δείξει  ότι βοηθά στον έλεγχο της όρεξης και το 
αδυνάτισμα. 

 
Ginseng powder.    60gr.   Αρχική τιμή.  12,20 

 
Προσθέστε τη σκόνη στο φαγητό σας ή χρησιμοποιείστε την ως ρόφημα, διαλύοντας ένα κουταλάκι του 
τσαγιού σε  ένα ποτήρι βραστό νερό. Χρησιμοποιείστε τη σκόνη για δύο έως τρεις εβδομάδες και στη 
συνέχεια αφήστε ένα κενό μιας εβδομάδας, πριν την καταναλώσετε ξανά.  Προσοχή : Η υπερβολική χρήση  
ginseng ενδέχεται να προκαλέσει αϋπνία. Εάν  ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή,  συμβουλευτείτε το 
γιατρό σας για τη χρήση της. Να μην λαμβάνεται από άτομα που ακολουθούν αγωγή με αντικαταθλιπτικά. 

Guarana powder.  100gr.   Αρχική τιμή.  15,30 

 

Η σκόνη Guarana ανακουφίζει από το αίσθημα κόπωσης, βοηθά στην γρηγορότερη ανάκτηση των 
δυνάμεων μετά από ασθένειες, χαλαρώνει τους πιασμένους μυς, ενεργοποιεί το μεταβολισμό, έχει 
διουρητική δράση, βοηθά  στην  αντιμετώπιση της διάρροιας και είναι  ιδανική  για όσους  κάνουν  έντονη  
πνευματική εργασία, τους  αθλητές  και όσους  αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στην καθημερινότητά 
τους. Οι Ινδιάνοι  του Αμαζονίου τη χρησιμοποιούσαν για να απαλύνουν τον υπερβολικό πόνο, αλλά και ως 
αφροδισιακό. Θεωρείται ότι συμβάλλει στην αντιγήρανση και τη μακροζωία. Αποφύγετε την υπερβολική 
κατανάλωση. Η επίδρασή της διαρκεί 2 έως 4 ώρες. Να μην καταναλώνεται πριν τον ύπνο. 

Rosehip powder.    125gr.   Αρχική τιμή.  3,90 
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Ένα κουτ. του γλυκού σε φρουτοχυμό (προτιμώνται κόκκινα φρούτα) καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες του 
οργανισμού σε βιταμίνη C. 

 
Maca σε σκόνη. 200gr. Αρχική τιμή. 7,60  

 
 
Η ρίζα Maca, που τη βρίσκουμε στις πιο ψηλές κορυφές των Άνδεων είναι πλούσια σε μεταλλικά 
ιχνοστοιχεία και ειδικότερα ψευδάργυρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σελήνιο  και σίδηρο.  Περιέχει πολλά 
 ωφέλιμα λιπαρά  οξέα,  όπως  λινολεϊκό οξύ, ελαϊκά οξέα, καθώς επίσης και πολυσακχαρίτες. Η ρίζα έχει 
χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την τόνωση της λίμπιντο  σε άντρες και γυναίκες και  την  αύξηση της 
 αντοχής και  της  ενέργειας που  οφείλεται πιθανότατα στον  ψευδάργυρο και  το μαγνήσιο, τα οποία 
 συμβάλλουν στην υγιή σεξουαλική λειτουργία και βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίσει φυσικά το άγχος. 
Σύγχρονες κλινικές δοκιμές σε άντρες  έχουν  αποδείξει την ευεργετική συμβολή της στη βελτίωση του 
σπέρματος, που οφείλεται πιθανότατα στην υψηλή  συγκέντρωση πρωτεϊνών. Μελετάται επίσης, για την 
επίδρασή της στις περιπτώσεις ανικανότητας και στειρότητας. Η χρήση της Maca μπορεί να βοηθήσει και 
σε συμπτώματα χρόνιας  κόπωσης. Αυξάνει  την ενέργεια του οργανισμού, συμβάλλει στη βελτίωση του 
αδενικού συστήματος, αυξάνει τη ζωτικότητα, βελτιώνει τον ύπνο, εξισορροπεί συναισθηματικά τον 
άνθρωπο. Συμβάλλει στην αντιγήρανση και δρα κατά των συμπτωμάτων της οστεοπόρωσης, εξαιτίας του 
ασβεστίου και της φυτικής πρωτεΐνης που περιέχει. 
 

Maca Powder Gelatinized  200gr. Αρχ. τιμή  8,40 

 
 

Η ζελατοποιημένη αυτή μορφή, πιο εύπεπτη για όλους από την ωμή μορφή,  βοηθώντας το άτομο  να 
απορροφήσει μεγαλύτερο μέρος  των θρεπτικών συστατικών της Maca,  ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, την αντοχή, την ενέργεια, τη λίμπιντο, τη ζωτικότητα, προσφέροντας μια αίσθηση ευφορίας. 
Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τα συμπτώματα χρόνιας κόπωσης, δρα κατά του στρες, 
ενισχύει τη γονιμότητα, ανακουφίζει από τα συμπτώματα του  προεμμηνορυσιακού συνδρόμου και  
συμβάλλει στην  συναισθηματική εξισορρόπηση και  την  πνευματική ευεξία.   Ιδανικό  συμπλήρωμα για 
αθλητές.  
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Lucuma powder.   125gr.   Αρχική τιμή.  6,61  

 
 
Το φρούτο Lucuma κατάγεται από το Περού, τη Χιλή και το Εκουαδόρ και είναι γνωστό ως ο «Χρυσός των 
Ίνκας». Η γλυκιά γεύση του και τα οφέλη του στην υγεία είναι ο λόγος που έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη 
δημοσιότητα σε όλη τη Λατινική Αμερική. Εξάγεται μόνο με τη μορφή σκόνης  για να διαφυλαχτεί η 
βιοποικιλομορφία του. Παρά τη έντονη  γλυκύτητά του έχει πολύ χαμηλό  γλυκαιμικό δείκτη και μπορεί  
άφοβα  να καταναλώνεται από άτομα  που πάσχουν από διαβήτη. Περιέχει μια ισορροπημένη ποσότητα 
υδρογονανθρακών, φυτικών  ινών, βιταμινών και μετάλλων και υψηλή περιεκτικότητα β-καροτένιου, 
σιδήρου  και νιασίνης  (Β3). Βοηθά τους οργανισμούς που βρίσκονται σε κόπωση, βελτιώνει την υγεία των 
οστών και συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και των νεφρών. Λειτουργεί 
βοηθητικά στα άτομα που πάσχουν από προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, λόγω των φυτικών ινών του. 
Μελέτες έχουν δείξει τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, λόγω της νιασίνης (Β3). 
Χρησιμοποιήστε τη σκόνη ως γλυκαντικό σε παγωτά, γιαούρτια, πίτες, κέικ, μπισκότα, smoothies και κάθε 
είδους γλυκό ή επιδόρπιο. 

Baobab powder. 100gr.   Αρχική τιμή.  8,48 

 

Μια νέα υπερτροφή από την Αφρική,  το φρούτο του «Δέντρου της Ζωής», είναι γνωστό για τις ιδιότητές  
του σε όλη την αφρικανική ήπειρο  εδώ  και αιώνες.  Η σκόνη  από το φρούτο  του δέντρου  Baobab  
προσφέρει στον  οργανισμό απαραίτητα αντιοξειδωτικά και  μέταλλα, μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C και 
μηλικού οξέως για τόνωση, ενέργεια και αναζωογόνηση. Η βιταμίνη C σε συνδυασμό με τις προβιοτικές 
ίνες  βοηθούν στην  ενίσχυση του  ανοσοποιητικού συστήματος. Με  μεγάλη  περιεκτικότητα σε  πεπτικά   
ένζυμα  και  πρεβιοτικά ενισχύει την ανάπτυξη προβιοτικών βακτηρίων στον γαστρεντερολογικό σωλήνα. Η 
υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο βοηθά την εξισορρόπηση του νευρικού  συστήματος, ειδικά αν υπάρχει 
υπερβολική πρόσληψη νατρίου στον οργανισμό. Η βιταμίνη C μαζί με το σίδηρο βοηθούν την πρόσληψη 
του σιδήρου από τον οργανισμό και η περιεκτικότητά της σε μαγνήσιο συμβάλει στην εξισορρόπηση του 
μεταβολισμού, τη λειτουργία των μυών και την καλή υγεία των οστών και των δοντιών. 
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Camu camu. 60gr.   Αρχική τιμή.  12,20 

 

Σκόνη από μούρα Camu Camu. Τα μικρά, μωβ - κόκκινα φρούτα Camu Camu παίρνουμε από τους 
ομώνυμους θάμνους που φύονται στο τροπικό  δάσος  του Αμαζονίου, ένα τεράστιο, φυσικό  φαρμακείο. Η 
αυξανόμενη δημοτικότητα των φρούτων του τροπικού δάσους βοηθά στην αειφόρο  ανάπτυξη και στη 
διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής των κατοίκων του δάσους. Τα φρούτα Camu Camu έχουν  
περισσότερη βιταμίνη C από  οποιοδήποτε άλλο  γνωστό  φρούτο  στον  κόσμο  και έως  30 - 60 φορές  
περισσότερη από  ένα  πορτοκάλι. Λόγω  της συγκέντρωσης βιταμίνης C, των αντιοξειδωτικών και των 
φυτοχημικών που περιέχουν, έχουν  μια σειρά  από  ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό. Ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών ούλων, ματιών και δέρματος, έχουν 
αντισηπτική δράση. Περιέχουν, επίσης, αμινοξέα και σε σημαντικά επίπεδα  β-καροτένιο, ασβέστιο, 
σίδηρο,  νιασίνη, φώσφορο, ριβοφλαβίνη και θειαμίνη. Θεωρούνται ως φυσικά  αντικαταθλιπτικά, γιατί 
επιδρούν στον εγκέφαλο ενεργοποιώντας τις χημικές  ουσίες  που σχετίζονται με τη βελτίωση τη διάθεσής 
μας. Καταπολεμούν το διαβήτη, το άσθμα,  την αρτηριοσκλήρωση, την ασθένεια του Πάρκινσον, μειώνουν 
τις φλεγμονές, βελτιώνουν το αναπνευστικό, βοηθούν στην πνευματική εγρήγορση και διαύγεια, δρουν 
κατά του ιού του έρπητα, προλαμβάνουν και καταπολεμούν τη γρίπη και το κρυολόγημα κ.α. 1 κουτ. του 
γλυκού σε ένα ποτήρι με smoothies ή χυμό ή σε γιαούρτι μαζί με κάποιο φυσικό γλυκαντικό όπως νέκταρ. 

Aronia berries.   100gr.   Αρχική τιμή.  3,10 

 

Η Aronia  (Αρώνια)  η μελανόκαρπη (Aronia  melanocarpa, Black Chokeberry) είναι ένα από τα πιο 
πολύτιμα  φαρμακευτικά φυτά με καταβολές  από τη Βορειοανατολική Αμερική  και το Νότιο Καναδά.  Οι 
φαρμακευτικές ιδιότητες  των καρπών  της εκτιμήθηκαν στην Ευρώπη  μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οπότε και άρχισε  η καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων του φυτού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης  για την παραγωγή χυμού και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Με πέντε φορές μεγαλύτερη 
ποσότητα πολυφαινο- λών από το σταφύλι, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, Β6, Β9, Ε, Κ, P και ιχνοστοιχεία, οι 
καρποί της Aronia θεωρούνται μια από τις πιο δημοφιλής υπερτροφές στον  κόσμο.  Ισχυρά  
αντιοξειδωτικά, περιέχουν ανθοκυανίνες, πολυφαινόλες, βιοφλαβονόλες, ταννίνες, ισταμίνες,  σεροτονίνες 
και χρησιμοποιούνται στην πρόληψη των καρδιοπαθειών, την παραγωγή καλής χοληστερόλης, κατά του 
διαβήτη, των ιών και των μικροβίων, των νευρολογικών διαταραχών, της υπέρτασης, της χοληστερίνης, των 
φλεγμονών του ουροποιητικού συστήματος, την αναζωογόνηση του οργανισμού, την αντιγήρανση και τη 
βελτίωση της μνήμης. Θεωρείται ότι προστατεύουν από την ακτινοβολία και τη ραδιενέργεια και ότι αίρουν 
την τοξικότητα του ήπατος και των νεύρων από τη συσσώρευση καδμίου. Ποσότητα 10 γρ. καλύπτει 
πλήρως τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού. 
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Schisandrs berries. 125gr.   Αρχική τιμή.  10,70 

 

Σκόνη από παραδοσιακά μούρα Schisandra της Κίνας. Για χιλιάδες  χρόνια  τα μούρα  αυτά  έχουν  
θεωρηθεί εξαιρετικά αντιγηραντικά,  τονωτικά της αντοχής, της πνευματικής διαύγειας και ιδανικά για τη 
βελτίωση των αντανακλαστικών και της απόδοσης στην εργασία, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως  για την 
καταπολέμηση του άγχους, της κόπωσης, την ενίσχυση της λίμπιντο, αλλά κυρίως  για την προστατευτική 
επίδρασή τους  στο συκώτι  και τα νεφρά.  Είναι  ιδιαιτέρα δημοφιλή στην  Ασία  και σύγχρονες 
εκτεταμένες μελέτες  διεξάγονται για τη χρήση τους στην καταπολέμηση της ηπατίτιδας. Οι λιγνάνες που 
βρίσκονται σε αυτά τα μούρα, προστατεύουν το συκώτι,  τονώνοντας τα κύτταρα που παράγουν πολλά  
χρήσιμα  αντιοξειδωτικά. Βοηθούν το σώμα να ανταποκριθεί σε στρεσογόνες καταστάσεις και λειτουργούν 
ως ήπιο ηρεμιστικό και αντικαταθλιπτικό, δρουν  κατά ορισμένων ψυχικών ασθενειών, προστατεύουν από 
παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, από καρδιαγγειακές παθήσεις, δρουν κατά της υπότασης, 
της γρίπης και κατά των παρενεργειών από το αλκοόλ.  Στην  παραδοσιακή κινεζική ιατρική  
χρησιμοποιούνται για την αύξηση  της αντοχής  του οργανισμού  απέναντι στις λοιμώξεις, την ενίσχυση της 
υγείας  του δέρματος, στην καταπολέμηση της αϋπνίας ή του ανήσυχου ύπνου,  για τον επίμονο βήχα κ.α. 
Αναμίξτε 1-2 κουτ. του γλυκού στο μπλέντερ μαζί με τα αγαπημένα σας φρούτα. Καταναλώνονται και 
σκέτα. 

Psillioum.    Συσκευασία 75gr.   Αρχική τιμή. 2.60 

 
Το  ψύλλιο   προέρχεται  από  το  ινδικό   φυτό  plantago  indica.   Είναι  διάσημο  για  την  ισχυρή   δράση   
του  στην  προστασία  του  γαστρεντερικού συστήματος. Είναι η τροφή που σύμφωνα με το μύθο έφαγε η 
«Ωραία Κοιμωμένη» όταν ξύπνησε μετά από 100 χρόνια ύπνου. Είναι ήπιο καθαρτικό χωρίς να επηρεάζει 
τη βλέννα του εντέρου. Καθαρίζει το έντερο και βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία της αφόδευσης. 
Χρησιμοποιείται ευρέως  σε πολλές  περιπτώσεις όπως  ευερέθιστο έντερο,  δυσκοιλιότητα, 
υπερχοληστερολαιμία, παχυσαρκία. Το ψύλλιο  κατακρατά νερό  σε ποσοστό 1/6 του βάρους  του.  Επίσης, 
διατηρεί το περιεχόμενο του εντέρου μαλακό,  πράγμα που  έχει  σαν  αποτέλεσμα την  ταχεία  και χωρίς  
πόνο  αφόδευση. Ρυθμίζει την  ποσότητα σακχάρου στο  αίμα,  επειδή  επιβραδύνει την απορρόφηση 
υδατανθρακών με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Αυξάνει το αίσθημα πληρότητας 
και μειώνει  την όρεξη  και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απώλεια βάρους.  Μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί από άτομα  με χρόνια σπαστική κολίτιδα.Η δοσολογία εξαρτάται από το μέγεθος του 
προβλήματος. Η ανώτατη ποσότητα είναι 3 κουτ. του γλυκού και όχι κάθε 
μέρα  έως  τρεις  φορές  την  εβδομάδα. Όταν  βελτιωθεί η κατάσταση του  εντέρου, μειώνουμε ή 
διακόπτουμε την  ποσότητα της  δοσολογίας. 
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ΚΑΚΑΟ 
 
Βούτυρο Κακάο 
150gr. 14.50€ // 300gr. 28.50€ 
 
Kόκκος κακάο 
150gr. 11€ // 300gr 21€ 
 
Σκόνη κακάο 
150 gr. 13.50€ // 300gr. 26€ 
Τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στο ακατέργαστο κακάο, βοηθούν στην καλή λειτουργία 
του σώματος και την ευστροφία του εγκεφάλου, δίνοντας ενέργεια και δημιουργικότητα για περισσότερη 
εργασία, αθλήματα και διασκέδαση, αυξάνοντας την έκκριση σεροτονίνης (εγκεφαλική 
ορμόνη που μας κάνει χαρούμενους!). 
 

 
 
E3 LIVE 
1 bottle (354.7gr.) 50€ 
 
Το ΠPΩTO ΦAΓHTO THΣ ΦYΣHΣ έχει μεγάλη ποικιλία θρεπτικών ουσιών και είναι γεμάτο μέταλλα και 
πρωτείνες. Περιέχει 100 διαφορετικά λαχανικά που είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας διατροφή και 
υδάτινα λαχανικά και φύκια σε μορφή πούδρας. Mια υψηλού βαθμού εξελιγμένη προβιοτική φόρμουλα 
συμπλέγματος ενζύμων, που βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών από τα κύτταρα 
αλλά και στην αποτοξίνωση του παχέως εντέρου. 

 
ΛAΔI KAPYΔAΣ 
150gr. 7.50€ // 300gr. 15€ 
 
Το ΛAΔI KAPYΔAΣ, έχει ιδιαίτερες ιαματικές ιδιότητες, χρησιμοποιείται στη παραδοσιακή ιατρική της 
Ασίας και του Ειρηνικού όπου και θεωρείται θεραπευτικό για όλες τις αρρώστιες. Μόλις πρόσφατα, οι 
επιστήμονες της δυτικής ιατρικής, ανακάλυψαν την ιαματική του δύναμη. 
Λειτουργεί προληπτικά στην οστεοπόρωση. Ανακουφίζει από τον πόνο και ερεθισμό των αιμορροίδων. 
Βοηθά τον οργανισμό να αντισταθεί στους καρκίνους (μαστού, παχέως εντέρου κ.ά.) 
Προστατεύει την καρδιά Διαλύει τις πέτρες των νεφρών. 
Eνισχύει τη λειτουργία του θυροειδούς αδένα. Μειώνει τα συμπτώματα ψωρίασης, εκζεμάτων και 
δερματίτιδας. Προστατεύει από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις των ραδιενεργών ακτίνων του ηλίου. 
Λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό. 
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ΒΑΝIΛIΑ 
150gr. 13.50€ // 300gr. 26€ 
 
Η βανίλια έχει πάνω από 250 οργανικά συστατικά που δημιουργούν την ιδιαίτερη γεύση και μυρωδιά της. 
Παρόλο που επιστήμονες επιμένουν εδώ και 25 χρόνια να ψάχνουν τρόπους να την κλωνοποιήσουν 
γενετικά σε εργαστήρια, δεν έχουν καταφέρει να αιχμαλωτίσουν την ιδιαίτερα ντελικάτη 
ποιότητά της. Περαιτέρω έρευνες έχουν σημειώσει ότι η βανίλια είναι 
αντίδοτο στο στρες και ηρεμεί τις στομαχικές διαταραχές. 

 
MEΣKIT 
150gr. 12€ // 300gr. 23.50€ 
 
Το MEΣKIT είναι παραδοσιακό Ινδιάνικο φαγητό. Οι σπόροι του δέντρου μεσκίτ αλέθονται σε σκόνη και 
είναι βασικό συστατικό στη διατροφή των κατοίκων της ερήμου. Το μεσκίτ είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και 
ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και κάλιο. Η γεύση του είναι γλυκιά και πλούσια με έναν τόνο 
καραμέλας. Το μεσκίτ είναι τέλειο για χυμούς ειδικά με μάκα και κακάο. 
 

 
 
NONI 
150gr. 22.50€ // 300gr. 45€ 

Το NONI αποτελεί εξαιρετικό αντιοξειδωτικό που καταπολεμά τη γήρανση και χαρίζει νεανική εμφάνιση 
και λάμψη, επίσης βοηθάει ουσιαστικά στο χάσιμο βάρους. Η Morinda Citrifolia ή noni (νόνι) είναι ένας 
από τους πιο θαυμαστούς 
καρπούς του κόσμου. Ευδοκιμεί στα παρθένα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας (Ταϊτή) όπου βρίσκεται το 
αρχαιότερο ηφαιστειογενές υπέδαφος της γης, ιδιαίτερα πλούσιο σε ορυκτά στοιχεία. Συλλέγεται όλο το 
έτος από άγρια φυτά. 
Πρόκειται για άγριους θάμνους που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 8 μέτρα ύψος και να δώσουν από 12 
έως 14 συγκομηδές το χρόνο! Το φυτό παρουσιάζει το μοναδικό φαινόμενο της ταυτόχρονης ύπαρξης 
άνθους, άγουρου καρπού και ώριμου φρούτου. Οι κάτοικοι της Ταϊτής εδώ και 2.000 χρόνια τρώνε αυτό το 
«θαύμα της φύσης». 
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Αλόη Βέρα 
 

Την αποκαλούν «φυτό της αθανασίας» και τη θεωρούν ελιξίριο μακροζωίας, αν και η ονομασία της, που 
πιθανότατα προ-έρχεται από την αραβική λέξη alloeh, σημαίνει «πικρή και γυαλιστερή ουσία». Είναι από τα 
φυτά που χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, όχι μόνο 
από διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και σε διαφορετικές εποχές. 
 
Μια ιστορία 5.000 χρόνων. Η χρήση της αλόης ξεκινά περίπου το 2200 π.X. με τα οφέλη της να είναι 
γνωστά στην Περσία, στην Αίγυπτο, στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη, στην Ινδία και στην Αφρική. 
Σύμφωνα με μύθους, υπήρξε το μυστικό ομορφιάς της Κλεοπάτρας και της Νεφερτίτης, ο Μέγας 
Αλέξανδρος οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία για να κατακτήσει το νησί Σοκροτα, προκειμένου να τη 
χρησιμοποιήσει για την ίαση των πληγών των στρατιωτών του, ενώ ο Νικόδημος τη χρησιμοποίησε για την 
περιποίηση του λειψάνου του Χριστού. Mία από τις πιο φημισμένες αναφορές που την αφορούν είναι αυτή 
του Xριστόφορου Kολόμβου, που έγραψε : «Τέσσερα φυτά είναι απαραίτητα για την υγεία του ανθρώπου : 
το σιτάρι, η άμπελος, η ελιά και η αλόη. Tο πρώτο τον τρέφει, το δεύτερο αναζωογονεί το πνεύμα του, το 
τρίτο τού χαρίζει αρμονία, το τέταρτο τον θεραπεύει». Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ΄Ελληνες, Ρωμαίοι, Κινέζοι τη 
χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύσουν τις αρρώστιες της επιδερμίδας. Στο δυτικό κόσμο και στην Αμερική, 
η διάδοσή της οφείλεται κατά μέγα μέρος στους ισπανούς Ιησουΐτες που τη φύτευαν στις αποικίες. Ωστόσο, 
μόλις το 1930 άρχισαν να μελετώνται επιστημονικά, κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι ιδιότητες του 
φυτού και η δυνατότητα χρήσης του στη δυτική ιατρική. Σήμερα, διεξάγονται όλο και περισσότερες έρευνες 
για τη θεραπευτική της δράση και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. 
 
Το φυτό. Η αλόη μπορεί να μοιάζει αρκετά με κάκτο, αλλά ανήκει στην οικογένεια των κρίνων και 
συγγενεύει με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σπαράγγι. Είναι φυτό ποώδες, με χοντρά, χυμώδη φύλλα και 
από το κέντρο της βγαίνουν λουλούδια συνήθως κιτρινοκόκκινα. Φυτρώνει στην Κούβα, στο Μεξικό, στη 
Βραζιλία, στην Αφρική και στα Κανάρια νησιά. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και αποτελείται κατά 96% από 
νερό. 
 
Ποιο είδος Αλόης; Παρόλο που υπάρχουν περισσότερα από 300 είδη Αλόης, μόνο 4-5 ποικιλίες, διαθέτουν 
θεραπευτικές ιδιότητες. Από αυτές τις ποικιλίες, η Aloe Barbadensis Miller είναι η πιο ισχυρή ποικιλία 
Αλόης, γνωστή και σαν Aloe Vera - η πραγματική Αλόη. Η καλύτερη μορφή Αλόης είναι το 100% 
Σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα, σαν υγιεινός χυμός. Αυτό το Σταθεροποιημένο ζελέ πρέπει να είναι το 
κύριο συστατικό κάθε προϊόντος τοπικής εφαρμογής ή πόσιμου χυμού. Δυστυχώς, πολλά προϊόντα στην 
αγορά που φέρουν τον τίτλο «χυμός Αλόης Βέρα», μπορεί να περιέχουν ένα πολύ μικρό μέρος από το 
εσωτερικό του φύλλου της Αλόης. Αν δεν είστε σίγουροι, αναζητείστε τη σφραγίδα Έγκρισης του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμβουλίου της Αλόης (I.A.S.C. – International Aloe Science Council). Το συμβούλιο αυτό 
είναι ένας ανεξάρτητος Αμερικανικός Οργανισμός, που ρυθμίζει κι επιβλέπει την ποιότητα και την 
περιεκτικότητα των προϊόντων σε Αλόη Βέρα. Εάν η Σφραγίδα Έγκρισής τους υπάρχει πραγματικά στη 
συσκευασία του προϊόντος που αγοράσατε, τότε είναι αξιόπιστο. Το ψυχρής διαδικασίας σταθεροποιημένο 
ζελέ της Αλόης Βέρα, που είναι το προτεινόμενο προϊόν, είναι κατά 97% αγνό και το κοντινότερο ως προς 
το φυσικό ακατέργαστο ζελέ του φυτού, που μπορεί να λάβει κανείς. Όταν είναι ώριμη, το εσωτερικό ζελέ 
συλλέγεται, σταθεροποιείται και συσκευάζεται, ώστε να δημιουργηθεί ένα προϊόν που είναι όσο πιο κοντά 
γίνεται στο ζελέ του φυτού. Το ζελέ που βρίσκεται στο εσωτερικό του φύλλου της Αλόης μπορεί να 
ωφελήσει τον άνθρωπο ως πόσιμος χυμός, με πολλά θρεπτικά συστατικά, ενώ μπορεί ακόμα να συνδυαστεί 
και με άλλα συστατικά, για κρέμες και λοσιόν που χρησιμοποιούνται τοπικά, θρέφουν το δέρμα και 
βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητά του. Για να ενεργήσει σωστά ένα προϊόν, πρέπει το κύριο συστατικό 
του να είναι η Αλόη Βέρα. 
 
Ένας θησαυρός πολύτιμων ιδιοτήτων. Το ζελέ που βρίσκεται στο εσωτερικό του φύλλου μπορεί να 
ωφελήσει τους ανθρώπους ως πόσιμος χυμός, με πολλά θρεπτικά συστατικά ενώ μπορεί ακόμα να 
συνδυαστεί και με άλλα συστατικά για κρέμες και λοσιόν που χρησιμοποιούνται τοπικά, θρέφουν το δέρμα 
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και βελτιώνουν την ποιότητα του. Το ζελέ της Aloe Vera περιέχει πάνω από 75 γνωστά συστατικά, η 
συνέργεια των οποίων οδηγεί στην ενίσχυση της δράσης τους. Η Aloe Vera είναι πηγή βιταμινών, με 
κυριότερες τις Β, C, Ε και β-καροτίνη (πρόδρομο της βιταμίνης Α). Περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία, 
κυρίως μαγνήσιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, σίδηρο και σελήνιο, αλλά και αμινοξέα, που είναι οι 
«οικοδομικοί λίθοι» των πρωτεϊνών. Επίσης, είναι πλούσια σε σακχαρίτες, ένζυμα που βοηθούν στη 
διάσπαση της τροφής, στερόλες, ανθρακινόνες (παυσίπονες ουσίες) και σαλικυλικό οξύ. Χάρη στα 
συστατικά της και τη συνέργειά τους, η αλόη διεισδύει βαθιά στο δέρμα, το καθαρίζει και αποτελεί φυσικό 
αναισθητικό. Ενισχύει την ανάπτυξη νέων κυττάρων, βελτιώνει τη λειτουργία των ιστών και επουλώνει τα 
τραύματα. Έχει αντιβιοτική, αντιμυκητιακή και αντιφλεγμονώδη δράση, τονώνει το ανοσοποιητικό, ηρεμεί 
το νευρικό σύστημα, καθαρίζει τα έντερα και αποτοξινώνει τον οργανισμό. 
 
Τα συστατικά της αλόης. Η επιστήμη έχει αναγνωρίσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 150 ενεργά 
συστατικά στην αλόη, ενώ νέες έρευνες διεξάγονται με σκοπό να αποκαλύψουν όλα τα μυστικά της. 
Βιταμίνες: Πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, όπως Α, Ο και Ε, περιέχει επίσης φυλλικό οξύ, Β1, Β2, Β3, Β6, 
ενώ είναι μία από τις ελάχιστες φυτικές πηγές της βιταμίνης Β12. 
Μέταλλα: Ασβέστιο, ποτάσιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, φώσφορο, ψευδάργυρο, χαλκό, νάτριο, κάλιο, χρώμιο, 
σίδηρο και το αντιοξειδωτικό σελήνιο. 
Ενζυμα: Αρκετούς τύπους, μεταξύ των οποίων και τη βραδυκινάση, με εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες 
για το δέρμα και τους ιστούς. Επίσης, οξειδάση, καταλάση, αμυλάση, κελλουλάση, λιπάση, αλανινάση, 
φωσφατάση, κρεατινική φωσφοκινάση, υδρογονάση. 
Αμινοξέα: Λυσίνη, θρεονίνη, βαλίνη, μεθιονίνη, ισολευκίνη, φαινυλαλανίνη, θρυπτοφάνη, αργινίνη, 
ασπαραγινικό οξύ, σερίνη, γλουταμινικό οξύ, γλυκίνη, αλανίνη, τυροσίνη, ιστιδίνη, προλίνη, 
υδροξυπρολίνη, κυστίνη, λευκίνη. Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται 22 αμινοξέα, τους οικοδομικούς λίθους 
των πρωτεϊνών και η Αλόη Βέρα παρέχει 20 από αυτά. Το σημαντι-κότερο είναι όμως ότι το ζελέ της Αλόης 
μας δίνει 7 από τα 8 απαραίτητα αμινοξέα, που δεν μπορούν να παρασκευαστούν από τον ανθρώπινο 
οργανισμό και έτσι πρέπει να λαμβάνεται με μορφή τροφής. 
Μονοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες: Accemannan, Αραβινόζη, γαλακτόζη, γλυκόζη, μαννόζη, ραμνόζη, 
ξυλόζη, γλουκορονικό οξύ, γαλακτουρονικό οξύ, κυτταρίνη. 
Σαπωνίτες : Αφρώδεις μικροοργανισμοί που δρουν αντιμικροβιακά, ενάντια σε βακτήρια, ιούς και μύκητες. 
Στερόλες: Καμπεστερόλη, λουπεόλη, βήτα - σιτοστερόλη. 
Ανθρακινόνες : Οι πιο σημαντικές είναι η αλοΐνη και η εμοδίνη, όλες μαζί όμως είναι δυνατά παυσίπονα και 
γνωστά για τις αντιβακτηριακές τους ιδιότητες. Στη γνήσια μορφή τους είναι πολύ καθαρτικά. 
Σαλικυλικό Οξύ : Το συστατικό αυτό, που μοιάζει με την ασπιρίνη, είναι αντιφλεγμονώδες και βοηθά στη 
διάσπαση του νεκρού ιστού. 
Λιγνίνη : Αυτή η ξυλώδης ουσία προσδίδει στην Αλόη Βέρα την ικανότητά της να διεισδύει στο δέρμα. 
Επίσης: Μηλικό Οξύ, σαπογενίνη, Β- καροτίνη, χολίνη. 
 
Σε ποιες περιπτώσεις βοηθά. Τις περισσότερες φορές η αλόη χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό σε 
διάφορους ερεθισμούς του δέρματος, όπως εγκαύματα, κάλους, ουλές, έρπη. Η αλόη απορροφάται 
γρηγορότερα από το νερό και έτσι το δέρμα επουλώνεται γρήγορα. Επιπλέον, η αλόη κρατά το δέρμα απαλό 
και χρησιμοποιείται για την περιποίηση του σώματος και των μαλλιών, καθώς ενυδατώνει, αυξάνει την 
παραγωγή κολλαγόνου και ενισχύει τη φυσική τους άμυνα. Θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία για την 
αντιμετώπιση της ακμής, επιβραδύνει τη γήρανση του δέρματος και καταπολεμά τη φαγούρα, τις 
δερματικές αλλεργίες, τα τσιμπήματα των εντόμων, τα εκζέματα και τις μυκητιάσεις, ενώ μπορεί να 
περιορίσει ακόμα και την ψωρίαση. Όμως, η δράση της δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική. 
Φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, να περιορίζει τους μυϊκούς και σκελετικούς 
πόνους, να ενισχύει το ανοσοποιητικό, να βοηθά επίσης σε παθήσεις του πεπτικού συστήματος, όπως το 
έλκος του στομάχου, η δυσπεψία, η δυσκοιλιότητα και η ελκώδης κολίτιδα. Η Αλόη Βέρα μπορεί να 
βοηθήσει ουσιαστικά τους ασθενείς, με αρθρίτιδες, με διαβήτη, με ψωρίαση, με AIDS, με καρκίνο, με 
σκλήρυνση κατά πλάκας λόγω της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού τους συστήματος και λόγω της συνεργίας 
και με άλλα αντίστοιχα με την πάθηση φάρμακα. Από έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική (Ιsabgal), σε 
χιλιάδες ασθενείς με υπερχοληστεριναιμία, μετά από συστηματική χορήγηση Αλόης Βέρα, μειώθηκε 
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σημαντικά η ολική χοληστερίνη αλλά και τα τριγλυκερίδια. Ακόμη χρησιμοποιείται και σε κάποιες 
στοματικές θεραπείες, όπως τα στοματικά έλκη, οι φουσκάλες και η γαγγραινώδης στοματίτιδα, αλλά και 
για την ανακούφιση του πόνου, γι’ αυτό πολλοί οδοντίατροι την χρησιμοποιούν και σε χειρουργικές 
επεμβάσεις. 

 

Aβοκάντο 
 
Το βουτυρώδες, λιπαρό λαχανικό, είναι πλούσιο σε ελαϊκό οξύ που βοηθά αποτελεσματικά στην μείωση της 
χοληστερόλης και προστατεύει την καρδιά είναι απαραίτητο να το εντάξετε στην διατροφή σας, καθώς 
πρόκειται για μια πραγματικά σούπερ τροφή! 
Επίσης περιέχει σημαντικές ποσότητες ινών, βιταμίνη Α και λουτείνη, η οποία βοηθά στην καλή υγεία των 
ματιών αλλά και του δέρματος, οι βιταμίνες C και Ε, το σελήνιο, ο ψευδάργυρος, οι φυτοστερόλες, τα 
καροτενοειδή και το ω3 λιπαρών οξέων προφυλάσσει από τις φλεγμονές και βοηθά στην ρευματοειδή 
αρθρίτιδα. 
Το αβοκάντο, ένα λαχανικό που οι χορτοφάγοι «πίνουν νερό στο όνομά του»! 

 

Άγριο ρύζι 
«Κυκλοφορεί» με τον τίτλο «άγριο ρύζι», στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι ακριβώς ρύζι, αλλά σπόρος 
που ευδοκιμεί σε υγροτόπους και φυτρώνει σε ρέματα και ποτάμια. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και 
παρέχει στον οργανισμό μας πολλές βιταμίνες, συμπεριλαμβανομένων των Β και Ε. Πώς να το δοκιμάσετε: 
Αν σας βασανίζει η γέμιση της γαλοπούλας, το άγριο ρύζι είναι μια πολύ καλή επιλογή γι’ αυτή την 
περίπτωση, ενώ χρησιμοποιείται επίσης σε σούπες. Επειδή η τιμή του μπορεί να είναι λίγο «τσιμπημένη», 
αν θέλετε μπορείτε να το συνδυάζετε με καστανό ρύζι – απλώς προσέξτε στο χρόνο μαγειρέματος, καθώς 
διαφέρει από το ένα στο άλλο. 
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Άγρια Φύκια (AFA) 
 
Ότι και να πει κανείς γι αυτή την υπερτροφή είναι λίγα, τα άγρια φύκια αποτελούν βασική τροφή στο 
διατροφολόγιο των αστροναυτών! 
Πλούσια τροφή σε αμινοξέα, πλούσια πηγή θρεπτικών συστατικών όπως οι περισσότερες βιταμίνες, 
πρωτεΐνες, μεταλλικά στοιχεία, λιπαρά οξέα και νευροπεπτίδια! 
Τονώνουν και αποκαθιστούν την έλλειψη ενέργειας στον οργανισμό! 

 

Αμύγδαλα 
 
Απολαύστε καθημερινά μια χούφτα αμύγδαλα και επωφεληθείτε από τις ευεργετικές τους ιδιότητες και τα 
πολύτιμα συστατικά τους! 
Σίδηρο, ασβέστιο, βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, ριβοφλαβίνη αλλά και φυτικές ίνες που τα αμύγδαλα εμπεριέχουν 
την μεγαλύτερη ποσότητα από κάθε άλλο ξηρό καρπό! 
Η καθημερινή κατανάλωση αμυγδάλων χωρίς αλάτι, βοηθούν στη διατήρηση υγιών επιπέδων 
χοληστερόλης! 

 

Αρακάς: το πράσινο μπιζέλι 

Ένα από τα πιο παραδοσιακά λαδερά φαγητά, ο αρακάς είναι στα… πάνω του αυτή την εποχή. Αποτελεί 
πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, βιταμίνης Α, C και βιταμινών του συμπλέγματος Β, ενώ είναι επίσης πλούσιος 
σε φυτικές ίνες, σίδηρο, κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο κ.ά., τονώνοντας το πεπτικό, το 
ανοσοποιητικό και τον οργανισμό μας εν γένει. Πώς να τον καταναλώσετε: Αν στη λαδερή του μορφή δεν 
σας ενθουσιάζει, δοκιμάστε να τον προσθέσετε βραστό στο ρύζι ή τη σαλάτα σας. Αν επιμένετε στη λαδερή 
βερσιόν, προσέξτε μην το παρακάνετε με το λάδι που θα χρησιμοποιήσετε. 
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Αγκινάρες 

Αν δεν θυμάστε την τελευταία φορά που είδατε αγκινάρα στο πιάτο σας, τότε ήρθε η σωστή περίοδος για να 
την καταναλώσετε. Οι αγκινάρες αποτελούν μια πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, όπως επίσης καλίου και 
φυλλικού οξέος, βοηθώντας στην παραγωγή του DNA και του RNA. Οι φυτικές τους ίνες βοηθούν στην 
καλύτερη πέψη, η βιταμίνη Κ που περιέχουν δρα βοηθητικά στη διατήρηση της υγείας των οστών, ενώ είναι 
πλούσιες και σε ισχυρά αντιοξειδωτικά, κάνοντας καλό στο συκώτι και αναπτύσσοντας αντικαρκινική 
δράση. Πώς να τις καταναλώσετε: Οι αγκινάρες είναι ένα λαχανικό που μπορεί να καταναλωθεί με 
διάφορους τρόπους, είτε στο γκριλ, είτε στον ατμό, είτε να προστεθεί σε σούπα ή σε βραστό κρέας – και 
φυσικά μην ξεχνάτε τις αγκινάρες αλά πολίτα, με τα καρότα, τα κρεμμύδια και τον άνηθο. Αν τέτοιου 
είδους παραδοσιακές συνταγές σας ξενίζουν, μπορείτε απλώς να τις προσθέσετε στη σαλάτα σας.  

 
 

Αυγά 
Ο κρόκος του αυγού είναι γεμάτος από χολίνη, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που βοηθά στην καλή 
μνήμη. Το σώμα χρειάζεται χολίνη για να φτιάξει μια χημική ουσία του εγκεφάλου που ονομάζεται 
ακετυλοχολίνη, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάμνηση. Η συνιστώμενη ποσότητα χολίνης είναι 
425 mg και ένα μεγάλο αυγό έχει 147 mg. Άλλες καλές επιλογές είναι οι ξηροί καρποί και το κόκκινο 
κρέας. 

 

Acai Berries 
 

Το Acai Berry είναι ένα μικρό σκούρο μωβ φρούτο που φύεται από αιώνες στα τροπικά δάση του 
Αμαζονίου. Αν και στη Βραζιλία είναι αρκετά δημοφιλές και βρίσκεται στην καθημερινή ζωή των 
Βραζιλιάνων, το Acai ήταν σχετικά άγνωστο στον υπόλοιπο πλανήτη μέχρι πρόσφατα που έγινε ιδιαίτερα 
αγαπητό στις ΗΠΑ και από εκεί στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Θεωρείται από τις καλύτερες υπερ-τροφές 
στον κόσμο. Οι Βραζιλιάνοι το χρησιμοποιούν παραδοσιακά για δύναμη, ενέργεια και αντοχή. Το μικρό 
αυτό φρούτο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, αμινοξέα, ωμέγα 3 & 6, λιπαρά οξέα, βιταμίνες 
A, C, D, E, B1 B2 B3 B6 & B12, μέταλλα, ανθοκυάνες, φυτικές ίνες και στερόλες. Επίσης, περιέχει υψηλά 
επίπεδα σιδήρου, ασβεστίου και υδατανθράκων, θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλύτερη 
λειτουργία του οργανισμού. Το μούρο Acai περιέχει 16 αντιοξειδωτικά, πολλά περισσότερα από όσα τα 
σταφύλια. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, αποτρέπει τις βλάβες των 
κυττάρων, συμβάλλει θετικά στη σεξουαλική απόδοση, βελτιώνει την όραση, ενισχύει τον μεταβολισμό, 
προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα, μειώνει τη χοληστερίνη, σταθεροποιεί το σάκχαρο στο αίμα, 
βοηθά στην καταπολέμηση των φλεγμονών και της αρθρίτιδας. Είναι γνωστό αδυνατιστικό, αφού τα 
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αντιοξειδωτικά που περιέχει καταπολεμούν τις τοξίνες, ενεργοποιούν το μεταβολισμό και συμβάλλουν με 
φυσικό τρόπο στην απώλεια βάρους. Η βιταμίνη Α που περιέχει καταπολεμά τη γήρανση του οργανισμού 
και βοηθά το δέρμα να διατηρηθεί νέο, σφριγηλό και λαμπερό. Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα και θωρακίζει τον οργανισμό από κάθε ασθένεια, βοηθώντας ιδιαίτερα τους εξαντλημένους και 
κουρασμένους οργανισμούς. 

 

Ακτινίδιο 

Γιατί μας αρέσει;  
Είναι εξωτικό και ιδιαίτερα θρεπτικό και αποτελεί μια καλή πηγή φυτικών ινών. Είναι επίσης πλούσιο σε 
βιταμίνες C και E και κάλιο, το οποίο βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Το ασβέστιο, ο φώσφορος, 
ο σίδηρος, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, είναι μερικά μόνο από τα ιχνοστοιχεία του ακτινίδιου. Το μικρό 
χυμώδες φρούτο με τη χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση, είναι ένα από τα καλύτερα φρούτα για το χειμώνα. 
Πώς το απολαμβάνουμε 
Αποτελεί ένα υγιεινό σνακ που μπορούμε εύκολα να έχουμε μαζί μας ακόμη και στο γραφείο. Μπορείτε να 
το συνδυάσετε με γιαούρτι, μέλι, καθώς και με άλλα φρούτα, για ένα απολαυστικό πρωινό, αλλά και σαν 
προσθετικό στις σαλάτες. Για να προσλάβουμε όλα τα θρεπτικά του στοιχεία, πρέπει να το καταναλώνουμε 
αμέσως μετά το καθάρισμά του, γιατί διαφορετικά οι περισσότερες βιταμίνες του χάνονται.  
Εποχή συγκομιδής: Σεπτέμβριος-Μάρτιος 

 

 
Alfalfa 

 
Το ξεχωριστό αυτό τριφύλλι πρωτοανακάλυψαν οι Άραβες και το ονόμασαν «πατέρα όλων των τροφών». 
Έχει χρησιμοποιηθεί από τους Κινέζους εδώ και χιλιάδες χρόνια για τις πέτρες στα νεφρά, την 
κατακράτηση υγρών και το πρήξιμο. Το τριφύλλι αυτό είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μέταλλα, πρωτεΐνες, 
βιταμίνες Α, Β, D, Ε, C και Κ, χλωροφύλλη, καροτένιο κ.α. Περιέχει οκτώ απαραίτητα για τον οργανισμό 
αμινοξέα και είναι χρήσιμο για τη θεραπεία των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, των νεφρών 
και της ουροδόχου κύστης. Αποτοξινώνει τον οργανισμό και ειδικά το συκώτι, βοηθά την πέψη και την 
καλύτερη απορρόφηση της τροφής, μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, είναι καλό διουρητικό και 
καθαρτικό, είναι γαλακταγωγό, δρα κατά της δυσκοιλιότητας, μειώνει την κακή χοληστερίνη χωρίς να 
επηρεάζει την καλή, ανακουφίζει από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα και ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν οι φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μύες. 
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Παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί και για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, του διαβήτη, για την αναιμία, για το 
άσθμα και την αλλεργική ρινίτιδα και φέρεται να είναι ένα καλό διεγερτικό της όρεξης και γενικό τονωτικό. 
Χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις υποσιτισμού, αδυναμίας και παρατεταμένης ασθένειας. 
 

 
 

 
Αlfa Nectar 

 
ΧΥΜΟΣ ΑΡΟΝΙΑΣ-ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΥ.(ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 20 ML) 
Παρέχει άμεσα στον οργανισμό  ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ - ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ -
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ..τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στον οργανισμό. 
Καταπολεμά: τοξίνες - ιούς-βακτήρια - πέτρα στα δόντια 
Εντός δέκα ημερών χρήσης ρυθμίζει το σάκχαρο και την πίεση - βοηθά ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗ - βοηθά στον αυτοέλεγχο και αλληλεπίδραση όλων των συστημάτων και χαρίζει 
αρμονία - ενισχύει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. 
Χρήση:3-4 δόσεις με νερό την ημέρα. 
 

 
 

Αχλάδια 
Γιατί μας αρέσουν: Όπως και τα μήλα, τα αχλάδια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βιταμίνη C και τα 
βρίσκουμε εύκολα στο τέλος του καλοκαιριού. Ειδικά τα ζουμερά αχλάδια, μας ενυδατώνουν και μας 
κρατούν μακριά από την υπερκατανάλωση φαγητού, δεδομένου ότι το νερό μας κάνει να νιώθουμε 
πληρότητα. 

Πώς να τα απολαύσετε: Όπως ισχύει και στα μήλα, είναι καλύτερο να τρώτε τα αχλάδια με τη φλούδα τους. 
Μπορείτε επίσης να τα απολαμβάνετε σε δροσιστικά smoothies. 

Εποχή συγκομιδής: Ιούνιος-Νοέμβριος 
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Αγγούρι 
Γιατί μας αρέσει: Έχει ελάχιστες θερμίδες και είναι ένα από τα πιο ενυδατικά τρόφιμα, με 96% νερό. Είναι 
επίσης μια καλή πηγή μαγνησίου και καλίου, τα οποία είναι σημαντικά για την υγιή ανάπτυξη των οστών. 

Πώς να το απολαύσετε: Μπορείτε να απολαύσετε το αγγούρι ωμό ή τουρσί σε σάντουιτς και σαλάτες. 

 

Aronia berries 
 

Η Aronia (Αρώνια) η μελανόκαρπη (Aronia melanocarpa, Black Chokeberry) είναι ένα από τα πιο πολύτιμα 
φαρμακευτικά φυτά με καταβολές από τη Βορειοανατολική Αμερική και το Νότιο Καναδά. Οι 
φαρμακευτικές ιδιότητες των καρπών της εκτιμήθηκαν στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
οπότε και άρχισε η καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων του φυτού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για 
την παραγωγή χυμού και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Με πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα 
πολυφαινολών από το σταφύλι, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, Β6, Β9, Ε, Κ, P και ιχνοστοιχεία, οι καρποί της 
Aronia είναι θεωρούνται μια από τις πιο δημοφιλής υπερτροφές στον κόσμο. Ισχυρά αντιοξειδωτικά, 
περιέχουν ανθοκυανίνες, πολυφαινόλες, βιοφλαβονόλες, ταννίνες, ισταμίνες, σεροτονίνες και 
χρησιμοποιούνται στην πρόληψη από τις καρδιοπάθειες, την παραγωγή καλής χοληστερόλης, κατά του 
διαβήτη, των ιών και των μικροβίων, των νευρολογικών διαταραχών, της υπέρτασης, της χοληστερίνης, των 
φλεγμονών του ουροποιητικού συστήματος, την αναζωογόνηση του οργανισμού, την αντιγήρανση και τη 
βελτίωση της μνήμης. Θεωρείται ότι προστατεύουν από την ακτινοβολία και τη ραδιενέργεια και ότι αίρουν 
την τοξικότητα του ήπατος και των νεύρων από τη συσσώρευση καδμίου. 
 

 

Αντράκλα 

Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνη A, C, και B6, Ω-3 λιπαρά οξέα, φολικό οξύ, ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, 
κάλιο, μαγγάνιο. 
Γιατί: Το χόρτο που φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν, στην αυλή και ανάμεσα στις πλάκες του 
πεζοδρομίου, κατά κύριο λόγο είναι η αντράκλα και είναι βρώσιμο. Η αντράκλα, όχι μόνο μπορεί να 
φαγωθεί αλλά είναι και εξαιρετικά καλή για την υγεία σας. Είναι το φυτό με τη μεγαλύτερη ποσότητα Ω-3 
λιπαρών και μια από τις λίγες τροφές που περιέχει μελατονίνη, ένα αντιοξειδωτικό που βοηθά στον ύπνο 
και έχει και αντικαρκινική δράση. Τα επίπεδα μελατονίνης πέφτουν στον οργανισμό όσο μεγαλώνουμε.  
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Πώς: Σε κάθε είδους σαλάτας. Η γεύση της θυμίζει λεμόνι και δροσίζει ευχάριστα το πιάτο. 
 

 
 

Βασιλικός Πολτός 
 

Ιστορική αναδρομή. Τη δεκαετία του 50, δύο προϊόντα από το μελίσσι προτάθηκαν ως διαιτητικά και 
θεραπευτικά για τον άνθρωπο: η γύρη και ο βασιλικός πολτός. Συγκεκριμένα ο βασιλικός πολτός είναι 
γνωστός από το 1954, όταν ο πάπας Πίος ο 12ος, ο οποίος πλησίαζε το θάνατο από βαθειά γηρατειά, 
κατανάλωσε βασιλικό πολτό και ανέκαμψε μυστηριωδώς. Από τότε οι φήμες για τις θεραπευτικές του 
δράσεις έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. 
 
Σύσταση βασιλικού πολτού. Οι αναλύσεις που έχουν γίνει έδειξαν ότι ο μέσος όρος των κυριοτέρων 
συστατικών του είναι : υγρασία 67%, πρωτεΐνες 15,5%, σάκχαρα 12,5%, λιπαρές ουσίες 4% και τέφρα 1%. 
Αυτό, όμως, που δίνει τις εκπληκτικές ιδιότητες στο βασιλικό πολτό είναι η αφθονία σε βιταμίνες και 
ιδιαίτερα αυτές του συμπλέγματος Β, που είναι καθοριστικές για την καλή λειτουργία όχι μόνο του 
νευρικού μας συστήματος αλλά ολόκληρου του οργανισμού. Συγκεκριμένα, σε κάθε γραμμάριο 
περιέχονται: θειαμίνη (Β1) 3,9mg, ριβοφλαβίνη (Β2) 26,5mg, νιασίνη (Β3) 84mg, παντοθενικό οξύ 186mg, 
πυριδοξίνη (Β6) 2,4mg, ινοσιτόλη 100mg, βιοτίνη 1,7mg, φυλλικό οξύ 0,2mg. Επίσης σε διάφορες 
αναλογίες οι Β12, Α, D, E, K και C. 
 
Χρήσεις και θεραπευτικές δράσεις. Ο βασιλικός πολτός δεν είναι θαυματουργή πανάκεια. Το κλειδί για 
να καταλάβει κανείς πως είναι δυνατόν να δρα με φαινομενικά αντίθετους τρόπους (αφενός να βοηθά άτομα 
με αϋπνία και αφετέρου άτομα που υποφέρουν από κόπωση να μην αποκοιμούνται), είναι να τον θεωρήσει 
σαν έναν καταλύτη που προσφέρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό και με αυτόν τον 
τρόπο εξισορροπεί τη λειτουργία του και βελτιώνει το μεταβολισμό. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι 
το υγιές και ισορροπημένο ανθρώπινο σώμα είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική αυτόθεραπευόμενη 
μονάδα. Τα προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται όταν διαταραχθεί αυτή η χημική ισορροπία. Τα 
συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα αλλά αυτό δεν εξαλείφει το αίτιο που το προκάλεσε. 
Μια φυσική θεραπεία είναι να επανέλθει το σώμα σε μια σωστή ισορροπία, χρησιμοποιώντας ένα 
διατροφικό συμπλήρωμα. 
Φυσικό συμπλήρωμα είναι ο βασιλικός πολτός, αν και σημαντικά πιο ακριβός από τα κοινά συμπληρώματα 
που διατίθενται στα φαρμακεία.  Έχει αποδειχτεί ότι είναι η πλουσιότερη υγιεινή τροφή της φύσης. Επιδρά 
θετικά στον μεταβολισμό, στην ανάπτυξη και τη μακροζωία. Ρυθμίζει και εξισορροπεί τις λειτουργίες του 
οργανισμού, οξυγονώνει τα κύτταρα και αυξάνει τη φυσική αντίσταση στις εξωτερικές προσβολές αλλά και 
στις εσωτερικές ανωμαλίες. Αυξάνει τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις, τονώνει τη μνήμη, την 
αντοχή, την γονιμότητα και τη σεξουαλική απόδοση. 
 
Οι κυριότερες ενδείξεις του βασιλικού πολτού είναι : Για παιδιά, με αναιμία που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη στο λύκειο, για την προετοιμασία των εξετάσεων κατά την ανάρρωση. Για 
Ενήλικες, για την πρόληψη εποχιακών ιώσεων, κατά της κατάθλιψης, άγχους, στρες, κατά της 
δυσκοιλιότητας, κατά της ανικανότητας και της στειρότητας, κατά των συμπτωμάτων που σχετίζονται με 
την εμμηνόπαυση, κατά της αθηροσκλήρωσης (έλεγχος των επιπέδων της χοληστερόλης), κατά της 
κόπωσης, κατά του υποσιτισμού και της νευρικής ανορεξίας, κατά της μυϊκής δυστροφίας, κατά της 
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ασθένειας του Parkinson, κατά της ασθένειας του Alzheimer, κατά της υπέρτασης , κατά του σακχαρώδη 
διαβήτη, στα γηρατειά, προστατευτικός ο ρόλος του για το ήπαρ, πιθανόν αντικαρκινική δράση, ενίσχυση 
ανοσοποιητικού συστήματος-αντιμικροβιακή δράση (κυρίως έναντι στρεπτόκοκκων, σταφυλόκοκκων και 
Ε.coli, bacilli coli), τόνωση και ενδυνάμωση του δέρματος (λόγω του κολλαγόνου που περιέχει-μείωση 
ρυτίδων) και του τριχωτού της κεφαλής κατά του πονοκεφάλου, κατά των ενδοκρινικών διαταραχών και 
των ορμονικών ανισορροπιών, μειώνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης, 
κατά των καταγμάτων των οστών, επουλώνει τις ιστικές καταστροφές κατά των φλεγμονών, μειώνει τα 
αρθριτικά προβλήματα, ευεργετικό σε περιπτώσεις μειωμένης μνήμης, βελτιώνει το άσθμα προσφέρει 
αναβολική υποστήριξη με αποτέλεσμα την αθλητική απόδοση (αυξημένη ενέργεια, αντοχή και φυσική 
δύναμη) κατά της πνευματικής κατάρρευσης, κατά των ελκών, εκζεμάτων, μειώνει αλλεργικά συμπτώματα 
άλλων αιτιών, διατήρηση ομορφιάς. Ο βασιλικός πολτός όμως, έχει και πολλές άλλες ενδείξεις και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως διαιτητικό, με ταυτόχρονη ενίσχυση του οργανισμού. Έχει διαπιστωθεί ότι ανοίγει 
την όρεξη και είναι εξαιρετικά βοηθητικό σε περιπτώσεις ασθενικών παιδιών. Ρυθμίζει το βάρος και βοηθά 
στη χώνεψη. Επιστημονική έρευνα σε θέματα προαγωγής υγείας μελέτησε την επίδραση του βασιλικού 
πολτού στην μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια πρόσληψη 
της τάξεως των 50-100mg την ημέρα, μείωσε την χοληστερόλη στο 14% των δοκιμαζόμενων. Επίσης, 
μπορεί κανείς να συμπεράνει από τα συστατικά του βασιλικού πολτού τι είδους θεραπευτικές δράσεις 
μπορεί να έχει. Μια πρώτη παρατήρηση μπορεί να είναι οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες που περιέχει, όπως η 
βιταμίνη C, A και E. Σε προβλήματα όπως η κόπωση και οι αϋπνίες, οι διατροφικές ελλείψεις και άλλα, 
μπορεί κανείς να βρει ισχυρό σύμμαχο. 
Ορισμένα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το παροδικό αίσθημα 
κόπωσης. Αν αυτή οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμινών ή ιχνοστοιχείων, η θεραπεία μπορεί να κρίνεται 
απαραίτητη. Ο βασιλικός πολτός μπορεί να δώσει ότι καλύτερο από τη φύση χωρίς παρενέργειες. 
Θεωρείται, λοιπόν, λύση για την καθημερινότητα. Το 35% των ατόμων που παραπονιούνται για «έλλειψη 
ενέργειας», για παροδικές καταστάσεις κόπωσης, οφείλονται στις συνθήκες της καθημερινής ζωής, που 
συχνά επιδεινώνονται από λάθη στην υγιεινή διαβίωση. Επίσης, υποστηρίζεται ότι ενεργοποιεί την 
ανάπτυξη του μυελού των οστών και βοηθά στη γρήγορη επούλωση των πληγών (στο μισό χρόνο από αυτό 
που θα χρειαζόταν χωρίς αυτόν). 
 
Η δοσολογία που συστήνεται είναι η εξής : ένα κουταλάκι το πρωί νηστικός κάτω από τη γλώσσα μέχρι 
να διαλυθεί, τα παιδιά μισό κουταλάκι και οι αθλητές και ασθενείς έως και δύο. Απαραίτητος χρόνος 
χρήσης ορίζονται 3 μήνες ετησίως. Ο βασιλικός πολτός, καθώς είναι φυσικό προϊόν, είναι απόλυτα 
αβλαβές, δεν προκαλεί παρενέργειες και εθισμό. Η ισχύς του εξαρτάται από τη φρεσκάδα του. Συντηρείται 
σε 5οC (οικιακό ψυγείο) έως 6 μήνες, ενώ αλλοιώνεται από τον αέρα, το φως και τα μεταλλικά σκεύη. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο βασιλικός πολτός δεν είναι φάρμακο αλλά τροφή, όμως οι εξαιρετικά 
πολλές θεραπευτικές ιδιότητές του τον καθιστούν μια ουσία απέναντι στην οποία πρέπει να είναι κανείς 
πολύ προσεκτικός. Μέλι, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να τρώει όσο θέλει, βασιλικό πολτό όμως 
ημερησίως μέχρι μισό γραμμάριο. Επίσης, καλό είναι σε περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών να ερωτάται και ο 
θεράπων γιατρός. 
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Βατόμουρα 

Τα βατόμουρα είναι ακόμη ένα φρούτο, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία έχουν αντιγηραντική δράση. 
Επίσης περιέχουν σημαντική ποσότητα φυτικών ινών, κάλιο, μαγγάνιο, φυλλικό οξύ και πολλά ακόμη 
θρεπτικά συστατικά. Δεν είναι μόνο το γλυκό, ζουμερό μέρος του καρπού που προσδίδει οφέλη για την 
υγεία: Οι σπόροι από τα βατόμουρα μας παρέχουν πολυακόρεστα λίπη, τα οποία μπορεί να συμβάλουν στη 
βελτίωση της υγείας της καρδιάς. 

Προτιμήστε τα πιο σκούρα και μεγάλα βατόμουρα από τα μικρότερα και πιο ανοιχτόχρωμα. Μπορείτε να τα 
φάτε σε φρουτοσαλάτες, στο γάλα ή το γιαούρτι και σε κέικ και γλυκά. 

 

Βερίκοκα 

Με υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α, αλλά και ικανοποιητικές ποσότητες βιταμίνης C και καλίου, τα 
βερίκοκα αποτελούν μια καλή επιλογή για σνακ, χαρίζοντάς σας τη γλυκιά και χυμώδη γεύση τους. Έχετε 
πάντα μερικά μαζί σας στο γραφείο (με 25 θερμίδες το ένα, μπορείτε να τα καταναλώσετε ανά πάσα στιγμή) 
και δοκιμάστε τα ψιλοκομμένα μαζί με παγωμένο γιαούρτι, για να δροσιστείτε… θρεπτικά.  

 
 

Baobab fruit 
 

Μια νέα υπερτροφή από την Αφρική, το φρούτο του «Δέντρου της Ζωής», είναι γνωστό για τις ιδιότητές 
του σε όλη την αφρικανική ήπειρο εδώ και αιώνες. Η σκόνη από το φρούτο του δέντρου Baobab προσφέρει 
στον οργανισμό απαραίτητα αντιοξειδωτικά και μέταλλα, μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C και μηλικού οξέως 
για τόνωση, ενέργεια και αναζωογόνηση. Η βιταμίνη C σε συνδυασμό με τις προβιοτικές ίνες βοηθούν στην 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Με μεγάλη περιεκτικότητα σε πεπτικά ένζυμα και πρεβιοτικά 
ενισχύει την ανάπτυξη προβιοτικών βακτηρίων στον γαστρεντερολογικό σωλήνα. Η υψηλή περιεκτικότητα 
σε κάλιο βοηθά την εξισορρόπηση του νευρικού συστήματος, ειδικά αν υπάρχει υπερβολική πρόσληψη 
νατρίου στον οργανισμό. Η βιταμίνη C μαζί με το σίδηρο βοηθούν την πρόσληψη του σιδήρου από τον 
οργανισμό και η περιεκτικότητά της σε μαγνήσιο συμβάλει στην εξισορρόπηση του μεταβολισμού, τη 
λειτουργία των μυών και την καλή υγεία των οστών και των δοντιών. Τρόπος χρήσης: Η σκόνη του Baobab 
μπορεί να προστεθεί σε κάθε φαγητό ή ποτό. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε smoothies, χυμούς, δημητριακά, 
γιαούρτι. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως πυκνωτικό μέσο. 
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Κόκκινο Γκρέιπφρουτ 

Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνη C, κάλιο, φολικό οξύ, ασβέστιο, φυτικές ίνες, λυκοπένιο, βιταμίνη B6.  
Γιατί: Η θρεπτική αξία όλων των εσπεριδοειδών, είναι γνωστή και αναγνωρισμένη. Το ότι μεγαλύτερη 
προσοχή λαμβάνουν τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα, δε σημαίνει ότι παραγνωρισμένες ποικιλίες όπως το 
κόκκινο γκρέιπφρουτ δεν προσφέρουν και αυτές σημαντικά στοιχεία στον οργανισμό. Για την ακρίβεια, 
έρευνες Ισραηλινών έδειξαν πως ασθενείς που κατανάλωναν ένα γκρέιπφρουτ την ημέρα, παρουσίασαν 
σημάδια πτώσης της χοληστερίνης ενώ η κόκκινη ποικιλία, που έχει και πιο γλυκιά γεύση, ήταν 
περισσότερο αποτελεσματική στην πτώση των τριγλυκεριδίων στο αίμα.  
Πώς: Την επόμενη φορά που θα καταναλώσετε ένα γκρέιπφρουτ, θυμηθείτε να μην πετάξετε, αλλά να 
καταναλώσετε το άσπρο κομμάτι μεταξύ της σάρκας και φλούδας, αφού εκεί βρίσκονται τα περισσότερα 
θρεπτικά συστατικά του φρούτου.  

 
Γύρη 

 
Γύρη είναι το αρσενικό όργανο των λουλουδιών, ο σπόρος στην κορυφή των στημόνων του άνθους. Είναι 
ένα μελισσοκομικό προϊόν που συγκεντρώνουν οι μέλισσες για την τροφή τους και πρώτη ύλη για το 
βασιλικό πολτό. 
Είναι μια ανακούφιση όταν βρίσκετε μια απάντηση στην έλλειψη ενέργειας που είναι απολύτως φυσική και 
χωρίς τη συνθετική παρέμβαση ή πρόσθετες ουσίες. Η γύρη μελισσών μπορεί να είναι μια από τις 
ευεργετικότερες πρόσθετες ουσίες υγείας που είναι γνωστές στην ανθρωπότητα. Η καλύτερη ποιότητα είναι 
η έλλειψη τεχνητών τονωτικών της για να προκαλέσει τέτοιες ανησυχίες υγείας. 
Η γύρη μελισσών αρχίζει με το σκόνη-ταξινομημένο υλικό που μεταφέρεται από το άνθος στο άνθος από τις 
μέλισσες μέσω της γονιμοποίησης. Οι μέλισσες έχουν τα φυσικά ένζυμα στους οργανισμούς τους που 
αναμιγνύουν με τη γύρη για να δημιουργήσουν αυτό που είναι γνωστό ως, «γύρη μελισσών.» Αυτή η ουσία 
συλλέγεται χωρίς τη ζημιά στη μέλισσα και καμία διαταραχή στη «κυψέλη.» Για να συγκομίσουν τη γύρη, 
οι συλλέκτες τοποθετούνται στις εισόδους στις κυψέλες. Όταν οι μέλισσες εισάγουν τις κυψέλες τους, τα 
μόρια της γύρης μελισσών πέφτουν φυσικά από τους οργανισμούς τους. Μια πρόσθετη συσκευή 
τοποθετείται κάτω από την είσοδο για να πιάσει αυτήν την χαλαρή γύρη. 
Αυτή η ουσία ως μια μεγάλη «ανακάλυψη,» που έχει υπάρξει πραγματικά για τις χιλιετίες. Οι αρχαίοι 
πολιτισμοί 
σε όλο τον κόσμο εξαρτήθηκαν από το μέλι, και τα παράγωγά του, όχι μόνο για τους γλυκαίνοντας 
πράκτορές του αλλά και για την υγεία και τη θεραπεία. Ο αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός που 
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τεκμηριώνεται χρησιμοποιώντας το μέλι ακόμη και ως αλοιφή για τις πληγές για να προλάβουν τη μόλυνση. 
Υπάρχουν επίσης εκθέσεις ότι ο αρχαίος κινεζικός πολιτισμός χρησιμοποίησε τη γύρη μελισσών για όλα, 
από την αναζωογόνηση μέχρι τον καθαρισμό του σώματος. 
Τα αντιοξειδωτικά συστατικά στη γύρη μελισσών περιλαμβάνουν τη βήτα-καροτίνη, lycopene και πολύ 
περισσότερα. Το Lycopene έχει κερδίσει πρόσφατα πολλή δημοτικότητα για την επιθετικότητά του ενάντια 
στους «ελεύθερους ριζοσπάστες,» ή τις ουσίες στο σώμα που μπορεί να προκαλέσουν ορισμένες μορφές 
καρκίνου. 
Η γύρη μελισσών είναι μια ουσία που περιλαμβάνεται στις αμέτρητες μελέτες από τη δεκαετία του '70. Οι 
αθλητές έχουν αποδώσει την ενέργεια και τη δύναμή τους στην κατανάλωση γύρης μελισσών. Η ουσία έχει 
αναφερθεί ακόμη και για να βοηθήσει με την απώλεια βάρους και να βελτιώσει τις δεξιότητες μνήμης. 
Η γύρη μελισσών είναι γνωστή στο βοηθό στον ανεφοδιασμό και τη διανομή των υδατανθράκων στο σώμα. 
Τα πολλά οφέλη υγείας του περιλαμβάνουν τα λιπαρά οξέα και μια σειρά των βιταμινών. Οι εκθέσεις και οι 
μελέτες και οι δύο δείχνουν ότι η γύρη μελισσών μπορεί να παρέχει τη βιταμίνη Α, β-1, το Γ, το Δ και το Ε. 
Μερικοί καταναλωτές έχουν εκθέσει επίσης την ουσία για να έχουν τις ιδιότητες αντι-γήρανσης. 
Η γύρη μελισσών πρέπει να ληφθεί με την προσοχή για τους ανθρώπους με τις αλλεργίες εγκαταστάσεων. 
Αλλά υπάρχουν άτομα που έχουν εκθέσει πραγματικά μια πτώση στα προβλήματα αλλεργίας τους μετά από 
να αρχίσουν μια θεραπευτική αγωγή που περιέλαβε τη γύρη μελισσών. 
Ενώ ένα μεγάλο συμπλήρωμα για την υγεία σε πολλά άτομα, αυτή η ουσία μπορεί να προκαλέσει μια 
αλλεργική αντίδραση σε εκείνοι που έχουν τέτοιες αλλεργίες. Συζήτηση με τον επαγγελματία υγειονομικής 
περίθαλψής σας εάν έχετε τις ανησυχίες των αλλεργιών. Επίσης, εξασφαλίστε η γύρη ότι σας προέρχεται 
από μια πηγή που είναι έξω από μια σημαντική μητροπολιτική περιοχή, ή προστατευτικά αυξημένος εάν 
μέσα σε μια αστική περιοχή. Αυτό αποτρέπει οποιεσδήποτε ανησυχίες της ρύπανσης. Η γύρη μελισσών 
είναι διαθέσιμη στο τοπικό κατάστημα υγιεινής διατροφής σας. 
 
Περιέχει (ανά 100 γραμ.) 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ : Α : 18,2 mg - B1: 0,66 mg - B2 : 0,54 mg - B3 : 4,80 mg - B5 : 0,32 mg - B9 : 0,30 mg - 
B12 :4,8 mg C : 30 mg – E : 3,2 mg – H : 0,006 – Ρουτίνη : 60mg 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Κάλιο 20-40% - Μαγνήσιο 1-20% - Ασβέστιο 1-15% - Σίδηρο 1-12% - 
Πυρίτιο 2-10% - Φώσφορο 1-20% - Θείο 1% - Χλώριο 1% - Μαγγάνιο 1-4% και άλλα... 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : - Η γύρη έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ρουτίνη, γνωστή ως βιταμίνη R (60 mg /100 gr. 
γύρης), η οποία αυξάνει την αντίσταση των τριχοειδών αγγείων, προφυλάσσοντας έτσι τον οργανισμό από 
τα εγκεφαλικά. 
- Η γύρη περιέχει γουαδοτρόπες ορμόνες, που είναι οι βιολογικά δραστικές ουσίες που δρουν απευθείας 
στους γενετικούς αδένες τόσο του άρρενος όσο και του θήλεος. Η σπερματογένεση στον άνδρα και η 
φυσιολογική εξέλιξη των ωοθυλακίων στη γυναίκα καθορίζονται σημαντικά από την παρουσία των 
ορμονών αυτών. 
- Η γύρη βοηθάει στην διανοητική λειτουργία και στη μνήμη, ενισχύει τη συστολή της καρδιάς, έχει 
διουρητική δράση. 
Βελτιώνει την κατάσταση των ατόμων με ήπιες αλλεργικές εκδηλώσεις και τα βοηθά ώστε να αποκτήσουν 
βαθμιαία αντίσταση (ανοσοποίηση). 
Η γύρη είναι πλούσια σε κυστίνη, ένα αμινοξύ που επηρεάζει θετικά την τριχοφυΐα και το χρώμα των 
μαλλιών. 
Έχει ευεργετική επίδραση στον προστάτη και βελτιώνει την ευεργετική αγωγή στην προστατίτιδα 
(φλεγμονή του προστάτη). 
- Η γύρη μετριάζει τα προβλήματα της εμμηνόπαυσης. Χαρίζει ευεξία, και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. 
Περιέχει βιολογικά ενεργές ουσίες που επηρεάζουν θετικά το μεταβολισμό του νερού, ελέγχουν την όρεξη, 
την απόθεση λίπους στον οργανισμό, τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, και γενικά προάγει την καλή 
φυσική κατάσταση του σώματος. 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ : Δεκαπέντε γραμμάρια γύρης (1 κουταλιά της σούπας) την ημέρα, καλύπτει τις ημερήσιες 
ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Το ξεκίνημα χρήσης πρέπει να γίνεται με 
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μια μικρή κουταλιά του γλυκού για 7 ημέρες και σταδιακά να αυξάνει η ποσότητα της δόσης ώστε σε 20 
ημέρες να φτάσει την κουταλιά της σούπας. 
Τα ευεργετικά αποτελέσματα θα εμφανιστούν από 1-6 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Για 
όσους θέλουν να χάσουν βάρος, η γύρη να καταναλίσκεται 15-20 λεπτά πριν το φαγητό, ενώ αντίθετα όσοι 
θέλουν βάρος, αμέσως μετά το φαγητό. Η γύρη τρώγεται όπως είναι (λιώνει στο στόμα) ή διαλυμένη σ' ένα 
ποτήρι χυμό. Συντηρείται στο ψυγείο. Οι υπερ-τασικοί πρέπει με προσοχή να δοκιμάσουν τη χρήση της 
γύρης διότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις να ανεβαίνει η πίεση. 
 

 
 

Γλυκοπατάτες 
Τις αγαπάμε γιατί είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α και στο αντιοξειδωτικό βήτα καροτένιο, βοηθώντας σε ένα 
ισχυρό ανοσοποιητικό σας σύστημα καθώς και στο υγιές και απαλό δέρμα. Επιπλέον, σύμφωνα με τους 
ειδικούς είναι πλούσιες σε κάλλιο (περιέχουν περισσότερο ακόμη και από μια μπανάνα), σε φυτικές ίνες και 
σε υδατάνθρακες. Μπορείτε να απολαύσετε την ρίζα τους ψημένη, σε μορφή πουρέ, σε σούπες ή στο 
φούρνο με κρέας ή ψάρι. Δοκιμάστε επίσης να τις κόψετε σε λεπτές φέτες και να τις τηγανίσετε ή να 
φτιάξετε σπιτικά chips με αυτές για να συνοδεύσετε τα λαχανικά σας. 

Εποχή συγκομιδής: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 

 

Goji berries 
 

Το φυτό που μας δίνει τα πολύτιμα μούρα Goji φύεται σε απομακρυσμένες περιοχές της Κίνας, του Θιβέτ 
και της Μογγολίας. Από αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί από τη θιβετιανή και την παραδοσιακή κινέζικη 
ιατρική για τις φαρμακευτικές, αντιγηραντικές και θρεπτικές τους ιδιότητες. Οι λαοί αυτοί δεν θα 
μπορούσαν ίσως να φανταστούν ότι τα μούρα Goji, κυρίως στην αποξηραμένη τους μορφή, θα γνώριζαν 
σήμερα τέτοια δημοτικότητα και θα γινόντουσαν η νούμερο ένα υπερτροφή του 21ου αιώνα. Δημοτικότητα 
που δεν είναι τυχαία. Μια μεγάλη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών, αμινοξέων, μετάλλων, 
περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια, περισσότερη βήτα καροτίνη από τα καρότα και περισσότερο 
σίδηρο από το κρέας, μας κάνουν μιλάμε για ένα από τα πιο θρεπτικά φρούτα πάνω στη γη, απαραίτητα σε 
κάθε οργανισμό. Με 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα κόκκινα σταφύλια και 10 έως 30 φορές 
περισσότερες ανθοκυανίνες από το κόκκινο κρασί καταπολεμούν την πρόωρη γήρανση, την κόπωση του 
οργανισμού και τονώνουν εξαιρετικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, βοηθούν στην πρόληψη 
καρδιοπαθειών, προστατεύουν το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες, 
παρεμποδίζουν βλάβες του συκωτιού, υποστηρίζουν τη λειτουργία των νεφρών, καίνε το λίπος και βοηθούν 
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την πέψη, βελτιώνουν τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα, ενισχύουν τη λίμπιντο και την ενέργεια, 
προωθούν τη μακροζωία, μειώνουν τη γλυκόζη στο αίμα, αποτρέπουν από την εμφάνιση διαβήτη και 
μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης. Επίσης, προστατεύουν αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα, 
χτίζοντας έναν γερό οργανισμό που αντιστέκεται αποτελεσματικά σε ασθένειες και παθήσεις. Οι πολλές 
ευεργετικές επιδράσεις των μούρων Goji έχουν μελετηθεί και μελετώνται εκτεταμένα και από τη σύγχρονη 
δυτική ιατρική. 
 

 
 

Ginseng Powder 
 

Η κινεζική ρίζα Ginseng είναι η ελληνική «πανάκεια», δηλαδή το φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Με 
τονωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο ως 
συστατικό σε διάφορες συνταγές, ροφήματα κτλ. Είναι άριστο τονωτικό και επιστημονικές έρευνες έχουν 
δείξει ότι ο εγκέφαλος μετά την κατανάλωσή της παράγει περισσότερες ενδορφίνες, βοηθώντας τον 
οργανισμό να κρατήσει σε μια ισορροπία τις ορμόνες του στρες. Μειώνει τη συναισθηματική φόρτιση και 
το άγχος, αυξάνει την πνευματική διαύγεια και εγρήγορση, τονώνει το ανοσοποιητικό και το νευρικό 
σύστημα. Έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για την μείωση της κόπωσης, την αύξηση της αντοχής των 
αθλητών, ακόμα για τη βελτίωση της πέψης και τη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης. Κλινικές 
μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωσή του διευκολύνει τη στύση και αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και την 
παραγωγή σπέρματος στους άνδρες. 
 

 
Τζίνσενγκ 

 
Αποκαλείται η ρίζα της ζωής και όχι άδικα καθώς πρόκειται για βότανο «φάρμακο» στην πιο φυσική του 
μορφή όπου προσφέρει ισορροπία στον οργανισμό! 
Αναζητήστε το σε κάθε του μορφή και χρησιμοποιήστε το, βελτιώνοντας τόσο στην πνευματική όσο την 
σωματική σας υγεία! 
Η τόνωση που προσφέρει το ginseng είναι θεαματική αλλά εξαιρετικές είναι και οι ευεγερτικές του 
ιδιότητες! 
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Ginkgo Biloba ή Σαλιβουρία 
 
Η χρήση των φύλλων στους ηλικιωμένους, ειδικά, βοηθά στην βελτίωση της μνήμης, ειδικά στα αρχικά 
στάδια του Αλτσχάιμερ στην καλή κυκλοφορία του αίματος, 
είναι αντιαλλεργικό και βοηθά στην μείωση του βόμβου των αυτιών! 

 

Guarana 
 

Ιδιαίτερα δημοφιλής στη Βραζιλία, έγινε αγαπητή σε όλο τον κόσμο κυρίως ως υποκατάστατο του καφέ. 
Είναι εξαιρετικά τονωτική και διεγερτική, καθώς οι καρποί του Guarana περιέχουν περισσότερη καφεΐνη –
λέγεται γκουαρανίνη- από τους καρπούς του καφεόδεντρου. Η γκουαρανίνη, που απορροφάται αργά από 
τον οργανισμό, σε συνδυασμό με τα αντιοξειδωτικά που περιέχει, τα αλκαλοειδή και τη θεοβρωμίνη δίνουν 
αντοχή, ενέργεια, πνευματική διαύγεια και αυτοσυγκέντρωση. Η σκόνη Guarana ανακουφίζει από το 
αίσθημα κόπωσης, βοηθά στην γρηγορότερη ανάκτηση των δυνάμεων μετά από ασθένειες, χαλαρώνει τους 
πιασμένους μυς, ενεργοποιεί το μεταβολισμό, έχει διουρητική δράση, βοηθά στην αντιμετώπιση της 
διάρροιας και είναι ιδανική για όσους κάνουν έντονη πνευματική εργασία, τους αθλητές και όσους 
αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στην καθημερινότητά τους. Οι Ινδιάνοι του Αμαζονίου τη 
χρησιμοποιούσαν για να απαλύνουν τον υπερβολικό πόνο, αλλά και ως αφροδισιακό. Θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην αντιγήρανση και τη μακροζωία. 
 

 
 

Graviola 
 

Όλα τα μέρη του δέντρου χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική των τροπικών χωρών: ο φλοιός, τα 
φύλλα, οι ρίζες, το φρούτο, οι σπόροι. Τα φύλλα όπως και ο φλοιός του δέντρου με τη μορφή τσαγιού έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τις ηρεμιστικές, αντισπασμωδικές, αντιυπερτασικές και κατευναστικές τους ιδιότητες. 
Τα φύλλα και τα κοτσάνια του δέντρου γίνονται σκόνη, δίνοντας μια πλούσια πηγή των αντιοξειδωτικών 
Annonaceous acetogenins, που βρίσκουμε μόνο στην οικογένεια Annonaceae, στην οποία ανήκει η graviola. 
Έχει αντιμικροβιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες, μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση και τονώνει το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της κατάθλιψης, του άγχος και των 
διαταραχών του νευρικού συστήματος. Έχει εκτενώς μελετηθεί για την επίδραση της στην καταπολέμηση 
των καρκινικών όγκων. 
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Γογγύλι: η ρίζα της υγείας 

Ο Μάρτιος σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου ακμής του λαχανικού αυτού και είναι μια πολύ καλή εποχή 
να απολαύσετε τα οφέλη του. Το γογγύλι έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, αποτελεί σημαντική 
πηγή βιταμίνης C δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σας σε μια περίοδο ιώσεων και έχει αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μαλλιών, των νυχιών, των δοντιών και των 
οστών, όντας πλούσιο σε ασβέστιο, βιταμίνη Α, βιταμίνες του συμπλέγματος Β κ.ά. Πώς να το 
καταναλώσετε: Είτε βραστό, είτε ψητό, είτε σε πουρέ, το γογγύλι θα σας χαρίσει «απλόχερα» τα οφέλη 
του. 

Εποχή συγκομιδής: Σεπτέμβριος-Απρίλιος 

 
 

Ελιές 
 

Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνη E, σίδηρος, χαλκός, φυτικές ίνες.  
Γιατί: Οι ελιές, που στην Ελλάδα έχουμε πολλές ποικιλίες για όλα τα γούστα, είναι καλή πηγή 
αντιοξειδωτικών, όπως είναι η βιταμίνη Ε, τα οποία προστατεύουν την καρδιά και μάχονται ενάντια των 
φλεγμονών του οργανισμού. Επιπλέον, εάν είστε χορτοφάγος, οι ελιές είναι πολύ καλή πηγή σιδήρου. 
Πώς: Κατευθείαν από το βαζάκι χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Τις βρίσκουμε εύκολα στα ελληνικά 
μαγαζιά και μπακάλικα. Δε συνάδει συνεπώς με το δυσεύρετο των άνωθεν τροφών. Αλλά χρειάζεται πάντα 
να θυμίζουμε πόσο θρεπτικές είναι για την υγεία μας και πόσο τυχεροί είμαστε που τις έχουμε σε αφθονία.  
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Ζεόλιθος 
 

Ο Ζεόλιθος είναι φυσικό ένυδρο αργιλοπυριτικό υλικό που δεσμεύει άλλα στοιχεία. Το όνομά του 
προέρχεται από το ζέω (βράζω) και λίθος (πέτρα). Στον άνθρωπο, αποτοξινώνει το σώμα από τις τοξίνες, τα 
βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, αρσενικό, αλουμίνιο, κασσίτερο κτλ) και τα επικίνδυνα 
χημικά στοιχεία, εξαλείφει τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων από τον οργανισμό, χωρίς να εξαλείφει τα υγιή 
ιόντα και μέταλλα, μειώνει τις ελεύθερες ρίζες, εμποδίζει τις αλλεργιογόνες ουσίες από το να εισχωρήσουν 
στο αίμα και το πεπτικό σύστημα, ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, τονώνει το συκώτι, δρα κατά 
του οξειδωτικού στρες, του κοινού κρυολογήματος και των ιώσεων και συμβάλλει στο αδυνάτισμα. Με την 
απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα, η διάθεση βελτιώνεται και η ενέργεια του οργανισμού 
αποκαθίσταται. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, συμβάλλει στην υγιή λειτουργία του εγκεφάλου και στην 
απελευθέρωση σεροτονίνης, επιδρά θετικά σε παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση κατά 
πλάκας, η ηπατίτιδα C, η οστεοπόρωση κ.α. Είναι τελείως ασφαλές, ακόμα και για μακροχρόνια χρήση, ενώ 
τα ίχνη του εξαφανίζονται μετά από 6 έως 8 ώρες. Έχει θεωρηθεί ότι δρα και κατά των επιπτώσεων της 
ραδιενέργειας. 
 

 
 

Ιπποφαές 
 

Το ιπποφαές είναι από τα αρχαιότερα φυτά της Ευρώπης και της Ασίας και ανήκει στις λεγόμενες σούπερ 
τροφές. 
Περιέχει πάνω από 190 θρεπτικά συστατικά με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα στη βιταμίνη C, τα λιπαρά 
οξέα ω-3 και ω-7 όπως επίσης και τη βιταμινη Ε. 
Τι προσφέρει στον οργανισμό. 
1.   Τόνωση, ευεξία και ενέργεια, γρήγορη ανάρρωση και επούλωση των πληγών. 
2.   Ενίσχυση του ανοσοποιητικού, προστασία από τον καρκίνο. 
3.   Προστασία και ενίσχυση του νευρικού συστήματος, μείωση του άγχους. 
4.   Ρύθμιση του μεταβολισμού. 
5. Αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη, παθήσεων στο συκώτι, καθώς και γαστρεντερικών 
προβλημάτων, όπως η ελκώδης κολίτιδα, η οισοφαγίτιδα, η νόσος του Crohn. 
6.  Προστασία από καρδιαγγειακά προβλήματα, μείωση της κακής χοληστερίνης και του σακχάρου στο 
αίμα, προστασία των αγγείων, ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος. 
7. Ανακούφιση από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, τους πόνους της περιόδου και προστασία του 
αναπαραγωγικού συστήματος. 8. Επανόρθωση ιστών και κυττάρων μετά από μεγάλη έκθεση σε 
ακτινοβολία. 
8.   Προληπτική δράση εναντίον οφθαλμικών παθήσεων, όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας. 
9.   Αποτοξίνωση του οργανισμού, οξυγόνωση και ανανέωση των κυττάρων, αντιμετώπιση πρόωρης 
γήρανσης. 
10. Αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, όπως ακμή, δυσχρωμίες, έκζεμα, έγκαυμα, ψωρίαση, έκζεμα. 
Πως το χρησιμοποιούμε. 
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Το ιπποφαές μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν αφέψημα, είτε σαν έγχυμα. Μπορούμε να πίνουμε 
αφέψημα ή έγχυμα 2 έως 3 φορές την ημέρα. Αν θέλουμε να φτιάξουμε αφέψημα βάζουμε μια κούπα νερό 
σε ένα μικρό μπρίκι και ρίχνουμε 1 κουταλάκι του γλυκού ιπποφαές. Το αφήνουμε να βράσει το πολύ 5 
λεπτά και μετά το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το πίνουμε. Αν θέλουμε να φτιάξουμε έγχυμα βάζουμε 
μια κούπα νερό στο μπρίκι και μόλις βράσει το νερό κατεβάζουμε το μπρίκι από την φωτιά και 
προσθέτουμε μέσα στο καυτό νερό 1 κουταλάκι του γλυκού ιπποφαές. Το αφήνουμε 7 με 8 λεπτά και στην 
συνέχεια το σουρώνουμε και το πίνουμε. 
 

 
 

Incan Golden Berries 
 

Αυτά τα μικρά αποξηραμένα φρούτα με την γλυκιά και ταυτόχρονα στυφή γεύση και καταγωγή από τους 
Ίνκας, αποτελούν το ιδανικό σνακ για όλη την ημέρα. Πλούσια σε βιοφλαβονοειδή και πηκτίνη, έχουν 
αντιφλεγμονώδη, αντιισταμινική και αντιοξειδωτική δράση, αποτρέπουν τις απότομες αυξήσεις των 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα 
και συμβάλλουν στην ενίσχυση του οργανισμού σε περίοδο στρες. 
Συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των τριχοειδών αγγείων και κατ’ επέκταση στα όργανα εκείνα 
που απαιτούν υψηλά επίπεδα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, όπως τα μάτια, ο εγκέφαλος, τα όργανα 
αναπαραγωγής. Είναι πλούσια σε φώσφορο, βιταμίνες Α, C, Β1, Β2, Β6 και Β12. Επίσης, έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σπάνιο για ένα φρούτο. Έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για παθήσεις 
όπως άσθμα, οίδημα, δερματίτιδα, οπτικές νευρικές διαταραχές, παθήσεις του λαιμού, δυσεντερία, 
ρευματισμοί. Έχουν ήπια καθαρτική δράση. 
 

 
 

                                         

Cacao beans 
 

Οι ωμοί, βιολογικοί καρποί του κακάο χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά από τις φυλές των Μάγια και των 
Αζτέκων και έχαιραν τόσο μεγάλης εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο συναλλαγών. Είναι από τις 
πιο πλούσιες πηγές αντιοξειδωτικών, εύπεπτων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Στην πραγματικότητα, οι 
καρποί του κακάο έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το τσάι και το κόκκινο κρασί. Λόγω των 
αντιοξειδωτικών αυτών εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και είναι ευεργετικοί για την πρόληψη 
καρδιαγγειακών παθήσεων, την πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ και την εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. 
Μπορούν να αυξήσουν τη δύναμη του μυοκαρδίου, να μειώσουν τις θρομβώσεις του αίματος και να 
ρυθμίσουν την πίεσή του. Επίσης, μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την ικανότητά μας να το 
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αντιμετωπίζουμε. Η φήμη τους ως το αντικαταθλιπτικό της φύσης δεν είναι αδικαιολόγητη. Οι καρποί του 
κακάο περιέχουν τρεις νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με την προώθηση της ευδιαθεσίας στον άνθρωπο 
και τη βελτίωση της ψυχικής του κατάστασης: τη σεροτονίνη, τη ντοπαμίνη και την φαινυλαιθαμίνη. Για τη 
θετική συνεισφορά τους στην υγεία της καρδιάς, φαίνεται πως ευθύνονται οι πολυφαινόλες, τα ίδια ωφέλιμα 
αντιοξειδωτικά που βρίσκουμε και στο κόκκινο κρασί. Τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης μειώνονται με 
την άνοδο των επιπέδων της καλής χοληστερόλης. Το μαγνήσιο που περιέχουν σε αφθονία μπορεί επίσης να 
υποστηρίξει το καρδιακό και καρδιαγγειακό σύστημα, να βοηθήσει στη διατήρηση ενός φυσιολογικού 
καρδιακού ρυθμού, στη θεραπεία της ημικρανίας και την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Το μαγνήσιο επίσης 
μειώνει την πήξη του αίματος και άρα τον κίνδυνο θρόμβωσης του αίματος που οδηγεί σε εγκεφαλικά 
επεισόδια ή καρδιακές παθήσεις και βοηθά στη ρύθμιση άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως το ασβέστιο, ο 
χαλκός, ο ψευδάργυρος, το κάλιο και η βιταμίνη D στον οργανισμό συμβάλλοντας στην παραγωγή 
ενέργειας. Τα φλαβονοειδή προστατεύουν το δέρμα από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία με 
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η εμφάνιση και η ποιότητά του. 
 

 
 

Cacao Nibs 
 

Τα Cacao Nibs είναι μικρές μπουκιές από το ακατέργαστο φασόλι του κακάο. Είναι πλούσια σε μαγνήσιο, 
μαγγάνιο, χρώμιο, βιταμίνη C και έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το κόκκινο κρασί, το πράσινο 
τσάι και τα βατόμουρα. Ωφελούν το καρδιαγγειακό σύστημα, το δέρμα, τα νύχια, τα μαλλιά και τονώνουν 
τη libido. Τα Cacao Nibs προωθούν την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών, που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της διάθεσης και στην αναζωογόνηση του οργανισμού και των ορμονών που μας κάνουν να 
νιώθουμε καλά. Ανεβάζουν τα επίπεδα της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που λειτουργεί ως 
αντικαταθλιπτικό και αγχολυτικό, διεγείρουν την έκκριση ενδορφινών, των ενδογενών οπιοειδών του 
εγκεφάλου μας που έχουν χαρακτηριστεί ως οι ορμόνες της ευτυχίας, καθώς είναι υπεύθυνες για τη φυσική 
αναλγησία και την ανακούφιση από το στρες και της ανανδαμίνης που προωθεί, επίσης, την ευδιαθεσία και 
τονώνει την ερωτική διάθεση. Η θεοβρωμίνη του κακάο, που περιέχουν, είναι ένα ισχυρό, αλλά φυσικό 
διεγερτικό του κεντρικού, νευρικού συστήματος, που προσφέρει την απαραίτητη ενεργειακή ώθηση σε 
κουρασμένους και εξαντλημένους οργανισμούς με φυσικό τρόπο. Επιπλέον, βελτιώνουν την κυκλοφορία 
του αίματος, έχουν αντιτοξική δράση, αυξάνουν την καλή χοληστερόλη, μειώνουν τα συμπτώματα του 
προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, ενώ καλύπτουν -χωρίς να επιβαρύνουν θερμιδικά τον οργανισμό- τις 
ανάγκες για σοκολάτα. Επειδή περιέχουν πολλά φλαβονοειδή, βοηθούν στην πρόληψη των φραγμένων 
αρτηριών και μειώνουν τον κίνδυνο θρόμβων του αίματος που προκαλούν εγκεφαλικά επεισόδια και 
καρδιακές προσβολές. 
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Cacao Powder 
 

Σκόνη που λαμβάνεται από τους καρπούς του κακαόδεντρου με τον πλέον φυσικό τρόπο. Χωρίς την 
προσθήκη ζάχαρης, είναι ένας ιδιαίτερα υγιεινός τρόπος για τη λήψη σημαντικών ποσοτήτων 
αντιοξειδωτικών και σημαντικών μετάλλων, όπως μαγνήσιο, σίδηρο, χαλκό, θείο, κάλιο. Η σκόνη του 
κακάο αυξάνει τα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλό μας που σχετίζονται με τη βελτίωση της 
διάθεσης. Ενεργοποιεί τη σεροτονίνη, την ορμόνη της χαράς και τις ενδορφίνες και λειτουργεί όπως τα 
αντικαταθλιπτικά, βοηθώντας στην ενεργοποίηση αισθημάτων ευχαρίστησης και ενισχύοντας τις άμυνες 
του οργανισμού απέναντι στο άγχος. Βοηθά στη βελτίωση της πέψης, καθώς περιέχει φυτικές ίνες που 
καθαρίζουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία των εντέρων. Η βιταμίνη C τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Έρευνες έχουν δείξει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Τρόπος χρήσης: 
Προσθέστε τη σκόνη κακάο στα αγαπημένα σας smoothies, στο τσάι, στον καφέ, στα γλυκά ή σε οτιδήποτε 
άλλο σας ευχαριστεί. Ένα δυο κουταλιές μπορούν να μεταμορφώσουν οποιαδήποτε συνταγή σε 
σοκολατένια απόλαυση. Μπορείτε να την προσθέσετε και σαν γαρνιτούρα πάνω σε φρέσκα φρούτα. 

 
 

Catuaba park powder 
 

Το Catuaba, γνωστό και ως Δέντρο της Αγάπης, φύεται στα δάση του Αμαζονίου. Οι πρώτοι που 
χρησιμοποίησαν και εκτίμησαν τις ιδιότητες του φλοιού του δέντρου Catuaba ήταν η ινδιάνικη φυλή Tupi, 
οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν κυρίως ως αφροδισιακό. Γρήγορα ανακάλυψαν ότι ο φλοιός αυτός έχει πολύ 
περισσότερα οφέλη για την υγεία τους, όπως το ότι απαλείφει τον πόνο, αυξάνει την ενεργητικότητα, 
βελτιώνει τη μνήμη, καλμάρει τα νεύρα και διώχνει την κατάθλιψη. Από τότε ο φλοιός του μικρού δέντρου 
χρησιμοποιείται από τους ιθαγενείς κατοίκους της Βραζιλίας ως ήπιο διεγερτικό και αφροδισιακό, λόγω της 
επίδρασής του στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα τμήματα του εγκεφάλου που ελέγχουν τη σεξουαλική 
διέγερση, αλλά και ως τονωτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σήμερα, αυτό το βασικό, φυσικό 
αφροδισιακό της Βραζιλίας, βρίσκεται σε πολλά καταστήματα υγιεινών τροφών σε όλο τον κόσμο και 
χρησιμοποιείται ως διεγερτικό της ανδρικής λίμπιντο, αλλά και από ζευγάρια με σεξουαλικά προβλήματα 
που τις περισσότερες φορές οφείλονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής, τον φόρτο εργασίας και το στρες. Η 
συχνή χρήση του αυξάνει την ένταση των οργασμών. Λόγω της βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος 
που προκαλεί, η καλύτερη ροή του αίματος προς το πέος έχει σαν αποτέλεσμα μια ισχυρότερη και 
μεγαλύτερη σε διάρκεια στύση. Στη Βραζιλία χρησιμοποιείται και για την ενίσχυση του ανδρικού 
αναπαραγωγικού συστήματος. Καταπολεμά επίσης τη νευρικότητα, την αδύναμη μνήμη, την ισχιαλγία, την 
αϋπνία και τη χρόνια κόπωση. Ενισχύει το αίμα, το συκώτι και το κυκλοφορικό. Βοηθά στην πνευματική 
συγκέντρωση και παρέχει φυσική υποστήριξη στο ανοσοποιητικό σύστημα. Έρευνες γίνονται ακόμα για τις 
αντιοξειδωτικές, αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιικές του ιδιότητες. 
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Camu Camu 
 

Τα μικρά, μωβ -κόκκινα φρούτα Camu Camu παίρνουμε από τους ομώνυμους θάμνους που φύονται στο 
τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ένα τεράστιο, φυσικό φαρμακείο. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των φρούτων 
του τροπικού δάσους βοηθά στην αειφόρο ανάπτυξη και στη διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής 
των κατοίκων του δάσους. Τα φρούτα Camu Camu έχουν περισσότερη βιταμίνη C από οποιοδήποτε άλλο 
γνωστό φρούτο στον κόσμο και έως 30 – 60 φορές περισσότερη από ένα πορτοκάλι. Λόγω της 
συγκέντρωσης βιταμίνης C, των αντιοξειδωτικών και των φυτοχημικών που περιέχουν έχουν μια σειρά από 
ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλουν στη 
διατήρηση υγιών ούλων, ματιών και δέρματος, έχουν αντισηπτική δράση. Περιέχουν, επίσης, αμινοξέα και 
σε σημαντικά επίπεδα β-καροτένιο, ασβέστιο, σίδηρο, νιασίνη, φώσφορο, ριβοφλαβίνη και θειαμίνη. 
Θεωρούνται ως φυσικά αντικαταθλιπτικά, γιατί επιδρούν στον εγκέφαλο ενεργοποιώντας τις χημικές ουσίες 
που σχετίζονται με τη βελτίωση τη διάθεσής μας. Καταπολεμούν το διαβήτη, το άσθμα, την 
αρτηριοσκλήρωση, την ασθένεια του Πάρκινσον, μειώνουν τις φλεγμονές, βελτιώνουν το αναπνευστικό, 
βοηθούν στην πνευματική εγρήγορση και διαύγεια, δρουν κατά του ιού του έρπητα, προλαμβάνουν και 
καταπολεμούν τη γρίπη και το κρυολόγημα κ.α. Στη Βραζιλία χρησιμοποιούνται σε σειρές προϊόντων 
περιποίησης μαλλιών και ιδιαίτερα ως συστατικά σε σαμπουάν, κοντίσιονερ, μάσκες για κατεστραμμένα, 
θαμπά μαλλιά, αφού τα ξεμπερδεύουν, τα προστατεύουν, τα θρέφουν και τα ανανεώνουν, δίνοντάς τους 
όγκο και λάμψη. 
 

 
 

Cat’s Clow 
 

Ένα τροπικό φυτό που βρίσκουμε στη ζούγκλα και το τροπικό δάσος της Νότιας Αμερικής και της Ασίας. 
Ονομάζεται έτσι (νύχι της γάτας) από τα μικρά αγκάθια στη βάση των φύλλων που μοιάζουν με τα νύχια 
της γάτας. Στο Περού βρίσκεται υπό προστασία, γιατί θεωρείται φαρμακευτικό φυτό. Χρησιμοποιείται 
κυρίως σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος. Η τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος που 
προσφέρει βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις μολύνσεις και να προστατευτεί από εκφυλιστικές 
ασθένειες. Παραδοσιακά, χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία προβλημάτων υγείας όπως η αρθρίτιδα, το 
έλκος στομάχου, οι φλεγμονές, η δυσεντερία και ο πυρετός. Από τους ιθαγενείς του τροπικού δάσους του 
Αμαζονίου θεωρείται ως παραδοσιακός τρόπος ελέγχου των γεννήσεων. Πειράματα στο εργαστήριο, 
επιβεβαίωσαν ότι το φυτό μπορεί να τονώσει το ανοσοποιητικό σύστημα, να συμβάλλει στη διαστολή των 
αιμοφόρων αγγείων, βοηθώντας στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και να χρησιμοποιηθεί ως διουρητικό. 
Με την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, μπορεί να μειώσει και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. 
Έχει προταθεί και ως θεραπεία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, διότι βοηθά στη μείωση της φλεγμονής. Τα 
αντιοξειδωτικά που περιέχει εξηγούν την αντιφλεγμονώδη δράση του. Στηρίζει τις λειτουργίες του εντέρου, 
των νεφρών, του διουρητικού συστήματος και δρα κατά της χοληστερόλης. Η αντιυπερτασική του δράση 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής. Το Cat’s clow μελετάται 
από τη δυτική ιατρική και για μια σειρά από άλλες παθήσεις, όπως η νόσος του Crohn, η σκλήρυνση κατά 
πλάκας, το Αλτσχάιμερ, o διαβήτης, οι αλλεργίες, ο έρπης, η γαστρίτιδα, οι ρευματισμοί κ.α. Δεν θα πρέπει 
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να χρησιμοποιείται από εγκύους και θηλάζουσες, από άτομα με χαμηλή πίεση και από όσους ακολουθούν 
ειδική θεραπεία για αυτοάνοσα νοσήματα. 
 

 
 

Chia seeds 
 

Για αιώνες αυτοί οι μικροί σπόροι χρησιμοποιηθήκαν ως μια από τις βασικές τροφές των Ινδιάνων της 
Νότιας Αμερικής. Δίνουν εξαιρετική ενέργεια όλη την ημέρα, σαν να έχουμε πάρει έναν μεσημεριανό 
υπνάκο. Περιέχουν 30% πρωτεΐνη, 30% φυτικές ίνες και 30% Ω3 λιπαρά οξέα. Οι ίνες των σπόρων Chia 
απορροφούν νερό πολλαπλάσιο του όγκου τους. Στο στομάχι μετατρέπονται σε ένα είδος ζελέ, 
εμποδίζοντας τα ένζυμα του στομάχου να διασπάσουν τους υδατάνθρακες. Έτσι, «δυσκολεύονται» οι 
υδατάνθρακες από το να μετατραπούν σε σάκχαρα, πράγμα ωφέλιμο ιδιαίτερα σε όσους έχουν προβλήματα 
σακχάρου στο αίμα. Η ενέργεια και ευεξία που νιώθουμε με την κατανάλωσή τους προέρχεται από αυτή την 
αργή πέψη των υδατανθράκων. Η ιδιότητα αυτή της συγκράτησης νερού βοηθά στην ενυδάτωση του 
οργανισμού μας. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα ωφέλιμοι σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, κυρίως σε αυτές που 
οφείλονται σε ανθυγιεινή διατροφή και έλλειψη φυτικών ινών και πολύ χρήσιμοι στις δίαιτες, βοηθώντας 
στην απώλεια βάρους, κάνοντας τον οργανισμό να νιώθει πλήρης για ώρες χωρίς το αίσθημα της πείνας. Οι 
σπόροι Chia μειώνουν τη χοληστερόλη, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, βοηθούν 
στη λειτουργία του εγκεφάλου και είναι πολύ καλή πηγή Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6 λιπαρών οξέων. 
Χρησιμοποιούνται επίσης για προβλήματα υψηλής πίεσης, σε καρδιακές ασθένειες, στον σακχαρώδη 
διαβήτη, την οστεοπόρωση και την κυτταρική αναγέννηση κατά τη διάρκεια της κύησης. 
 

 
 

Coconut oil 
 

Πρόκειται για ένα εδώδιμο λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στις τροπικές χώρες εδώ και πολλές γενιές, 
αποτελώντας την κύρια πηγή μαγειρικού ελαίου στη διατροφή τους. Έχει πολλές χρήσεις στη μαγειρική, τη 
φαρμακευτική και τη βιομηχανία. Είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, πράγμα που το καθιστά κατάλληλο και 
για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίας, όπως το τηγάνισμα. Το λάδι καρύδας είναι πλούσιο σε λαυρικό 
οξύ, το οποίο είναι γνωστό για τις αντιικές, αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές του ιδιότητες. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι Ασιάτες που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες λαδιού καρύδας στη διατροφή τους 
δεν πάσχουν από τις σύγχρονες ασθένειες που εμφανίζονται σε κατοίκους της δύσης. Μειώνει το στρες, 
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εξισορροπεί τα επίπεδα της χοληστερόλης, εξολοθρεύει ιούς, οι οποίοι προκαλούν έρπη, ηπατίτιδα C και 
άλλες ασθένειες, σκοτώνει τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για έλκος, μόλυνση του οισοφάγου, 
ορθοδοντικά νοσήματα, πνευμονία, γοννόροια κ.α. Σκοτώνει μύκητες που προκαλούν λοιμώξεις, παράσιτα, 
βακτηριακές μολύνσεις, επιδερμικούς μύκητες, ερεθισμούς του δέρματος και άλλες μολύνσεις. Αυξάνει την 
ενέργεια και την αντοχή, ενισχύοντας τη φυσική και αθλητική επίδοση. Βελτιώνει την πέψη και βοηθά στην 
απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, βιταμινών, μετάλλων και αμινοξέων από τον οργανισμό. Καλμάρει το 
στρες που επηρεάζει το πάγκρεας και συμπληρώνει τα συστήματα ενζύμων του σώματος. Βοηθά να 
μειωθούν τα συμπτώματα του διαβήτη. Διαλύει τις πέτρες των νεφρών και βοηθά στην προστασία τους. 
Λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό. Τα οφέλη του μπορούν να αποδοθούν στην έντονη παρουσία του λαυρικού, 
του καπρικού και του καπρυλικού οξέως. 
 

 

Χυμός σταφυλιού Concord 

Θρεπτικά στοιχεία: Πολυφαινόλες, βιταμίνη C. 
Γιατί: Ένα ποτήρι χυμού από τα -αμερικάνικης ποικιλίας- σταφύλια concord, έχει από τις υψηλότερες 
περιεκτικότητες σε αντιοξειδωτικά (πολυφαινόλες) και βιταμίνη C. Ο χυμός αυτός, τονώνει σημαντικά τον 
ανοσοποιητικό σύστημα ενώ οι πολυφαινόλες για την ακρίβεια φροντίζουν για την καλή κυκλοφορία του 
αίματος. Με κάθε ποτήρι χυμού από σταφύλια concord, βελτιώνετε τη λειτουργία της καρδιάς και 
προωθείτε τη συνολικά καλή λειτουργία του οργανισμού σας.  
Πώς: Θα τον βρείτε σε εισαγόμενες συσκευασίες σε συγκεκριμένα καταστήματα. Τα σταφύλια concord 
ευδοκιμούν μονάχα στις λίμνες της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. 

 

Καρότα 
Αυτά τα τραγανά λαχανικά φημίζονται για το καλό που κάνουν στα μάτια καθώς ένα μόλις φλιτζάνι με 
ψιλοκομμένα καρότα περιέχει πάνω από το 400% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη Α, 
κάτι που ισχύει και για την γλυκοπατάτα. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, η φυσικά γλυκιά γεύση τους 
μπορεί να κατευνάσει τη λαχτάρα μας για γλυκό. Εκτός από ωμά που είναι εξίσου νόστιμα, μπορείτε επίσης 
να τα απολαύσετε πολτοποιημένα σε μια ζεστή χειμωνιάτικη σούπα ή ψητά μαζί με άλλα παρόμοια ή μη 
λαχανικά.  
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Κατσαρό μαρούλι 
Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α και C, σίδηρο, κάλιο και ασβέστιο. Εάν πρόκειται να το απολαύσετε ωμό σε 
σαλάτα, προσθέστε λίγο ελαιόλαδο, αβοκάντο ή καρύδια, για να βοηθήσετε το σώμα σας να απορροφήσει 
καλύτερα όλα εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που έχει. Μπορείτε όμως και να το σοτάρετε. Μια 
εναλλακτική νόστιμη και τραγανή επιλογή με λίγες θερμίδες. 

 

Κερί 

Το κερί είναι άλλο ένα προϊόν της μέλισσας, με πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Παράγεται από τους 
κηρογόνους αδένες στην κοιλιά των θηλυκών των μελισσών και τους χρησιμεύει για να κατασκευάζουν τις 
κυψέλες τους. 
• Το μάσημα άσπρου και άγευστου φυσικού κεριού, θεωρείται ωφέλιμο για όσους έχουν ορθοδοντικές 
προσθήκες. 
• Έχει επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γι’ αυτό είναι ιδανικό στο να καταπραΰνει 
τραυματισμούς ή ερεθισμούς του στόματος. 
• Το κερί περιέχεται σε φαρμακευτικά προϊόντα, όπως υπόθετα, αλοιφές για δερματοπάθειες και εγκαύματα, 
και σε πολλά καλλυντικά. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ευεργετικές ιδιότητες του κεριού είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της πρόπολης, αφού 
οι μέλισσες προσθέτουν μικροσκοπικές ποσότητες πρόπολης σε κάθε κελί της κηρήθρας. 

 

Καρπούζι 

Γλυκό, ζουμερό και δροσερό, το καρπούζι «μυρίζει» καλοκαίρι. Όσον αφορά στη διατροφική του αξία, το 
καρπούζι είναι πλούσιο σε λυκοπένιο, ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία κατά 
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του καρκίνου και στα καρδιακά προβλήματα, καθώς και να ενισχύσει το φυσικό δείκτη προστασίας του 
δέρματος. 

Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να τεμαχίσετε ένα καρπούζι και να το 
φάτε όπως είναι, αλλά μπορείτε να το συνοδεύσετε με φέτα και δυόσμο για να προσθέσετε γλυκιά γεύση σε 
μια αλμυρή σαλάτα. 

 

Κριθάρι 
 
Το καλύτερο από τα σιτηρά που κατείχε ξεχωριστή θέση στα παλαιότερα χρόνια, χάρη στην πλούσια 
συνεισφορά των πολύτιμων συστατικών στον οργανισμό! 
Περιέχει υψηλές ποσότητες τοκοτριενολών, την πιο εμπλουτισμένη μορφή της βιταμίνης Ε και C. 
Πλούσιο σε φυτικές ίνες και φυτοοιστρογόνα, τις λιγνάνες που βοηθά στην πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού αλλά και στα δυσάρεστα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, της ελκώδους κολίτιδας, όπως και 
μειώνει το κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. 
Περιέχει υψηλές ποσότητες σιδήρου, ασβεστίου, νιασίνης, μαγνησίου, φωσφόρου και ψευδαργύρου και 
μειώνει δραστικά τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα. 
Το κριθάρι περιέχεται σε ψωμιά, παξιμάδια αλλά θα το βρείτε σαν χυμό αλλά και σε σπόρους για το πρωινό 
σας. 

 

Κινόα 

Η κινόα είναι θάμνος που οι σπόροι του τρώγονται και υπάρχουν σε πολλά χρώματα άσπρο, κόκκινο, 
μαύρο αλλά και μπλε. Η επιστημονική του ονομασία είναι Chenopodium quinoa και ανήκει στα 
ψευτοδημητριακά. Προέρχεται από τη Νότια Αμερική και πιστεύεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που 
συνέβαλλαν στο πολιτισμό των Ίνκας. Είχε μεγάλη σημασία για τους προ-Κολόμβιους πολιτισμούς των 
Άνδεων και ήταν η δεύτερη κύρια τροφή τους μετά την πατάτα και το καλαμπόκι. Αν έχετε δυσανεξία στην 
γλουτένη, είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους για να εντάξετε το κινόα στην διατροφή σας! 
Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, φυτικών ινών και ω3 λιπαρά! 
Μια υπερτροφή που βοηθά στην πρόληψη του Διαβήτη τύπου 2 και θεωρείτε ισάξια σε συστατικά μ΄αυτά 
που περιέχει το μητρικό γάλα!  

Θρεπτική αξία 

Η κινόα σήμερα χαίρει υψηλής εκτίμησης για τη θρεπτική της αξία και τα Ηνωμένα Έθνη το έχουν 
κατατάξει ως υπερτροφή για την υψηλή του περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (13%). Σε αντίθεση με το ρύζι ή το 
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σιτάρι, που είναι χαμηλά σε λυσίνη, η κινόα περιέχει ισορροπημένη περιεκτικότητα σε ουσιώδη αμινοξέα 
για τους ανθρώπους, κάνοντάς το ασυνήθιστα πλήρες είδος διατροφής. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται 
λιγότερη πρωτεΐνη κινόα από πρωτεΐνη σιταριού για τις ανάγκες μας. Μολονότι στην πράξη είναι ένας 
σπόρος, η κινόα θεωρείται εφάμιλλο των δημητριακών και μια καλή πηγή φυτικών ινών. Η κινόα επιπλέον 
περιέχει Ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία ωφελούν την καρδιά. Επίσης είναι καλή πηγή φωσφόρου και έχει πολύ 
μαγνήσιο και σίδηρο. Δεν έχει γλουτένη και χωνεύεται εύκολα. 

Πώς μαγειρεύεται 

Η κινόα χρησιμοποιείται όπως το ρύζι και το κουσκούς. Αν κανείς θέλει να το μαγειρέψει, θα πρέπει πρώτα 
να το εμβαπτίσει σε καυτό νερό για πέντε λεπτά και μετά να το ξεπλύνει καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.  
Το ξέπλυμα είναι απαραίτητο γιατί η φλούδα της κινόα περιέχει ένα πικρό συστατικό (saponiner) που 
μπορεί να πικρίζει αλλά δεν είναι επικίνδυνο.  Λόγω των saponiner δε συνίσταται ως τροφή μικρών 
παιδιών.  
Βράζεται σε διπλάσια ποσότητα νερού. 

 

Κανέλα 
 
Η βασίλισσα των μπαχαρικών! Η μοναδική της γεύση και το υπέροχο άρωμά της, ένα μπαχαρικό που 
χρησιμοποιείται καθημερινά στην κουζίνα σε φαγητά, γλυκά, αφεψήματα! 
Το «ζεστό» άρωμα της κανέλας εκτός από τις θετικές του επιδράσεις στον συναισθηματικό σας κόσμο, 
επεμβαίνει θετικά και δραστικά στην ρύθμιση του διαβήτη 
και κακή της χοληστερόλης! 
Ένα αφέψημα κανέλας βοηθά στην χώνεψη, έχει τονωτικές, καταπραϋντικές αλλά και αφροδισιακές 
ιδιότητες! 

 

Κολοκύθα 
Γιατί μας αρέσει: Η κολοκύθα είναι ένα διατροφικό «θαύμα» της φύσης. Το αντιοξειδωτικό β-καροτένιο, 
της χαρίζει αντικαρκινική δύναμη και προστατεύει την επιδερμίδα μας. Ακόμη και οι σπόροι της έχουν 
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απροσδόκητα οφέλη: Είναι πλούσιοι σε αμινοξέα και γεμάτοι κάλιο, γεγονός που τους κάνει ένα ιδανικό 
σνακ μετά από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. 

Πώς να την απολαύσετε: Μπορείτε να την μαγειρέψετε και να την χρησιμοποιήσετε σε σούπες ή σάλτσες. 
Επίσης μπορείτε να φτιάξετε πουρέ κολοκύθας και φυσικά πίτες. Μην ξεχνάτε τους σπόρους, τους οποίους 
μπορείτε να ψήσετε ή να τους προσθέσετε σε σαλάτες. 

Εποχή συγκομιδής: Οκτώβριος-Φεβρουάριος 

 

Κριθαρόχορτο 
 

Η χλόη κριθαριού είναι το σπορόφυτο του κριθαριού το οποίο συγκομίζεται περίπου 200 ημέρες μετά από 
την σπορά όταν έχει φθάσει σε ύψος 30 cm. Η σκόνη από βιολογική χλόη κριθαριού (ή κριθαρόχορτο) 
γίνεται από τα αποξηραμένα νεαρά φύλλα του κριθαριού με την οποία φτιάχνουμε πράσινο χυμό και 
κάψουλες. Σε μορφή σκόνης αφομοιώνεται πιο εύκολα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Περιέχει υψηλά 
επίπεδα θρεπτικών ουσιών, βιταμινών και αντιοξειδωτικών. Η χλόη κριθαριού είναι πλουσιότερη σε 
μεμονωμένες βιταμίνες και ένζυμα από ό, τι σε πολλές άλλες γνωστές υπερτροφές. Το πραγματικό όφελος 
του κριθαρόχορτου είναι ο συνδυασμός θρεπτικών ουσιών και ενζύμων σε ένα τρόφιμο, ενώ εξισορροπεί το 
ph του οργανισμού. Ας δούμε αναλυτικότερα τα οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό.... 
 
Συστατικά της χλόης κριθαριού. 
H xλόη κριθαριού περιέχει φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, χλωροφύλλη, μαγνήσιο, 30 φορές περισσότερη βιταμίνη 
Β1 και 11 φορές περισσότερο ασβεστίου από το αγελαδινό γάλα, 6,5 φορές περισσότερο καροτένιο και 
σχεδόν 5 φορές περισσότερο σίδηρο από το σπανάκι, περίπου επτά φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα 
πορτοκάλια και 80 mg βιταμίνης Β12 ανά 100 γραμμάρια χυμού χλόης κριθαριού. Επίσης έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε οργανικό νάτριο το οποίο βοηθά στην αρθρίτιδα. Πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από 
αρθρίτιδα λαμβάνουν σελίνιο το οποίο περιέχει 28mg οργανικό νάτριο ανά 100gr, ενώ το κριθαρόχορτο 
περιέχει 775mg στα 100gr. Επίσης έχει υψηλά επίπεδα των φυσικών ενζύμων SOD (υπεροξείδιο της 
δισμουτάσης), η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από τοξικές ελεύθερες 
ρίζες, οι οποίες ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την γήρανση του οργανισμού. 
 
Οφέλη από την χλόη κριθαριού. 
Η κατανάλωση κριθαρόχορτου μπορεί να βοηθήσει : 
- στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, μειώνοντας το επίπεδο της χοληστερόλης και την πήξη του 
αίματος 
- την προώθηση της υγιούς λειτουργίας του εντέρου βοηθώντας στην πέψη των τροφίμων 
- στην διατήρηση της νεανικότητας και της υγείας του δέρματος 
- στην διατήρηση χαμηλού επιπέδου σακχάρου στο αίμα των διαβητικών με την επιβράδυνση της ταχύτητας 
απορρόφησης υδατανθράκων 
- στα προβλήματα των νεφρών, στην δυσκοιλιότητα, ακόμα και στην ανικανότητα 
- στην καταπολέμηση της αρθρίτιδας και του άσθματος 
 
Αντικαρκινικές ιδιότητες 
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Δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες για τις αντικαρκινικές ιδιότητες του κριθαρόχορτου. Ωστόσο είναι γνωστό 
ότι η χλόη κριθαριού περιέχει την αντιοξειδωτική ουσία α-τοκοφερόλη στην οποία είναι πιθανό να οφείλει 
την αντικαρκινική της δράση, σύμφωνα με το dr Allan Goldstein, επικεφαλή του τμήματος βιοχημείας της 
ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου George Washington. Σε ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο, ο dr Allan Goldstein και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν εκχύλισμα αποξηραμένης χλόης 
κριθαριού σε λευχαιμικά καρκινικά κύτταρα. Το εκχύλισμα σκότωσε σχεδόν το σύνολο των καρκινικών 
κυττάρων. Στην συνέχει οι ερευνητές υπέβαλλαν  εγκεφαλικά καρκινικά κύτταρα στο εκχύλισμα, με 
αποτέλεσμα  να καταστραφεί το 30 με 50 τοις εκατό των εν λόγω καρκινικών κυττάρων. Σε μία τρίτη 
δοκιμή, το εκχύλισμα ανέστειλε την ανάπτυξη των τριών τύπων καρκινικών κυττάρων του προστάτη κατά 
90 έως 100 τοις εκατό. 
 
Παρενέργειες κριθαρόχορτου. 
Δεν έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες από την κατανάλωση χλόης κριθαριού. Άνθρωποι με προβλήματα 
υγείας πρέπει πριν καταναλώσουν οποιαδήποτε νέα τροφή να συμβουλευτούν πρώτα τον γιατρό τους. 
 

 

Κεράσια 

Τα κεράσια μειώνουν τις πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων στην καρδιά, ανακουφίζουν από τους 
πόνους της αρθρίτιδας και δρουν ενάντια σε κάθε είδους φλεγμονή. Η Ελλάδα είναι παραγωγός χώρα 
κερασιών και αν προτιμάτε τα ελληνικά φρούτα, όχι μόνο ενισχύετε την ελληνική οικονομία, αλλά 
επικροτείτε και την προστασία του περιβάλλοντος αγοράζοντας τρόφιμα με το μικρότερο ενεργειακό 
αποτύπωμα, αφού κάνουν κοντινότερο ταξίδι για να φτάσουν στο πιάτο σας. 
Όσο πιο κοντά σε εσάς βρίσκεται η καλλιέργεια, τόσο λιγότερη ενέργεια θα χρειαστεί για να φτάσουν τα 
φρούτα στο μανάβικο και από εκεί στο σπίτι σας. Αναλογιστείτε μονάχα την ενέργεια που απαιτούν τα 
φρούτα και λαχανικά που έρχονται από την Αργεντινή, σε σχέση με αυτή που χρειάζονται τα αντίστοιχα 
φρούτα που ταξιδεύουν από την Έδεσσα, στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

 

Κεφίρ 
 
Το κεφίρ πάνω από 100 χρόνια αποτελεί μια υπερτροφή! Μοιάζει με το γάλα αλλά έχει την γεύση του 
γιαουρτιού, αυτό σημαίνει οτι το κεφίρ είναι μια γνωστή γεύση για όλους, που εύκολα μπορεί να ενταχθεί 
στο διατροφολόγιο. 
Εκτός από πλούσια πηγή ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου και βιταμινών είναι και άριστη πηγή βιοτίνης 
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που βοηθά την αφομοίωση των άλλων βιταμινών. 
Προσφέρει την ενέργεια που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός γι΄αυτό και καταναλώνεται κατακόρον 
από τους αθλητές, αφού το κεφίρ εκτός από την πλούσια ενέργεια που προσφέρει είναι και ένα προϊόν με 
χαμηλά λιπαρά και λίγες θερμίδες! 
Το κεφίρ ενδείκνυται για όσους έχουν δυσανεξία στην λακτόζη, βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων 
από χρόνιες εντερίτιδες, έχει αντικαρκινικές δράσεις, 
βελτιώνει και καταπολεμά την αναιμία, την υπέρταση, την αρτηριοσκλήρωση και στην αποκατάσταση του 
οικοσυστήματος του εντέρου μετά από θεραπεία με αντιβιοτικά. 

 

Κολοκυθάκια 

Με λίγες θερμίδες και λίπος, τα κολοκυθάκια αποτελούν μια εύγεστη καλοκαιρινή επιλογή, πλούσια σε 
βιταμίνη C και A. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματά τους, όμως, είναι και το ότι μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε διάφορες συνταγές, από σαλάτες μέχρι πίτες – αρκεί να μην τα προτιμήσετε τηγανητά. 
Μπορεί να αποτελούν ένα νόστιμο ορεκτικό, αλλά οι θερμίδες τους φτάνουν τις 250, καθώς απορροφούν το 
λίπος του λαδιού κατά το τηγάνισμα.  

 

Καρύδια 

Πηγή βιταμινών, ασβεστίου, σιδήρου, φωσφόρου, μαγγάνιου και σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα! 
όμως αυτό που κάνει ξεχωριστή τροφή τα καρύδια είναι η αργινίνη, που περιέχεται στα καρύδια, ένα 
συστατικό που βοηθά στην παραγωγή νιτρικού οξέος, με αποτέλεσμα να προστατεύει τις αρτηρίες! 
Μετά από ένα πλούσιο σε ζωικά λίπη γεύμα, καταναλώστε μια χούφτα καρύδια και απαλλαχτείτε βοηθήστε 
τις αρτηρίες σας να διατηρήσουν την ευκαμψία τους! 
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Κιμτσί (Kimchi) 

Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνες A, C και B, ασβέστιο, φυτικές ίνες.  
Γιατί: Όσοι έχουν μια ελάχιστη επαφή με την κορεάτικη κουζίνα, θα έχουν υπόψη τους το παραδοσιακό 
πιάτο που περιλαμβάνει λαχανικά τουρσί και πιπεριές τσίλι. Για κάποιους το κιμτσί σκέτο είναι αρκετά 
ξινό, αλλά όταν συνδυαστεί με άγριο ρύζι και άλλα λαχανικά, είναι νοστιμότερο. Πρόσφατη έρευνα από 
πανεπιστήμιο της Νοτίου Κορέας, κατέληξε στο συμπέρασμα πως, όσοι κατανάλωναν κιμτσί σε τακτική 
βάση, μείωσαν τα επίπεδα της χοληστερίνης κατά 21%. Τέλος, είναι μια πολύ καλή πηγή φυτικών ινών με 
λίγα λιπαρά που βοηθά επίσης στη διαδικασία της χώνευσης. 
Πώς: Τα βασικά συστατικά του κιμτσί είναι το λάχανο, σάλτσα ψαριού, σκόρδο και κορεάτικο τσίλι. 
Δοκιμάστε να φτιάξετε το δικό σας, με καυτερά καρυκεύματα, ανάλογα με τις αντοχές του ουρανίσκου σας.  

 

Κουνουπίδι 

Γιατί μας αρέσει; 
Το κουνουπίδι έχει υψηλή διατροφική αξία, ιδίως όταν καταναλώνεται ωμό. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, 
φυτικές ίνες, μαγνήσιο, κάλιο και βιταμίνη C. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς δεν 
περιέχει λίπη και περιττές θερμίδες. Σημαντική είναι τέλος η αντικαρκινική δράση του, αλλά και η συμβολή 
του στην πρόληψη μιας σειράς άλλων διαταραχών όπως της αρθρίτιδας, του άσθματος κ.ά. 
Πώς το απολαμβάνουμε 
Αν έχετε βαρεθεί τις πατάτες, αντικαταστήστε τες με κουνουπίδι ως συνοδευτικό του κρέατος. Μπορείτε να 
το χρησιμοποιήσετε επίσης ως συστατικό στις σαλάτες σας, ενώ ελαφρά ψημένο βγάζει όλη τη φυσική του 
νοστιμιά. 

Εποχή συγκομιδής: Σεπτέμβριος-Ιούνιος 

 

Κράνα 
Ένα από τα πιο νόστιμα φρούτα του δάσους, τα κράνα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και έχει βρεθεί ότι 
ευεργετούν την καρδιά, ενώ μπορούν να αντιμετωπίσουν και μολύνσεις του ουροποιητικού. Πώς να τα 
δοκιμάσετε: Αυτή την εποχή το λικέρ κράνων είναι ό,τι πρέπει για τις χειμωνιάτικες βραδιές, μπορείτε, 
όμως, να τα καταναλώσετε μαζί με άλλα φρούτα, με γιαούρτι, με τη βρώμη σας ή στα smoothies σας. 
Δοκιμάστε να τα συμπεριλάβετε στο κέικ ή σε κάποια χριστουγεννιάτικη πίτα σας. 
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Κουμκουάτ 
Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στην Κέρκυρα και σε άλλα Ιόνια νησιά, ενώ η καταγωγή του πορτοκαλί 
αυτού φρούτου είναι από την Κίνα. Οι μικροί καρποί του φυτού φαίνεται να είναι πολύ καλή πηγή φυτικών 
ινών και βιταμινών C και A. Πώς να τα δοκιμάσετε: Όταν αγοράζετε κουμκουάτ, φροντίστε να επιλέξετε τα 
πιο σφιχτά, χρώματος πορτοκαλί (να μην πρασινίζουν) και καταναλώστε τα σκέτα, φτιάξτε γλυκό του 
κουταλιού, λικέρ ή προσθέστε τα στο κοτόπουλό σας. 

 

Λιπαρά ψάρια 

Τα ψάρια πάντα θεωρούνται ως μια από τις απαραίτητες κατηγορίες τροφών, που πρέπει να 
καταναλώνονται όσο το δυνατόν συχνότερα! 
Τα λιπαρά ψάρια όμως, όπως σολομός, η πέστροφα, το σκουμπρί, κολιός, η ρέγκα, οι σαρδέλες, ο γαύρος 
θα πρέπει να αποτελούν την νούμερο 1 επιλογή! 
Αν λοιπόν αναζητάτε την πιο πλούσια πηγή σε Ω-3 λιπαρά, επιλέξτε λιπαρά ψάρια, περιέχουν την 
μεγαλύτερη ποσότητα σε ακόρεστα λίπη και βιταμίνες Α και D, που προστατεύουν την καρδιά και το 
νευρικό σύστημα! 

 

Lingon berries 
 

Τα Lingonberries (Vaccinium vitis-idaea) είναι για τους Σκανδιναβούς ότι τα βατόμουρα για τους 
Αμερικανούς. Πρόκειται για ένα άγριο, ξινό, κόκκινο φρούτο που προέρχεται από χαμηλούς, αειθαλείς 
θάμνους, που φύονται στα δάση σε όλη τη Σκανδιναβία. Με φυσικά συντηρητικά και πηκτίνη, τα 
Lingonberries ήταν πολύτιμα για τις παλαιότερες γενιές Σκανδιναβών, καθώς μπορούσαν να διατηρηθούν 
για μήνες σε θερμοκρασία δωματίου μέσα σε δοχεία με νερό ή αναμεμειγμένα με λίγη ζάχαρη δίνοντας μια 
εύκολη μαρμελάδα χωρίς βράσιμο. Τα μούρα αυτά θεωρούνται ισχυρά, φυσικά αντιφλεγμονώδη. Η 
φλεγμονή είναι ο τρόπος του οργανισμού μας για να μας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχει συνδεθεί με 
καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, ακόμα και καρκίνο. Οι αντιφλεγμονώδεις τροφές μας προστατεύουν από 
αυτές, αλλά και από μια πληθώρα άλλων ασθενειών. Τα Lingonberries θεωρούνται, επίσης, ισχυρά 
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αντιοξειδωτικά, προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία και τους νευρικούς ιστούς, προκαλούν ελαφριά και 
φυσική μείωση του σακχάρου στο αίμα, ενισχύουν την καλή χοληστερόλη, ενώ είναι ταυτόχρονα πλούσια 
σε πολυφαινόλες, φλαβονοειδή, βιταμίνη C και Α, χαλκό και φυτικές ίνες. Προσφέρουν, επίσης, μια φυσική 
λύση για παθήσεις του ύπατος και τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και γενικά καταπολεμούν 
τα βακτήρια και τις μολύνσεις στο σώμα. Όπως όλα τα αντιοξειδωτικά, παίζουν ρόλο στην πρόληψη 
ασθενειών, όπως η νόσος του Alzheimer και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Είναι γνωστά και ως red 
whortleberries, cowberries, fox berries, mountain cranberries, mountain bilberries ή partridgeberries. 
 

 
 

Lucuma Powder 
 

Το φρούτο Lucuma κατάγεται από το Περού, τη Χιλή και το Εκουαδόρ και είναι γνωστό ως ο «Χρυσός των 
Ίνκας». Η γλυκιά γεύση του και τα οφέλη του στην υγεία είναι ο λόγος που έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη 
δημοσιότητα σε όλη τη Λατινική Αμερική. Εξάγεται μόνο με τη μορφή σκόνης για να διαφυλαχτεί η 
βιοποικιλομορφία του. Παρά τη έντονη γλυκύτητά του έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και μπορεί 
άφοβα να καταναλώνεται από άτομα που πάσχουν από διαβήτη. Περιέχει μια ισορροπημένη ποσότητα 
υδρογονανθράκων, φυτικών ινών, βιταμινών και μετάλλων και υψηλή περιεκτικότητα β-καροτένιου, 
σιδήρου και νιασίνης (Β3). Βοηθά τους οργανισμούς που βρίσκονται σε κόπωση, βελτιώνει την υγεία των 
οστών και συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και των νεφρών. Λειτουργεί 
βοηθητικά στα άτομα που πάσχουν από προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, λόγω των φυτικών ινών του. 
Μελέτες έχουν δείξει τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, λόγω της νιασίνης (Β3). 

 

Λίτσι 

Πρόκειται για ένα τροπικό φρούτο το οποίο ευδοκιμεί στη νοτιοανατολική Ασία και οπτικά μοιάζει με 
κούμαρο. Η φλούδα του είναι κόκκινη και η σάρκα του λευκή, χυμώδης με γεύση στυφή και γλυκόξινη. 
Έχει λίγες θερμίδες και είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, ενώ επίσης περιέχει ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, 
νάτριο, κάλιο, θιαμίνη κ.ά. 
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Τα λίτσι τρώγονται φρέσκα σαν επιδόρπιο ή σε φρουτοσαλάτες. Επίσης μπορείτε να τα βάλετε στο παγωτό 
ή σε γλυκά μαζί με σαντιγί και να τα κάνετε κομπόστα. Στο εμπόριο κυκλοφορούν και αποξηραμένα. 

 

Λιναρόσπορος 

Εάν δεν σας αρέσουν τα ψάρια ή είστε από τους πιο ενθέρμους φυτοφάγους, υπάρχει τρόπος να λαμβάνετε 
τα πολύτιμα, για τον οργανισμό, Ω-3 λιπαρά οξέα και αυτός είναι ο λιναρόσπορος. Ο λιναρόσπορος 
καταναλώνεται με πολλούς τρόπους: είτε τον βράζετε και τον καταναλώνετε ως ρόφημα, είτε ακόμα και 
μέσα σε σαλάτες.  
Όταν προτιμάτε το, λιναρόσπορο από το σολομό, γλιτώνετε από τα χημικά και τις τοξίνες που 
χρησιμοποιούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες και η κατανάλωση που κάνετε έχει το μικρότερο δυνατό 
οικολογικό αποτύπωμα.  

 

Λαχανάκια Βρυξελλών 
Σε πολλούς δεν αρέσει η γεύση τους, αν και τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι μέρος της οικογένειας των 
σταυρανθών λαχανικών - της ίδιας ομάδας δηλαδή όπου βρίσκεται και το μπρόκολο, το κουνουπίδι και 
άλλα συναφή λαχανικά. Όπως λοιπόν και τα υπόλοιπα «ξαδερφάκια» του, έτσι και τα λαχανάκια 
Βρυξελλών φαίνεται ότι δρουν ενάντια στις φλεγμονές καθώς επίσης φαίνεται να προσφέρουν και κάποια 
προστασία έναντι ορισμένων μορφών καρκίνου. Είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες Α 
και C και σίδηρο και έχουν ελάχιστες θερμίδες. Σοτάρετέ τα με λίγο ελαιόλαδο και σκόρδο και απολαύστε 
τα. 

 

Εποχή συγκομιδής: Σεπτέμβριος-Μάρτιος 
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Μελιτζάνα 

Η μελιτζάνα έχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά και λίγες θερμίδες. Μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο 
αίμα, προάγει την καλή λειτουργία του εγκεφάλου μας και προστατεύει την καρδιά, ενώ επίσης προάγει τον 
αμυντικό μηχανισμό του σώματός μας κατά της επικίνδυνης δράσης των ελευθέρων ριζών. 

Κάποιοι την προτιμούν καπνιστή, άλλοι ψητή, στον ατμό, με κάρυ, πίκλες ή αποξηραμένη και τηγανισμένη 
σαν σνακ, ενώ επίσης μπορεί να συνοδεύσει φαγητά με κρέας. Μην ξεχνάτε, βέβαια, ότι όσο λιγότερο τη 
μαγειρεύετε, τόσο περισσότερο διατηρεί τα θρεπτικά της συστατικά, γι’ αυτό αποφύγετε τα πολλά 
τηγανίσματα. Αν θέλετε να μειώσετε λίγο την πικρή της γεύση, τρίψτε λίγο αλάτι πάνω της αφού την 
κόψετε και αφήστε τη για 30 λεπτά πριν τη μαγειρέψετε.  

 

Μύρτιλα ή Μπλέ Βατόμουρα 
 
Οι μικροί θαυματουργοί εδώδιμοι καρποί, με την ελαφριά υπόξινη γεύση είναι εξαιρετικά θρεπτικοί και 
περιέχουν πολύτιμα στοιχεία που συμβάλλουν ακόμη και στην μακροζωία γι  ́αυτό και το ονομάζουν και 
«το βατόμουρο της ζωής». 
Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, σε βιταμίνες Α, C, Ε, σε καροτίνη και σε 
σάκχαρα! 
Επίσης σε κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο και μεταλλικά άλατα! 
Τα φρούτα της νιότης έχουν ιδιαίτερες αντιοξειδωτικές και αντιγήραντικές ιδιότητες, συμβάλλουν στην 
πρόληψη του καρκίνου, την καλή όραση, στην σωστή εγκεφαλική και καρδιακή λειτουργία, εμποδίζει την 
εξάπλωση του ιού της ηπατίτιδας C. 
Αυτές είναι όμως μερικές από τα ευεργερτικές ιδιότητες του μύρτιλου, καθώς το μύρτιλο κατέχει την πρώτη 
θέση θρεπτικών συστατικών ανάμεσα σε 40 φρούτα. 

 

Μαστίχα Χίου 
 

Η μαστίχα της Χίου είναι ρητινώδης έκκριση του μαστιχόδενδρου. Φυσική, αρωματική ρητίνη, που 
εκκρίνεται σε σχήμα δακρύων από τον κορμό και τα μεγάλα κλαδιά, μέσω επιφανειακών τομών που 
προκαλούνται με αιχμηρά εργαλεία. Η φρέσκια ρητίνη παραμένει κάτω από τον θάμνο για μερικές μέρες 
έως ότου σταθεροποιηθεί υπό την επίδραση των καιρικών συνθηκών, που επικρατούν στη περιοχή την 
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καλοκαιρινή περίοδο-έντονη ξηρασία και ηλιοφάνεια. Το στερεοποιημένο προϊόν συλλέγεται και 
καθαρίζεται από τους μαριχοπαραγωγούς και αποτελεί την μοναδική Μαστίχα της Χίου. 
Η ακριβής σύνθεση της Μαστίχας Χίου δεν είναι ακόμη γνωστή. Μια εξαιρετική ποικιλία από θεραπευτικά 
και αρωματικά συστατικά απαντώνται στη μοναδική αυτή ρητίνη. Πιο συγκεκριμένα στη μοναδική 
Μαστίχα Χιόυ περιέχονται: Φυσικό πολυμερές, πτητικά και αρωματικά συστατικά που συνθέτουν το 
αιθέριο έλαιο, το μαστιχέλαιο, τερπενικά οξέα, φυτοστερόλες, πολυφαινικά μόρια και ένας μεγάλος αριθμός 
από άλλα δραστικά συστατικά, μερικά από τα οποία απαντώνται στη φύση για πρώτη φορά. Αυτός ο 
μοναδικός συνδυασμός 80 και πλέον συστατικών δικαιολογεί τις πολλαπλές χρήσεις της Μαστίχας Χίου, 
τόσο στον τομέα των τροφίμων, όσο και στον τομέα της υγείας και προσωπικής περιποίησης, σε παγκόσμια 
κλίμακα. 
Η Μαστίχα Χίου αναγνωρίστηκε από τα αρχαία χρόνια, τόσο για το ιδιαίτερο άρωμα της, όσο και για τις 
θεραπευτικές της ιδιότητες. Έχει καταγραφεί ως η πρώτη φυσική τσίκλα του αρχαίου κόσμου, που 
χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό των δοντιών και την φρεσκάδα της αναπνοής. Την χρησιμοποιούσαν 
ακόμη στην κοσμετολογία για καθαρισμό του προσώπου και του σώματος. Συμμετείχε ως δραστικό 
συστατικό σε μια σειρά από φαρμακευτικές συνταγές και γιατροσόφια που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί 
στις διεθνείς φαρμακοποιίες. Έχει επίσης καταγραφεί στην διάρκεια των αιώνων λόγω των ευεργετικών 
ιδιοτήτων της στην υγεία του ανθρώπου και την συμβολή στην ανακούφιση από διάφορες ασθένειες. 
Ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μχ) "πατέρας της φαρμακολογίας", ιατρός και βοτανολόγος από την Κιλικία, 
διατηρούσε φαρμακείο επί 35 χρόνια και κατάταξε τα φάρμακα σε 5 κατηγορίες. Το έργο του "περί ύλης 
ιατρικής" δεν είχα ξεπεραστεί μέχρι τον 16ο αιώνα. Ο Διοσκουρίδης εξαιρεί τις θεραπευτικές τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της Μαστίχας Χίου αναφέροντας ότι βοηθά στις περιπτώσεις δυσπεψίας, στην 
αναπαραγωγή του αίματος, στον χρόνιο βήχα, ενώ παράλληλα δρα ως ηρεμιστικό φάρμακο. Διαπιστώνει 
επίσης, ότι το μάσημα της Μαστίχας εκτός από την στοματική υγιεινή χαρίζει και καθαρή και ευχάριστη 
αναπνοή. Σε άλλη αναφορά του μάλιστα κάνει λόγο και για το μαστιχέλαιο, το αιθέριο έλαιο της Μαστίχας, 
το οποίο όπως αναφέρει εφαρμόζονταν ποικιλοτρόπως για παθήσεις της μήτρας, ως ήπιο θερμαντικό, 
στυπτικό και μαλακτικό μέσο. Σε γενικές γραμμές, από τον 1ο έως τον 7ο αι. μχ, η Μαστίχα 
χρησιμοποιούνταν από τους πρακτικούς γιατρούς και βοτανολόγους κυρίως για τη θεραπεία στομαχικών 
διαταραχών. Στην αντίληψη των ανθρώπων της εποχής η χρήση της Μαστίχας συντελούσε στην ομαλή 
λειτουργία του γαστρικού και εντερικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα και μέσα από πηγές προκύπτει ότι 
η Μαστίχα χρησίμευε για να απαλλαγεί κάποιος από τους οξείς πόνους του στομάχου και για την 
ανακούφιση από τις δυσπεψίες και στομαχικές διαταραχές (Ορειβάσιος, Αέτιος, Γαληνός, Πηλινός). 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, πολλοί πρακτικοί ιατροί φαρμακοποιοί και βοτανολόγοι της εποχής 
αναφέρονται στις θεραπευτικές ιδιότητες της μαστίχας την οποία χρησιμοποίησαν για να παράγουν 
θεραπευτικές συνταγές, σκευάσματα και γιατροσόφια. Η διάδοση της χρήσης της Μαστίχας συνεχίστηκε με 
επιτυχία και στα χρόνια του Βυζαντίου. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα δε, το εμπόριο της μαστίχας στην 
Ευρώπη γνώρισε μεγάλη άνθιση, κυρίως λόγω των ιατροφαρμακευτικών της εφαρμογών. Σε πολλές 
Ευρωπαϊκές Φαρμακοποιίες του 16ου-18ου αι μχ (βιβλία που αναγράφονταν και διασταυρώνονταν πλήθος 
φαρμακοτεχνικών γνώσεων από φαρμακοποιούς της εποχής) γίνονται εκτενείς αναφορές στην ευεργετική 
δράση της μαστίχας σε πολλές παθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού. 
Στη σύγχρονη εποχή, η επιστημονική κοινότητα, έστω και με καθυστέρηση, αλλά με ορθές και 
επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, έρχεται να επιβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τις ευεργετικές δράσεις της 
Μαστίχας Χίου. Αποδεικνύεται πλέον επιστημονικά, ότι η Μαστίχα Χίου παρουσιάζει ευεργετική δράση 
κατά των παθήσεων του πεπτικού συστήματος, συμβάλλει στη στοματική υγιεινή, παρουσιάζει σημαντική 
αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράσει, αποτελεί φυσικό αντιοξειδωτικό, ενώ παράλληλα συμβάλλει 
στην επούλωση των τραυμάτων και την ανάπλαση της επιδερμίδας. Ήδη στις μέρες μας, μια σειρά από 
ανακοινώσεις δε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, επιβεβαιώνουν τις ιστορικά καταγεγραμμένες 
ιδιότητες της Μαστίχας Χίου. Οι ανακοινώσεις αυτές βασίζονται σε αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών 
αλλά και κλινικών μελετών που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους ερευνητές, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και διεθνώς, και οι οποίες σταδιακά αποκαλύπτουν ότι η Μαστίχα της Χίου διαθέτει μοναδικές ευεργετικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες. 
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Μανταρίνια 
 

Γιατί μας αρέσουν; 
Χειμωνιάτικα, μυρωδάτα και πολύ θρεπτικά, τα μανταρίνια είναι μικρά αλλά… θαυματουργά. Είναι 
πλούσια σε βιταμίνη Α και C και σε φλαβονοειδή, που διαθέτουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Οι φυτικές τους 
ίνες μειώνουν σημαντικά τη χοληστερόλη, ενώ το φυλλικό οξύ βοηθά στη διαμόρφωση και τη διατήρηση 
της υγείας των νέων κυττάρων στο σώμα με την οικοδόμηση των DNA και RNA. 
Πώς τα απολαμβάνουμε 
Μπορείτε να τα απολαμβάνετε ωμά ή να τα προσθέτετε σε φρουτοσαλάτες. Επίσης μπορείτε με αυτά να 
φτιάξετε λικέρ. 
Εποχή συγκομιδής: Νοέμβριος-Απρίλιος  

 

Μανιτάρια 

Με τα μανιτάρια μπορείτε να προσθέσετε γεύση και χρώμα στα πιάτα σας, χωρίς να τα «πνίξετε» σε 
θερμίδες, ενώ ταυτόχρονα λόγω του ότι είναι πλούσια σε φυτοχημικά και κάλιο -στοιχεία τα οποία συνήθως 
λείπουν από τη διατροφή μας- ωφελούν τον οργανισμό μας. Πώς να τα δοκιμάσετε: Καταρχάς προτιμήστε 
κι άλλες ποικιλίες πέραν των συνηθισμένων, όπως το σιτάκι και το πορτομπέλο και προσθέστε τα σε 
σούπες, στο κρέας κατσαρόλας, στο ρύζι, αλλά και στην πίτσα σας. 

 

Μαϊντανός 

Κάντε τον μαϊντανό, μαϊντανό στην διατροφή σας καθημερινά, καθώς πρόκειται για ένα υπερβιταμινούχο 
μυρωδικό! 
Η αλκαλική και αποτοξινωτική του σύνθεση, τονώνει τον οργανισμό, αλλά το πιο ξεχωριστό είναι ότι είναι 
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εξαιρετική πηγή βιταμίνης, σιδήρου και χλωροφύλλης! 
Ετοιμάστε έναν χυμό μαϊντανού, ένα δυναμωτικό χυμό μόλις με 0.50 λεπτά! 

 

Μήλα 

Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα, όπως λέει και η παροιμία τα μήλα είναι από τα καλύτερα 
φρούτα, πλούσιο σε βιταμίνη C και πηγή αντιοξειδωτικών συστατικών! 
Καταναλώστε ημερήσια ένα μήλο και προστατεύστε την καρδιά σας αλλά και επωφεληθείτε από τις 
αντιγηραντικές, αγχολυτικές, ηρεμιστικές ιδιότητές του! 
Τέλος καταναλώνετε τα μήλα με την φλούδα και βηθήστε τον οργανισμό να προστατευτεί από την νόσο 
Αλτσχάιμερ! 

 

Μπρόκολο 

Το θαυμάσιο πράσινο λαχανικό, που πράσινο έντονο χρώμα του μπρόκολου μαρτυρά άλλωστε τον πληθώρα 
θρεπτικών συστατικών! 
Πλούσιο σε βήτα-καροτίνη, βιταμίνη C, ασβέστιο, φυλλικό οξύ, κάλιο βοηθά αποτελεσματικά στην μείωση 
εμφάνισης καρκίνου, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη. 

 

Maca 
 

Το αρχαίο φυτό από το Περού με ευεργετική επίδραση στην αύξηση της ενέργειας, της αντοχής, της 
δύναμης και της σεξουαλικής ενέργειας. Είναι γνωστό στους ιθαγενείς των Άνδεων εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Στη δύση κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους τελευταία ως ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής και 
χρησιμοποιείται ευρέως από τους ωμοφάγους, τους χορτοφάγους και τους αθλητές. Η ρίζα Maca, που τη 
βρίσκουμε στις πιο ψηλές κορυφές των Άνδεων είναι πλούσια σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία και ειδικότερα 



120 

 

ψευδάργυρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σελήνιο και σίδηρο. Περιέχει πολλά ωφέλιμα λιπαρά οξέα, όπως 
λινολεϊκό οξύ, ελαϊκά οξέα, καθώς επίσης και πολυσακχαρίτες. Η ρίζα έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά 
για την τόνωση της λίμπιντο σε άντρες και γυναίκες και την αύξηση της αντοχής και της ενέργειας που 
οφείλεται πιθανότατα στον ψευδάργυρο και το μαγνήσιο, που συμβάλλουν στην υγιή σεξουαλική 
λειτουργία και βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίσει φυσικά το άγχος. Σύγχρονες κλινικές δοκιμές σε άντρες 
έχουν αποδείξει την ευεργετική συμβολή της στη βελτίωση του σπέρματος, που οφείλεται πιθανότατα στην 
υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών. Μελετάται επίσης για την επίδρασή της στις περιπτώσεις ανικανότητας 
και στειρότητας. Η χρήση της Maca μπορεί να βοηθήσει και σε συμπτώματα χρόνιας κόπωσης. Αυξάνει την 
ενέργεια του οργανισμού, συμβάλλει στη βελτίωση του αδενικού συστήματος, αυξάνει τη ζωτικότητα, 
βελτιώνει τον ύπνο, εξισορροπεί συναισθηματικά τον άνθρωπο. Συμβάλλει στην αντιγήρανση και δρα κατά 
των συμπτωμάτων της οστεοπόρωσης, εξαιτίας του ασβεστίου και της φυτικής πρωτεΐνης που περιέχει. Στις 
γυναίκες, η χρήση της Maca μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τα συμπτώματα του 
προεμμηνορυσιακού συνδρόμου και της εμμηνόπαυσης και στη φυσική και πνευματική τους ευεξία. 
 

 
 

Νεροκάρδαμο 

Πλούσιο σε ευεργετικές φυτοχημικές ουσίες, όπως γλυκοσινολάτες, οι οποίες μας προσφέρουν προστασία 
από ασθένειες, το νεροκάρδαμο προσθέτει μια πιο πιπεράτη γεύση στα πιο πικρά πράσινα λαχανικά, ενώ 
έχει υψηλότερη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών από τα μήλα και το μπρόκολο. Ακόμη, πρόσφατη μελέτη 
που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition αποκάλυψε ότι το νεροκάρδαμο αποτελεί ιδανική τροφή 
για την αποθεραπεία του οργανισμού μετά από έντονη άσκηση. Μπορείτε να το προσθέσετε σαν 
γαρνιτούρα στα πιάτα σας, αλλά να το απολαύσετε και σε μορφή πουρέ με την προσθήκη σπανακιού ή να 
το συμπεριλάβετε στη σούπα σας, σε μια σάλτσα, στο σουφλέ κ.ο.κ.  

 
 

Ντομάτες 
Οι ντομάτες, ακριβώς όπως τα καρπούζια, είναι πλούσιες σε ένα σημαντικό καροτενοειδές, το λυκοπένιο, το 
οποίο περιέχεται στην κόκκινη χρωστική ουσία τους και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επίσης, είναι 
μεταξύ άλλων καλή πηγή βιταμίνης Ε και νιασίνης. 
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Απολαύστε τες φρέσκες σε σαλάτα, σε σάλτσες ή ως συνοδευτικό πολλών συνταγών. Για κάτι ελαφρύ και 
καλοκαιρινό, δοκιμάστε σαλάτα με ντομάτα ή κρύα σούπα γκασπάτσο. 

 

Pea Protein 
 

Τα μπιζέλια, είναι μια άριστη πηγή πρωτεϊνών, που μπορούν εύκολα να διασπαστούν και να απορροφηθούν 
από τον ανθρώπινο οργανισμό. Η σκόνη πρωτεΐνης μπιζελιού είναι ιδανικό συμπλήρωμα για χορτοφάγους 
και vegans που δεν μπορούν να καταναλώσουν πρωτεΐνες από ζωικά τρόφιμα, αυγά κτλ, για άτομα που 
εμφανίζουν αλλεργίες σε άλλες πρωτεΐνες και για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής. Καταναλώνεται ευρέως από αθλητές και όσους ασχολούνται με το body building για το «χτίσιμο» 
των μυών, αλλά και για την αναπλήρωση της ενέργειας μετά την προπόνηση. Επιπλέον, προσφέρει στον 
οργανισμό μια αρκετά μεγάλη ποσότητα αμινοξέων και καθαρίζει τα νεφρά. Είναι εξαιρετικά εύπεπτη και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά ή ηλικιωμένους. 
 

 
 

Πράσινα Φύλλα από Γογγύλια 

Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνες A, C, E, B6, και K, Κάλιο, θειαμίνη, φολικό οξύ, ψευδάργυρος, σίδηρο, 
μαγνήσιο, ασβέστιο, φυτικές ίνες.  
Γιατί: Τα βαθυπράσινα φύλλα των λαχανικών αυτών, μειώνουν την εμφάνιση κάθε είδους φλεγμονής και 
βελτιώνουν τη γενική λειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος. Επίσης, έχουν και φολικό οξύ, το οποίο 
με τη σειρά του ενισχύει την καλή κυκλοφορία του αίματος στο σώμα.  
Πώς: Όσον αφορά στα πράσινα φύλλα των γογγυλιών, μπορείτε είτε να τα βράσετε είτε να τα μαγειρέψετε 
στον ατμό και να είναι αυτά η σαλάτα σας για το επόμενο γεύμα. 
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Πρόπολη 

 
Η Πρόπολη είναι ένα από τα πλέον καλά τεκμηριωμένα προϊόντα της μέλισσας που με τις ιδιότητες της 
συντελεί στην διατήρηση της γενικής υγείας μέσα στην κυψέλη. Επικαλύπτει τα πάντα από τα κελιά μέχρι 
και ολόκληρο το εσωτερικό της κυψέλης. Η λέξη πρόπολις ετυμολογικά σημαίνει προ της πόλεως. Οι 
μέλισσες τη χρησιμοποιούν σαν δομικό και απολυμαντικό υλικό για να προστατέψουν και να 
αποστειρώσουν την κυψέλη.  Οι μέλισσες συλλέγουν αδιάκοπα ρητίνες και βάλσαμα από συγκεκριμένα 
φυτά, τις αναμιγνύουν με κερί και γύρη, τις εμπλουτίζουν με ένζυμα και ιχνοστοιχεία για να 
παρασκευάσουν την πρόπολη, προκειμένου να προστατέψουν την πόλη τους, την κυψέλη, από μολύνσεις 
και ανεπιθύμητους εισβολείς. Εκείνο όμως που επιτυγχάνεται με τη χρήση της πρόπολης είναι η απόλυτη 
αποστείρωση. 
 
Χαρακτηριστικά. Η Πρόπολη περιέχει περίπου 55% ρητίνες και βάλσαμα, 30% κερί, 10% αιθέρια έλαια 
και 5% γύρη, ένζυμα και διάφορες άλλες ουσίες. Είναι πλούσια σε αμινοξέα, μικροποσότητες ιχνοστοιχείων 
εμπεριέχει επίσης πολλές βιταμίνες συμπεριλαμβανομένων, βιοφλαβίνες, βιταμίνη Β3 και βιταμίνη Κ, όλα 
τα παραπάνω περιέχουν περίπου 200 διαφορετικά συστατικά που δίνουν στην πρόπολη αντιβακτηριδιακή 
δύναμη. Σε περιπτώσεις που απαιτείται για το μελίσσι περισσότερη πρόπολη χρησιμοποιούν στο μείγμα πιο 
πολύ κερί και γύρη (κατώτερη ποιότητα). Ανάλογα με την φυτική της προέλευση αλλά και την 
περιεκτικότητα της σε γύρη, κερί ή ρητινώδεις ουσίες, παρουσιάζει και μεγάλο χρωματικό φάσμα που 
αρχίζει από σκούρο πράσινο μέχρι ανοικτό κίτρινο χωρίς να παραλείπουμε τις μίξεις τους με όλες τις 
αποχρώσεις του καφέ. Το σημείο τήξεως της είναι γύρω στους 65ο C. Έχει πολύ ευχάριστη μυρουδιά, 
μυρίζει σαν θυμίαμα, βανίλια, κερί με μέλι, κλπ, σ’ αυτό συντελούν τα αιθέρια έλαια που περιέχει. 
 
Ιδιότητες της πρόπολης. Η πρόπολη και ορισμένα από τα συστατικά της έχουν πολλές βιολογικές και 
φαρμακολογικές ιδιοτήτες. Οι βακτηριοστατικές ιδιότητές είναι ισοδύναμες με τα αντιβιοτικά. Πράγματι, το 
επικάλυμμα της πρόπολης, που είναι πολύ λεπτό και καλύπτει το εσωτερικό του μελισσιού, έχει αποδειχτεί 
αρκετό για να εμποδίσει τη διάβρωση του ξύλου, για την οποία υπεύθυνος είναι ο Bacillus larvae, που 
γρήγορα εξελίσσεται. Τα πολλά φλαβονοειδή (που περιλαμβάνονται στην πρόπολη) και η συγκέντρωσή της 
σε αρωματικά μόρια είναι η αρχή της αντιβακτηριδιακής της δράσης. Η πρόπολη δρα αποτελεσματικά κατά 
της σήψης, γεγονός που εξηγεί την ταρίχευση των μικρών εισβολέων, μετά από κάλυψή τους με αυτή. 
Η πρόπολη έχει τοπικά αναισθητικά χαρακτηριστικά χάρη στα αιθέρια έλαια, τα οποία σύμφωνα με 
ορισμένες μελέτες είναι 3 φορές ισχυρότερα από τα αναισθητικά. Επουλώνει τις πληγές και βοηθάει στην 
ανάπλαση των ιστών (σχετικά με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, εκζέματα κτλ). Η πρόπολη είναι πολύ 
αποτελεσματική στην υγεϊινή της στοματικής κοιλότητας, όπου καταπολεμά τις διάφορες λοιμώξεις και την 
κακοσμία. Βοηθάει στη θεραπεία κρυολογημάτων, πονόλαιμων, χρόνιων φαρυγγίτιδων, αφθών, 
γαστρεντερίτιδας, κολίτιδας. Όλοι οι τύποι πρόπολης έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό 
σύστημα. 
 
Η αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης. Η πρόπολη καταπολεμά μεγάλο φάσμα βακτηρίων. Η 
παράλληλη χορήγηση της πρόπολης με τα αντιβιοτικά μειώνουν τις βλάβες, που προκαλούν τα τελευταία 
στον οργανισμό. 
Η πρόπολη δρα στο σταφυλόκοκκο, στο στρεπτόκοκκο, που είναι υπεύθυνοι για μολύνσεις της στοματικής 
κοιλότητας. Το σιναμικό οξύ, ορισμένα αρωματικά συστατικά και πολλά φλαβονοειδή είναι ουσίες, που 
συντελούν την αντιβακτηριακή δράση της πρόπολης. Οι μηχανισμοί που προκαλούν το θάνατο των 
βακτηριδίων δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί, αλλά πολλοί Ιάπωνες ερευνητές απέδειξαν ότι η πρόπολη 
μπορεί και αναστέλλει τη μικροβιακή ανάπτυξη, προκαλώντας τη ρήξη της κυτταρικής μεμβράνης του 
βακτηριδίου εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 
 
Αντιική δράση της πρόπολης. Η δράση της πρόπολης κατά των ιών, είναι επίσης πολύ σημαντική και τα 
φλαβονοειδή που περιέχει, είναι κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνα για αυτή. Η δράση τους κατά των ιών του 
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τύπου έρπη, και των αδενο-ιών έχει πλήρως επεξηγηθεί. Άλλα συστατικά, όπως οι εστέρες και το καφεϊκό 
οξύ εμπλέκονται στην δράση της πρόπολης. Τέλος, η πρόπολη λόγω της αντιικής της δράσης δρα 
προληπτικά στη γρίπη, ηπατίτιδα Β και έρπη ζωστήρα. 
 
Αντιμυκητισιακή δράση της πρόπολης. Η πρόπολη αποδεικνύεται αποτελεσματική κατά των παθογόνων 
μύκητων που ταλαιπωρούν την επιδερμίδα. Στη δερματολογία και στην κοσμητολογία εξασφαλίζει τη 
λάμψη και τη στιλπνότητα του δέρματος, μειώνοντας τα Candida και Microsporum. Φαίνεται ότι η πρόπολη 
ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και παράγει μεγαλύτερο αριθμό μακροφάγων, απαραιτήτων για την 
εξολόθρευση των μυκητών και των βακτηρίων. 
 
Επουλωτική δράση της πρόπολης. Η πρόπολη επιταχύνει την επούλωση των κατεστραμμένων ιστών, 
κυρίως χάρη στα αιθέρια έλαια. Η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης έχει μεγάλη επίδραση στην 
αναγέννηση κατεστραμμένων κυττάρων, η οποία οφείλεται στα φλαβονοειδή, που περιέχει και τα οποία 
δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. 
 
Αντιπαρασιτική δράση της πρόπολης. Η πρόπολη είναι αποτελεσματική στην αναστολή των παρασίτων, 
όπως Τριχομονάδα, Τρυπανόσωμα κτλ. Η αντιπαρασιτική της δράση οφείλεται στην αναστολή της 
σύνθεσης της πρωτεΐνης τους. 
 
Αντιφλεγμονώδης δράση της πρόπολης. Μια πιθανή εξήγηση της αντιφλεγμονώδους δράσης της 
πρόπολης είναι η αναστολή της σύνθεσης της προσταγλανδίνης, που είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση της 
φλεγμονής. Η επιστημονική έρευνα έχει αποσαφηνίσει πλήρως τις αξιόλογες αντιβιοτικές, 
αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές, αντιοξειδωτικές και αναλγητικές ιδιότητές της, 
χάρη στις οποίες έχει βρει πλήθος εφαρμογών στη σύγχρονη θεραπευτική και κοσμητολογία. Όπως εύκολα 
μπορεί να αντιληφθεί κάποιος η μέλισσα και τα παράγωγά της και ιδιαίτερα η πρόπολη είναι υψίστης 
σημασίας για φαρμακευτική, θεραπευτική, διατροφική και κοσμητολογική χρήση. Πάνω από όλα όμως 
όπως πεσσιμιστικά αλλά και προφητικά διατύπωσε ο Αϊνστάιν όταν αυτό το θαύμα της φύσης, η μέλισσα, 
πάψει να ζει στον πλανήτη μας τότε θα απομένουν μόνο τέσσερα χρόνια ζωής για τον πλανήτη και κατ' 
επέκταση για τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Η πρόπολη χρησιμοποιείται σε πολλούς άλλες περιπτώσεις, στην βιομηχανία αρωματοποιίας και 
καλλυντικών κάνοντας αρώματα, σαπούνια και σαμπουάν πρόπολης. Στη διατήρηση των τροφίμων και των 
φρούτων, μήλων, πορτοκαλιών, κ.α. η οποία πετυχαίνεται με το πέρασμα τους από λουτρά πρόπολης για 
την διατήρηση της φρεσκάδας τους για 10πλάσιο χρόνο παραπάνω από το συνηθισμένο(τα γυαλισμένα ή 
κερωμένα), επίσης και σε πολλά άλλα τρόφιμα κατεψυγμένα ψάρια και κρέατα. Στην ιατρική έχει 
εφαρμογές σαν αντιβιοτικό, αντισηπτικό, αναισθητικό, βακτηριοστατικό, μυκητοκτόνο, κ.α. Στην 
κτηνιατρική για την επούλωση πληγών και τραυμάτων σε οικιακά και γεωργικά ζώα αφού προκαλεί την 
ταχεία ανάπλαση ιστών. 

 
Πρωτόγαλα 

 
Τι είναι το πρωτόγαλα (Colostrum); Το Colostrum είναι η τροφή που παρέχει προστασία και ανοσία στα 
νεογνά στο πρώτο εξαιρετικά ευάλωτο στάδιο της ζωής τους. Περιέχει πολλά σημαντικά συστατικά που το 
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καθιστούν την πρώτη και σημαντικότερη διατροφική πηγή για το ανοσοποιητικό σύστημα του νεογνού 
(δηλαδή μεταφέρει έτοιμα αντισώματα από την μητέρα στο νεογνό). Το πρωτόγαλα (στα λατινικά : 
Colostrum, ενώ στα αρχαία : πύαρ) είναι το "γάλα" των πρώτων ωρών και ημερών, που τα θηλαστικά 
παρέχουν στα νεογνά τους και είναι η σχεδόν η μόνη οδός για την απόκτηση της παθητικής ανοσίας που 
τους χρειάζεται για την βιωσιμότητα τους (τα μηρυκαστικά γεννιούνται χωρίς καμία μητρική ανοσία). 
 
Γιατί το αγελαδινό (bovine) Colostrum; Το αγελαδινό Colostrum περιέχει πολύ περισσότερους 
διατροφικούς παράγοντες και αντισώματα σε σχέση με το ανθρώπινο Colostrum και λόγω των μοναδικών 
συστατικών και των χαρακτηριστικών που διαθέτει είναι κατάλληλο και για τον άνθρωπο και ιδανικό για 
όλες τις ηλικίες. Οι αγελάδες παράγουν τις 2 πρώτες ημέρες 36 λίτρα πρωτόγαλα εκ των οποίων το 
νεογέννητο θα πάρει μόνο 16 λίτρα. 
Ποια είναι τα σημαντικότερα συστατικά του Colostrum και τι είναι αυτό που το κάνει τόσο πολύτιμο; Τα 
σημαντικότερα συστατικά του colostrum μπορούν βασικά να χωριστούν σε τρείς σημαντικές κατηγορίες : 
θρεπτικά συστατικά, παράγοντες ανοσοποιητικού συστήματος και παράγοντες ανάπτυξης και βιοενεργών 
συστατικών. 
 
Θρεπτική αξία του Colostrum. Το πρωτόγαλα αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής 
αξίας (46.7%), υδατανθράκων (27.2%) και λιγότερο λίπος (18%). Οι σημαντικότερες βιταμίνες και μέταλλα 
που περιέχει είναι οι βιταμίνες Α, Β12 και Ε και το Θείο (S, μέταλλο που έχει πολλαπλάσιες χρήσεις στο 
μεταβολισμό και ως τμήμα πολλών δομικών πρωτεϊνών σωμάτων) ενώ σε μικρότερη ποσότητα βρίσκονται 
οι υπόλοιπες βιταμίνες και μέταλλα. 
 
Παράγοντες ανοσοποιητικού συστήματος. 
Ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα). Είναι αμυντικοί παράγοντες ευρέως φάσματος, οι οποίοι δρουν ενάντια στα 
βακτήρια και στους ιούς. Υπάρχουν 5 είδη ανοσοσφαιρινών σε όλα τα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου 
και των ανθρώπων. Στο colostrum περιέχονται όλα. 
Λακτοφερίνη. Είναι ένα πολύ δυνατό αντιβιοτικό και αντιβακτηριακό συστατικό. 
Κυτοκίνες. Βοηθούν σημαντικά στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και στην ρύθμιση της λεμφικής 
δραστηριότητας, στην αύξηση της ενέργειας των Τ- κυττάρων και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ρύθμιση 
της ευαισθησίας και την διάρκεια των αντιδράσεων ανοσοποίησης. 
Ιντερλουκίνη -10. Είναι ένας εξαιρετικός καταστολέας φλεγμονών. 
 
Παράγοντες ανάπτυξης και βιοενεργών συστατικών. 
Ορμόνη αύξησης (GH), ινσουλίνη-όπως την αύξηση παράγοντας-I και ΙΙ ( Igf-1 και Igf-2), παράγοντας 
αύξησης (EgF), παράγοντας αύξησης ινοβλάστεων (FgF), αιμοπετάλιο-παραγόμενος παράγοντας αύξησης 
(PDGF), που μετασχηματίζει τους παράγοντες Α & B αύξησης (TgA και Β). 
PRP- Proline-rich Polypeptide (Προλάιν - πλούσιο - πολυπεπτίδες). Είναι ορμόνη που εκκρίνεται από τον 
θύμο αδένα (κεντρική εντολή οργανισμών για το ανοσοποιητικό σύστημα) και μετατρέπει τα λευκά 
κύτταρα του αίματος σε λειτουργικά ενεργά κύτταρα T. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη θεραπεία 
των αυτοάνοσων διαταραχών και του καρκίνου. 
Ολίγο - πολυσακχαρίτες and Glycoconjugates. Είναι σάκχαρα τα οποία προσκολλώνται στα παθογόνα 
βακτήρια (εισβολείς), με αποτέλεσμα να τα αποτρέπει από το να διαπεράσουν το εντερικό τοίχωμα Egf και 
lgf-1. Βοηθούν την ανάπτυξη των οστών, μυών, νεύρων και ιστών, όπως επίσης και στην εξισορρόπηση των 
σακχάρων του αίματος. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη για την υγεία είναι. 
Προωθεί την σύνθεση και την αποκατάσταση του DNA και RNA 
Βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού : καταστρέφει ιούς – βακτήρια - μύκητες (όπως ο στρεπτόκοκκος, ο 
σταφυλόκοκκος, η σαλμονέλα, η esherichia coli, η candida και τα κρυπτοσπορίδια), βοηθά στην άμεση 
επούλωση των τραυμάτων 
Δρα κατασταλτικά σε φλεγμονές που το όνομά τους τελειώνει σε : "-ίτις" (π.χ.: Ωτίτις, Δερματίτις κλπ.) 
Ανοσοενισχυτικό σε χημειοθεραπείες και σε αυτοάνοσες ασθένειες 
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Έχει σημαντική αντιγηραντική δράση, μειώνει τις ρυτίδες 
Μειώνει την υπερπλασία του προστάτη και βελτιώνει την υγεία του προστάτη 
Μειώνει τα συμπτώματα των αλλεργιών 
Οξύνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες – ενισχύει την μνήμη 
Εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, βοηθώντας τους διαβητικούς ή τους υπογλυκαιμικούς 
Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας του οργανισμού, ενισχύει τις καύσεις, βελτιώνει τη μυϊκή σύσταση του 
σώματος και κατά συνέπεια τις αθλητικές επιδώσεις 
Αυξάνει την σεξουαλική διάθεση 
Βοηθά στον σωστό σχηματισμό των οστών 
Προσφέρει αυξημένη προστασία έναντι Αλτσχάιμερ, AIDS και παρόμοιων ασθενειών 
Βελτιώνει την ποιότητα και το χρώμα του δέρματος και βοηθά στην ποιότητα των μαλλιών 
Έχει αντιοξειδωτική δράση. 
Έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στα συμπτώματα των εξής ασθενειών : Αναιμία, αρθρίτιδα, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, άσθμα, κολίτιδα, χρόνια  κόπωση, γρίπη, βήχας, χρόνιοι πόνοι, πόνοι αρθρώσεων, κατάθλιψη, 
διαβήτης, καρδιακό φύσημα, νευρικές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, έλκος, έρπης, αιμορροΐδες, στρες, 
προβλήματα θυρεοειδούς, αυτοάνοσες ασθένειες. 
 
Προφυλάξεις. Δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση του Colostrum αγελάδας στον 
άνθρωπο. Πριν την κατανάλωση του πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το πρωτόγαλα έχει περάσει τη διαδικασία 
της παστερίωσης και ότι η αγελάδα είναι υγιέστατη. Να έχει ελεγχθεί ότι δεν περιέχει βαριά μέταλλα, ούτε 
φυτοφάρμακα ή άλλα είδη φαρμάκων και ότι το προϊόν είναι βιολογικά ενεργό. Εξ΄ αιτίας της λακτόζης που 
περιέχει, χρειάζεται προσοχή στα άτομα ευαίσθητα στη λακτόζη. 
 

 

Πεπόνι Κανταλούπε 

Προέρχεται από την ιταλική περιοχή Κανταλούπο, με τους καρπούς του να είναι αρκετά πιο γλυκοί και 
εύγευστοι από τις υπόλοιπες κατηγορίες πεπονιών. Μια μερίδα έχει μόλις 46 θερμίδες και προσφέρει όση 
βιταμίνη Α χρειάζεται να προσλάβουμε σε μια μέρα. Είναι επίσης πολύ καλή πηγή καλίου και ιδιαίτερα 
ενυδατικό. 

Μπορείτε να το απολαύσετε φρέσκο, αλλά έχετε τη δυνατότητα και να το συνδυάσετε σε μια φρουτοσαλάτα 
με λίγη φέτα ή δυόσμο. 
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Προζύμι 

Την επόμενη φορά που θα σταθείτε μπροστά από τον πάγκο του φούρναρη, ζητήστε ψωμί με προζύμι! 
Οι προβιοτικοί μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στο προζύμι, αποδίδουν ευεργετικές ιδιότητες στον 
ανθρώπινο οργανισμό. 
Το προζύμι βοηθά στην εξομάλυνση των συμπτωμάτων στους οργανισμούς που έχουν δυσανεξία στη 
γλουτένη και βοηθά στην απορρόφηση 
του σιδήρου και του ασβεστίου και ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. 

 

Πυρήνες βερίκοκου 
 

Οι πυρήνες του βερίκοκου είναι η ψίχα του κουκουτσιού του φρούτου. Θεωρούνται καλή πηγή σιδήρου, 
καλίου και φωσφόρου και μια από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης Β17, της λεγόμενης αμυγδαλίνης ή 
λετρίνης. Οι πυρήνες του βερίκοκου έχουν χρησιμοποιηθεί στην κινέζικη ιατρική για τη θεραπεία 
αναπνευστικών προβλημάτων, κατά της δυσπεψίας, της υψηλής πίεσης και της αρθρίτιδας. Κάποιες έρευνες 
έχουν δείξει ότι η κατανάλωση των πικρών πυρήνων του βερίκοκου, λόγω της αμυγδαλίνης, προλαμβάνει 
και καταπολεμά τον καρκίνο. Η φυλή Hunza θεωρείται ένα πετυχημένο, ζωντανό παράδειγμα και απόδειξη 
των ιδιοτήτων των πυρήνων του βερίκοκου. Ζει σε μια απομακρυσμένη περιοχή των Ιμαλάϊων κοντά στο 
δυτικό Πακιστάν και παραδοσιακά τα μέλη της φυλής είναι καλλιεργητές βερίκοκου με αποτέλεσμα να 
καταναλώνουν 200 φορές περισσότερη βιταμίνη Β17 από τον άνθρωπο της Δύσης. Τα μέλη της φυλής 
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μακροζωίας και χαμηλά ποσοστά καρκίνου.  

 

 
 

 
Psillium 

 
Το ψύλλιο προέρχεται από το ινδικό φυτό plantago indica. Είναι διάσημο για την ισχυρή δράση του στην 
προστασία του γαστρεντερικού συστήματος. Είναι η τροφή που σύμφωνα με το μύθο έφαγε η «Ωραία 
Κοιμωμένη» όταν ξύπνησε μετά από 100 χρόνια ύπνου. Είναι ήπιο καθαρτικό χωρίς να επηρεάζει βλέννα 
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του εντέρου. Καθαρίζει το έντερο και βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία της αφόδευσης. Χρησιμοποιείται 
ευρέως σε πολλές περιπτώσεις όπως ευερέθιστο έντερο, δυσκοιλιότητα, υπερχοληστερολαιμία, παχυσαρκία. 
Το ψύλλιο κατακρατά νερό σε ποσοστό 1/6 του βάρους του. Επίσης, διατηρεί το περιεχόμενο του εντέρου 
μαλακό, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα την ταχεία και χωρίς πόνο αφόδευση. Ρυθμίζει την ποσότητα 
σακχάρου στο αίμα, επειδή επιβραδύνει την απορρόφηση υδατανθρακών με αποτέλεσμα την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανισμού. Αυξάνει το αίσθημα πληρότητας και μειώνει την όρεξη και γι’ αυτό είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απώλεια βάρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με χρόνια σπαστική 
κολίτιδα. 
 

 
 

Παστινάκι (parsnip) 
Αν και αυτό το λαχανικό μοιάζει με το καρότο, έχει πιο ανοιχτό χρώμα και είναι πιο γλυκό, με γεύση που 
μοιάζει με αυτή του καρυδιού. Χρησιμοποιήστε το για να προσθέσετε γεύση στο ρύζι και τις πατάτες ή ως 
πουρέ σε σούπες και σάλτσες. Είναι πλούσιο σε κάλιο και μια καλή πηγή φυτικών ινών. 

Εποχή συγκομιδής: Οκτώβριος-Απρίλιος 

 

Πράσα 
Αυτοί οι «συγγενείς» του κρεμμυδιού βγαίνουν από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο. Τα πράσα είναι πλούσια 
σε ασβέστιο, κάλιο και φολικό οξύ και μπορούν να προστατεύσουν από καρδιακά προβλήματα και από τον 
καρκίνο του προστάτη. Μπορείτε να τα απολαύσετε σε μια ζεστή σούπα ή με κουνουπίδι ή ακριβώς επειδή 
παρέχουν μια πιο ήπια γεύση από ένα κρεμμύδι, δοκιμάστε τα σε μια πίτα ή σε ομελέτες. 
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Κόκκινες πιπεριές 
Γιατί μας αρέσουν: Οι πιπεριές γενικά, αλλά κυρίως οι κόκκινες πιπεριές, έχουν ένα εκπληκτικό ποσοστό 
βιταμίνης C -περισσότερο κι από ένα πορτοκάλι!- καθώς και αρκετό κάλιο. Αυτό το τραγανό λαχανικό 
περιέχει επίσης την καταπραϋντική για το δέρμα βιταμίνη Α. Επιπλέον, η φυσικά γλυκιά γεύση του, μπορεί 
να μας βοηθήσει να περιορίσουμε την κατανάλωση γλυκών. 

Πώς να τις απολαύσετε: Δοκιμάστε ψητές πιπεριές στη σχάρα ή αναμείξτε τες με ρεβίθια και ταχίνι για 
θρεπτικό, σπιτικό χούμους. Και φυσικά απολαύστε τες ωμές σε σαλάτες. 

 

Rice protein 
 

Η πρωτεΐνη ρυζιού θεωρείται καλύτερη από άλλες πηγές πρωτεϊνών όπως ο ορρός γάλακτος ή η πρωτεΐνη 
σόγιας που μπορούν να προκαλέσουν πεπτικά προβλήματα. Μπορεί να καταναλωθεί από άτομα με 
γαστρεντερικές παθήσεις, όπως το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Η πρωτεΐνη ρυζιού δεν περιέχει 
επίσης γλουτένη ή λακτόζη και είναι μια καλή πηγή πρωτεϊνών για τα άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη ή 
στα άτομα με κοιλοκάκη. Χωρίς χημική επεξεργασία, περιέχει απαραίτητα για τον οργανισμό αμινοξέα. 
Είναι υποαλλεργική και κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών. Ιδιαίτερα δημοφιλής στους 
χορτοφάγους, αφού βοηθά να διατηρήσουν επαρκή τα επίπεδα πρωτεΐνης στον οργανισμό τους. Η πρωτεΐνη 
ρυζιού θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφή και άσκηση. Δεν είναι 
κατάλληλη για παιδιά κάτω των 15 ετών ή έγκυες. 
 

 
 

Rosehip 
 

Η αγριοτριανταφυλλιά είναι φυτό αυτοφυές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι καρποί της, αν και 
αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία από το δάγκωμα ζώων με λύσσα, είχαν αμέτρητες 
φαρμακευτικές χρήσεις μέσα στους αιώνες όπως ανακούφιση των μυϊκών πόνων, θεραπεία από το κοινό 
κρυολόγημα και ως γενικό τονωτικό. Επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε και να κόψουμε τους 
γεμάτους βιταμίνη C καρπούς της αγριοτριανταφυλλιάς, η σκόνη Rosehip (σκόνη αγριοτριανταφυλλιάς), 
που προέρχεται από τον φλοιό των καρπών της, μπορεί να μας διευκολύνει. Η σκόνη Rosehip είναι πλούσια 
σε βιταμίνη C, Α, Β1, Ε, Κ, P, νιασίνη, πεκτίνη, φώσφορο, σίδηρο, κάλιο και μαγνήσιο, αλλά και 
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πολυφαινόλες, βιοφλαβονοειδή και καροτεινοειδή. Βοηθά με φυσικό τρόπο τη μείωση των φλεγμονών, 
ενισχύει το ανοσοποιητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και ωφελεί τη 
γενική υγεία του οργανισμού. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι καρποί της αγριοτριανταφυλλιάς έχουν 
ευεργετική επίδραση στην οστεοραρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τη νόσο του Κρον. Επιπλέον, 
μειώνουν τις ρυτίδες, ενισχύουν τα αιμοφόρα αγγεία,  συμβάλλουν στην αντιγήρανση και τη διατήρηση της 
νεότητας, στηρίζουν την καλή λειτουργία των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, προστατεύουν 
τη λειτουργία των επινεφριδίων, διευκολύνουν το μεταβολισμό του λίπους. Μελέτες γίνονται για την 
επίδραση των καρπών της αγριοτριανταφυλλιάς στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων της 
χοληστερόλης. 
 

 
 

Rhodiola Rosea 
 

Η Rhodiola Rosea είναι ένα αξιοπρόσεκτο βότανο με μια μακρά ιστορία θεραπευτικών χρήσεων. Αν και 
αναφέρεται ήδη από τον Διοσκουρίδη, έγινε ευρέως γνωστή από τις έρευνες Ρώσων επιστημόνων και τη 
χρήση της από τη Σοβιετική Ένωση προκειμένου να ανταγωνιστεί τη Δύση στην στρατιωτική ανάπτυξη, την 
εξερεύνηση του διαστήματος, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την επιστήμη, την ιατρική, τη βιομηχανία. 
Ενδυναμώνει το νευρικό σύστημα, καταπολεμά την κατάθλιψη, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
μειώνει την κόπωση, αυξάνει την απόδοση στην εργασία, ενισχύει τη μνήμη. Επίσης, αν συνδυαστεί με 
γυμναστική μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, ενώ αυξάνει τη σεξουαλικότητα και βελτιώνει τα 
επίπεδα ενέργειας του οργανισμού. Μελέτες έχουν δείξει τη συμβολή της Rhodiola Rosea στην προστασία 
του ήπατος και την ανάκτηση της υγείας μετά από έκθεση σε συγκεκριμένα τοξικά, καθώς και στην 
επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ωφελεί ιδιαίτερα τους 
οργανισμούς που βρίσκονται υπό ψυχολογικό στρες, όσους νιώθουν κόπωση, τους αθλητές, όσους κάνουν 
έντονη πνευματική ή σωματική εργασία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση ως γενικό 
τονωτικό. 
 

 
 

Ρόδι 
Αυτό το ελαφρώς ξινό και γλυκό φρούτο, είναι γνωστό για τα αντιοξειδωτικά που περιέχει. Ο χυμός του 
αποτελεί μια τέλεια βάση για μαρινάδες και οι σπόροι του μπορούν να νοστιμίσουν πολύ τις σαλάτες. Μια 
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μελέτη του UCLA έδειξε ότι ο χυμός του ροδιού έχει υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών από το κόκκινο 
κρασί. Επίσης είναι καλή πηγή βιταμίνης C και φυλλικού οξέος. 

Εποχή συγκομιδής: Αύγουστος-Δεκέμβριος 

 

 
Scisandra berries 

 
Οι γυναίκες της Κίνας παραδοσιακά χρησιμοποιούν αυτά τα μούρα στη διατροφή τους για να διατηρήσουν 
το νεανικό τους σφρίγος. Για χιλιάδες χρόνια τα μούρα αυτά έχουν θεωρηθεί εξαιρετικά αντιγηραντικά, 
τονωτικά της αντοχής, της πνευματικής διαύγειας και ιδανικά για τη βελτίωση των αντανακλαστικών και 
της απόδοσης στην εργασία, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την καταπολέμηση του άγχους, της 
κόπωσης, την ενίσχυση της λίμπιντο, αλλά κυρίως για την προστατευτική επίδρασή τους στο συκώτι και τα 
νεφρά. Είναι ιδιαιτέρα δημοφιλή στην Ασία και σύγχρονες εκτεταμένες μελέτες διεξάγονται για τη χρήση 
τους στην καταπολέμηση της υπατίτιδας. Οι λιγνάνες που βρίσκονται σε αυτά τα μούρα, προστατεύουν το 
συκώτι, τονώνοντας τα κύτταρα που παράγουν πολλά χρήσιμα αντιοξειδωτικά. Βοηθούν το σώμα να 
ανταποκριθεί σε στρεσογόνες καταστάσεις και λειτουργούν ως ήπιο ηρεμιστικό και αντικαταθλιπτικό, 
δρουν κατά ορισμένων ψυχικών ασθενειών, προστατεύουν από παθήσεις του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, από καρδιαγγειακές παθήσεις,  κατά της υπότασης, της γρίπης και κατά των παρενεργειών από 
το αλκοόλ. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική χρησιμοποιούνται για την αύξηση της αντοχής του 
οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις, την ενίσχυση της υγείας του δέρματος, στην καταπολέμηση της 
αϋπνίας ή του ανήσυχου ύπνου, για τον επίμονο βήχα κ.α. Στην Κίνα τα αποκαλούν «τα φρούτα των πέντε 
γεύσεων», γιατί διατηρούν και τις πέντε γεύσεις της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής: το αλμυρό, το γλυκό, 
το ξινό, το πικάντικο και το πικρό. 
 

 

Λευκόσαρκα ροδάκινα 

Νόστιμα, δροσερά και θρεπτικά, τα λευκόσαρκα ροδάκινα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και έχουν πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Επίσης περιέχουν πρωτεΐνες, ζάχαρη, βιταμίνη Ε, πολλά 
αντιοξειδωτικά, φώσφορο, βιοτίνη, σίδηρο και ασβέστιο. 
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Απολαύστε τα φρέσκα σε φρουτοσαλάτες, πάνω από γιαούρτι για πρωινό ή σε μαρμελάδα, γλυκό και 
κομπόστα. 

 

Σολομός 
Κάτι σαν… αντιρυτιδική κρέμα στο πιάτο σας! Ο σολομός είναι πλούσιος σε ένα λιπαρό οξύ που 
ονομάζεται εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA), ένα είδος ωμέγα-3, που βοηθά φυσικά στο μπλοκάρισμα της 
απελευθέρωσης της υπεριώδους ακτινοβολίας που προκαλείται από ένζυμα που μειώνουν το κολλαγόνο, 
προκαλώντας γραμμές και χαλάρωση στο δέρμα. Επίσης, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ρυθμίζουν την υγρασία 
και τονώνουν το δέρμα, διατηρώντας την επιδερμίδα δροσερή και χωρίς ακμή. 

 

Μαύρη Σοκολάτα 

Γιατί μας αρέσει;  
Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, ελευθερώνει τη λειτουργία των 
αρτηριών και εμποδίζει το σχηματισμό βλαβερών θρόμβων. Είναι δε πλούσια σε αντιοξειδωτικά, κυρίως σε 
πολυφαινόλες. Επίσης έχει αντικαταθλιπτική δράση, καθώς περιέχει τα απαραίτητα αμινοξέα, όπως η 
τυροσίνη, η οποία σχετίζεται με την καλύτερη διάθεση που μπορεί να νιώθουμε με την κατανάλωση λίγης 
σοκολάτας.  
Πώς την απολαμβάνουμε 
Μια μπάρα από μαύρη σοκολάτα όταν νιώθουμε λιγούρα, είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή. Μπορείτε να 
τη λιώσετε και να την προσθέσετε σε κάποιο γλυκό ή να προσθέσετε μερικά κομματάκια πάνω σε φρούτα 
και γιαούρτι. Να θυμάστε πάντοτε ότι η υπερβολή στην κατανάλωση βλάπτει. 

 

Σπανάκι 

Το σπανάκι, ένα χορταρικό που καταναλώνεται συχνά, super δυναμωτικό, πλούσιο σε ασβέστιο, σίδηρο, 
φολλικό οξύ και φυσικά πρωτεΐνη! Σε κάθε του μορφή ωμό, μαγειρεμένο, χυμός, είναι υπερβιταμινούχο και 
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προσφέρει στους μύες έξτρα ενδυνάμωση! 
Καταναλώστε λοιπόν, όσο πιο συχνά μπορείτε ή όταν νιώθετε ατονία ένα ποτήρι χυμός από σπανάκι θα σας 
κάνει να δυναμώσετε άμεσα σαν τον Ποπάυ! 

 

Σκόρδο 

Αν στο άκουσμα του, το βάζετε στα πόδια.. λόγω της έντονης, καυστική και «δυσάρεστης» οσμής που 
χαρίζει απλόχερα στην αναπνοή, 
ήρθε η ώρα να συμφιλιωθείτε με το πιο εξαιρετικό βολβό που μας προσφέρει η γη! 
Πλούσιο σε φώσφορο, σελήνιο, ασβέστιο, σίδηρο με σούπερ αποτοξινωτική δράση και αντιμικροβιακή 
δράση, αντικαρκινικές και αντιπηκτικές ιδιότητες, 
που μειώνει τα λιπίδια στο αίμα χάρη στην αλισίνη που περιέχει σε υψηλά επίπεδα! 

 

Σελινόριζα 
Όπως ίσως γνωρίζετε, οι ρίζες εν γένει αποτελούν τους αποθηκευτικούς χώρους των πολύτιμων συστατικών 
των φυτών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σελινόριζα: είναι μια καλή πηγή θρεπτικών ουσιών, φυτικών ινών, 
βιταμίνης Β6, καλίου και μαγγανίου, ενώ έχει ξεχωριστή γεύση και λίγες θερμίδες. Πώς να τη δοκιμάσετε: 
Σε σούπα ή ψήστε τη με τη συνοδεία και άλλων λαχανικών.  

 

Σύκα 
Το σύκο έχει βιταμίνες Α και Β6 καθώς και θειαμίνη, η οποία μπορεί να βοηθήσει το σώμα να μετατρέψει 
τους υδατάνθρακες σε ενέργεια. Είναι επίσης μια καλή πηγή διαιτητικών ινών, που μας κάνει να 
αισθανόμαστε πλήρεις πιο γρήγορα και μπορεί να βοηθήσει στην πέψη. 
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Αναμείξτε αποξηραμένα σύκα με μέλι και καρύδια, προσθέστε τα στα σπιτικά σας κέικ και μάφιν ή ακόμη 
και στη βρώμη ή τα δημητριακά του πρωινού σας. Όταν είναι φρέσκα μπορείτε να τα δοκιμάσετε στη 
σαλάτα σας. Φτιάξτε μαρμελάδα σύκο με ζάχαρη και χυμό λεμονιού ή ακόμη και γλυκό του κουταλιού 
σύκο. 

 

Σιταρόχορτο 
 

Από τη δεκαετία του 1960 το σιταρόχορτο είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες υπερτροφές. Πλούσιο σε 
χλωροφύλλη και με παραπάνω από εκατό θρεπτικές ουσίες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δώρα της 
φύσης. Το σιταρόχορτο έχει ευρέως αναγνωριστεί για τις καθαριστικές, αποτοξινωτικές του ιδιότητες, την 
ικανότητα αναγέννησης κυττάρων και την ευκολία στη χρήση και την αφομοίωση από όλους τους 
οργανισμούς. Η μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης, που περιέχει, οξυγονώνει τον οργανισμό και τον 
ανανεώνει, αναπλάθοντας τους ιστούς και το αίμα. Περιέχει βιταμίνες A, B, C, E, K, B12, αμινοξέα, 
μέταλλα, ένζυμα και πρωτεΐνη. Προστατεύει τον οργανισμό από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τον 
καθαρίζει από τα βαρέα μέταλλα και τις τοξίνες, βοηθά τον εγκέφαλο και τα αγγεία, διατηρεί υγιή τα δόντια 
και τα ούλα, καταπολεμά δυσκοιλιότητα, πίεση, ακμή, μύκητες στα πόδια, πιτυρίδα, καθαρίζει τα νεφρά, το 
συκώτι, τη χολή, αυξάνει τον αιματοκρίτη κ.α. Πολλοί ειδικοί έχουν τονίσει ότι το μόριο χλωροφύλλης στο 
σιταρόχορτο είναι σχεδόν ίδιο με το μόριο αιμογλοβίνης στο ανθρώπινο αίμα. Η διαφορά είναι το κεντρικό 
στοιχείο στη χλωροφύλλη είναι το μαγνήσιο και στην αιμογλοβίνη είναι ο σίδηρος. Είναι ωφέλιμο στις  
αποτοξινωτικές δίαιτες. Ευεργετικό για δερματικά προβλήματα όπως ψωρίαση και έκζεμα. Λόγω της 
χλωροφύλλης είναι ιδανικό για την κακοσμία του σώματος, μολύνσεις, πληγές, χρόνια ιγμορίτιδα, 
φλεβίτιδες και κολπικές μολύνσεις, αλλά για τις αιμορροΐδες. 
 

 
 

Σπιρουλίνα 
 

H σπιρουλίνα είναι φαγώσιμο 100% φυτικό προϊόν (κυανο - πράσινο μικροφύκος) που αποτελείται από 
πολλά κύτταρα ,που σχηματίζουν μεταξύ τους νήματα, τα οποία πολλές φόρες είναι σπειροειδή. Το πράσινο 
μέρος του περιβλήματός της οφείλεται στη χλωροφύλλη, ενώ το κυανό σε μια πρωτεΐνη που λέγεται 
φυκοκυανίνη. Περιέχει 50-70% πρωτεΐνη, 5-7% λιπίδια και 15-25% σάκχαρα, και εξαιτίας των 
πολυάριθμων θρεπτικών της συστατικών, η σπιρουλίνα θεωρείται πλήρης τροφή με μοναδικά 
χαρακτηριστικά. 
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Η σπιρουλίνα περιέχει όχι μόνο βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία αλλά και όλα τα θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται ο οργανισμός. Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια πλήρης τροφή της φύσης για τον άνθρωπο. Η 
σπιρουλίνα περιέχει φυσικά μερικά συστατικά στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν βρεθεί ποτέ στα τρόφιμα. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια πλήρης -τροφή της φύσης, σε Β12 . Είναι 2 με 6 φορές πλουσιότερη από 
τον πιο κοντινό της αντίπαλο το ήπαρ του ωμού βοδινού. Πρακτικά η Β12 είναι συνώνυμη της υψηλής 
ενέργειας . Είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ενέργειας και της καλής υγείας του αίματος. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια πλήρης -τροφή της φύσης, σε βιοχημικό οργανικό σίδηρο που δεν είναι 
καθόλου τοξικός. Είναι 58 φορές πιο πλούσια σε σχέση με το ωμό σπανάκι και 28 φορές πιο πλούσια σε 
σχέση με το ήπαρ του ωμού βοδινού. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια πλήρης -τροφή της φύσης, σε βιταμίνη Ε. Είναι 3 φορές πιο πλούσια σε 
σύγκριση με το σπόρο του σιτάλευρου και η βιολογική της αξία είναι 49% μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη 
της συνθετικής βιταμίνης Ε. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια στην φύση πλήρης - τροφή , σε β-καροτένιο (προβιταμίνη Α). Η 
σπιρουλίνα παρέχει β-καροτένιο (σε 4 διαφορετικές μοριακές μορφές) σε ένα φυσικό χημικό σύμπλεγμα το 
οποίο είναι πολύ πιο εύκολα απορροφήσιμο από ότι το β-καροτένιο του μπρόκολου ή του καρότου. Είναι 25 
φορές πλουσιότερη σε σχέση με εκείνη των ωμών καρότων. Αντίθετα από την συνθετική βιταμίνη Α και 
εκείνη των ιχθυελαίων, το β-καροτένιο είναι παντελώς μη τοξικό ακόμη και σε μεγάλες δόσεις. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια στην φύση πλήρης -τροφή , σε αντιοξειδωικες ουσίες. Τα αντιοξειδωτικα 
είναι συστατικά τα οποία βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών οι οποίες οφείλονται στην οξειδωτική 
δράση των τοξικών ελευθέρων ριζών. Περιέχει ένα ευρύ φάσμα όλων των γνωστών αντιοξειδωτικων 
παραγόντων, όπως τις αντιοξειδωτικες βιταμίνες Β1 και Β6 τα μεταλλικά στοιχεία ψευδάργυρος, μαγγάνιο, 
και χαλκός, το αμινοξυ μεθειονινη και τα υπέρ αντιοξειδωτικα συστατικά β-καροτένιο, βιταμίνη Ε και το 
ιχνοστοιχείο σελήνιο. Κατά συνέπεια, η σπιρουλίνα διατηρεί ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορεί 
να αποτελέσει ασπίδα προστασίας κατά των ελεύθερων ριζών που ευθύνονται για τη γήρανση του 
οργανισμού. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια στην φύση πλήρης - τροφή, πηγή σε γ-λινολενικό οξύ (<31Α). Τα έλαια 
της είναι 3 φορές πιο πλούσια σε <3Ι_Α σε σύγκριση με το έλαιο του νυχτολούλουδου. Από όλες τις 
φυτικές πηγές ΟΙΑ μόνο η σπιρουλίνα το παρέχει με την μορφή ολόκληρης τροφής. Η σπιρουλίνα είναι η 
πιο πλούσια της φύσης πλήρης -τροφή , σε χλωροφύλλη, πολλές φορές πιο πλούσια από ότι τα αγροοτώδη. 
Η σπιρουλίνα είναι η πιο πλούσια στην φύση πλήρης - τροφή , σε πλήρη και υψηλής βιολογικής αξίας 
πρωτεΐνη. 
Περιέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας ανάλογης με αυτή του κρέατος και της σόγιας, γι’ αυτό και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αθλητές που επιδιώκουν αύξηση μυϊκού ιστού. Εκτός από τα 
προαναφερόμενα θρεπτικά συστατικά η σπιρουλίνα περιέχει ιχνοστοιχεία που είναι κυρίως το ασβέστιο, το 
μαγγάνιο, ο φώσφορος, το ιώδιο, το χλώριο και ο χαλκός. Επιπροσθέτως, μια σειρά από απαραίτητα και μη 
απαραίτητα αμινοξέα βρίσκονται στο διατροφικά πλούσιο αυτό φύκος, όπως η φαινυλαλανίνη, η 
ισολευκίνη, η λυσίνη, η τρυπτοφάνη, η προλίνη και η σερίνη. 
 
Πού κάνει καλό. Η σπιρουλίνα, όπως έχει αποδειχτεί, βοηθάει την πέψη και προωθεί τις εντερικές 
λειτουργίες, αυξάνοντας συγχρόνως την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών των υπόλοιπων τροφών. Μας 
ενισχύει επίσης με ποικίλα ωφέλιμα συστατικά και υπό αυτό το πρίσμα συμβάλλει στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση διαφόρων διατροφικών ελλείψεων και επομένως στη θρέψη και τη διατήρηση του 
οργανισμού μας σε καλή λειτουργική κατάσταση. Η Σπιρουλίνα δεν είναι φάρμακο, αλλά όταν 
χρησιμοποιείται με μέτρο συμπληρωματικά με την τροφή μας, αντιμετωπίζει, αποτελεσματικά προβλήματα 
υγείας. Για το λόγο αυτό, αρκετοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 
προσφέρει στην υγεία μας και το απέδειξαν με σημαντικές εργασίες τους ανοίγοντας το δρόμο για την 
διαφορετική αντιμετώπιση των λειτουργικών τροφίμων από την ιατρική κοινότητα. 
 
Τα πλεονεκτήματα της σπιρουλίνας είναι : Περιέχει περισσότερα από 100 ωφέλιμα θρεπτικά στοιχεία, 
απολύτως αναγκαία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Περιέχει φυσικά θρεπτικά συστατικά & όχι συνθετικά. 
Είναι η πλουσιότερη φυτική πηγή πρωτεϊνών. Έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που πρέπει να λαμβάνουμε 
καθημερινά μέσω των τροφών. Διαθέτει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο από όλες τις φυτικές 
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τροφές. Αποτελεί πηγή Β12, βιταμίνης που υπάρχει μόνο στις ζωικές τροφές και συνήθως παρατηρείται 
έλλειψή της στους αποκλειστικά χορτοφάγους. Περιέχει πολλά διαφορετικά φυτοθρεπτικά, τα περισσότερα 
με αποδεδειγμένες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Είναι πλούσια σε γ-λινολεϊκό οξύ που παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ρυθμίζει το pH του σώματος στο 7.32-7.45. Ιδανική τροφή 
για ευπαθή άτομα όπως έγκυες ή ηλικιωμένοι. Ελαττώνει το συναίσθημα της υπερβολικής όρεξης. Δίνει 
ενέργεια σε όσους ελέγχουν το βάρος τους. Έχει άριστη πεπτικότητα και υψηλότατη βιοδιαθεσιμότητα. 
 
Δοσολογία : Ενήλικες : 3-6 ταμπλέτες την ημέρα με χυμό ή νερό, 30 λεπτά πριν κάθε γεύμα. 
Παιδιά : 1-3 ταμπλέτες την ημέρα με χυμό ή νερό, 30 λεπτά πριν κάθε γεύμα. 
 

 

Στρείδια 

Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνες D και B12, σίδηρος, ψευδάργυρος, χαλκός, μαγγάνιο, σελήνιο.  
Γιατί: Τα στρείδια είναι το κατεξοχήν αφροδισιακό φαγητό και αυτό οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα 
ψευδαργύρου στη σύστασή τους. Το εν λόγω μέταλλο είναι σημαντικό για την παραγωγή υγιούς σπέρματος, 
ενώ την ίδια στιγμή ενισχύει τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος και της χώνεψης, διατηρεί τα 
επίπεδα ενέργειας στα σωστά μεγέθη, ρυθμίζει το άγχος και φροντίζει για την υγεία του δέρματος.  
Πώς: Γύρω στα έξι στρείδια την ημέρα, σας παρέχουν τη διπλάσια προτεινόμενη ποσότητα ψευδαργύρου.  

 

Στέβια: Η απάντηση στη ζάχαρη. 

Κάθε φορά που βρίσκομαι σε μια παρέα και φτάνει η κουβέντα σε θερμίδες και ζάχαρη έχω ένα μεγάλο 
πρόβλημα.. Όλοι νομίζουν ότι κάνω πλάκα! Δυσκολεύομαι να τους πείσω ότι στο εξωτερικό κυκλοφορεί 
ένας τύπος ζάχαρης που τον συνιστούν οι διαιτολόγοι για αδυνάτισμα, δεν έχει καθόλου θερμίδες, δεν 
χαλάει τα δόντια και μπορεί να καταναλωθεί ακόμα και από διαβητικούς. Και όμως, υπάρχει! Και το όνομα 
αυτής, Στέβια! 
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Sacha Inchi Oil 
 

Το δένδρο SACHA είναι ενδημικό του Αμαζονίου. 
Το έλαιό του είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα όπως ΩΜΕΓΑ 3,6,9-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Α ,Ε και 
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ. Αυξάνει τα επίπεδα της HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ(καλής) μειώνοντας την LDL(κακή) , 
βοηθώντας έτσι στην πρόληψη της καρδιακής νόσου της υπέρτασης και του διαβήτη. Συμβάλλει στη 
μείωση των φλεγμονών της αρθρίτιδας - στη βελτίωση της μνήμης  και της λειτουργίας του εγκεφάλου -  
αυξάνει την ενέργεια - βοηθά στην ανακούφιση από την  κατάθλιψη  και τις εναλλαγές στη διάθεση. 
Χρησιμοποιείται ως αντιγηραντικό ή ενυδατικό  συστατικό σε καλλυντικά προϊόντα και κατά της 
ξηροδερμίας και του ευαίσθητου δέρματος. 
Χρήση: Δεν πρέπει να θερμαίνεται. Ως ντρέσινγκ σε φαγητά ή σκέτο 1 κουταλιά την ημέρα. 
Για εξωτερική χρήση στο πρόσωπο, σε ρυτίδες - κηλίδες - και στο τριχωτό του μαλλιού μασάζ. 
 

 
Suma root 

 
Η χρήση της Suma Root οδηγεί στην αύξηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και στη μυϊκή 
υπερτροφία. Για αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την επούλωση πληγών, 
την εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα, την ενδυνάμωση των μυών, την ανακούφιση από τους χρόνιους 
πόνους και τις φλεγμονές, την άνοδο της λίμπιντο και την τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος. Περιέχει 
152 χρήσιμα για την υγεία στοιχεία και 19 αμινοξέα. Χρησιμοποιείται για την τόνωση του ανοσοποιητικού 
και κινητοποιεί τον οργανισμό για να αντιμετωπίσει την εποχική κατάθλιψη, την κούραση, τη χρόνια 
κόπωση και την έλλειψη ενέργειας, βοηθώντας τον οργανισμό να ανακτήσει τη συνολική του ευεξία. Η ρίζα 
Suma χρησιμοποιείται από πολλούς αθλητές παγκοσμίως για την ενίσχυση της απόδοσής τους (χωρίς τις 
παρενέργειες των αναβολικών φαρμάκων). Μάλιστα αποκαλείται και «το Ρωσικό Μυστικό», αφού 
χρησιμοποιήθηκε από τους Ρώσους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων για τη μυΐκή ενδυνάμωση την 
ενίσχυση της αντοχής τους με φυσικό τρόπο. Γιατροί και βοτανολόγοι στη Βόρεια και Λατινική Αμερική, 
καθώς και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, συνταγογραφούν τη ρίζα Suma σε περιπτώσεις, όπως είναι οι 
χρόνιοι πόνοι, η σεξουαλική ψυχρότητα και στα δύο φύλα, τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας και οι ορμονικές 
διαταραχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφροδισιακό (μαζί με σκόνη Maca ως φυσικό υποκατάστατο του 
Viagra), αποκαθιστώντας τη σεξουαλική λειτουργία σε άντρες και σε γυναίκες. Έχουν γίνει μελέτες για την 
επίδραση της ρίζας σε παθήσεις όπως: το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, υπέρταση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
βακτηριακές μολύνσεις και σε διαβήτη τύπου ΙΙ. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των συμπτωμάτων 
της εμμηνόπαυσης, τις ορμονικές διαταραχές (κυρίως οιστρογόνων) και του προεμμηνορυσιακού 
συνδρόμου, σε καλοήθη υπερπλασία προστάτη και σε πεπτικά έλκη. 
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Αποξηραμένα Σύκα 
  

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Στην αρχαιότητα το σύκο αποτελούσε τροφή ύψιστης διατροφικής σημασίας. Η εξαγωγή του φρούτου 
απαγορευόταν για να προστατευθεί η ποικιλία. Το σύκο φρέσκο και αποξηραμένο μαζί με την ανάλατη 
ελιά, τα φρούτα και το σκόρδο υπήρξαν τα «αναβολικά» των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
για τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. 
 Από την Ελλάδα το σύκο διαδόθηκε και εξαπλώθηκε πρώτα στην Αίγυπτο και από εκεί μέσω της Συρίας, 
του Ισραήλ και της Αραβίας, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τα σύκα (φρέσκα) είναι ιδιαίτερα ευπαθή κατά την 
μεταφορά τους μετά τη συγκομιδή γι'αυτό και ως επί το πλείστον κόβονται άγουρα και πρώιμα. Το γεγονός 
αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα άνοστα και απρόσιτα στους περισσότερους καταναλωτές. Ο μόνος εύκολος και 
πρακτικός τρόπος να απολαύσει κανείς όλο το χρόνο σύκα, είναι να τα καταναλώσει ως αποξηραμένα. 
  
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Τα σύκα είναι πλούσια σε σάκχαρα (70% υδατάνθρακες), γι' αυτό και παρέχουν πολλή και άμεση ενέργεια. 
Λόγω της βλεννίνης και της πηκτίνης που περιέχουν, διαθέτουν υπακτικές ιδιότητες. Είναι τροφή πλούσια 
σε ασβέστιο (200mg/100gr) και μαζί με ένα ολόκληρο μαρούλι, 50gr ωμά ανάλατα αμύγδαλα και 4 
πορτοκάλια, εξασφαλίζουν την απαραίτητη καθημερινή πρόσληψη ασβεστίου για τον οργανισμό (1000mg 
την ημέρα). Για όσους τρώνε γαλακτοκομικά, αποτελούν έναν καταπληκτικό συνδυασμό σε αλκαλικά 
μεταλλικά άλατα, όπως ασβέστιο-μαγνήσιο-κάλιο-νάτριο, όταν καταναλωθούν μαζί με κατσικίσιο τυρόγαλα 
(ορρό γάλακτος) ή ανάλατο κατσικίσιο ανθότυρο. 
Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για όσους πάσχουν από αρθριτικά, για αθλητές μετά την 
προπόνηση, για όσους αναρρώνουν από εγχειρήσεις ή ασθένειες και ειδικά για όσους θέλουν να αυξήσουν 
το μυϊκό ιστό τους. 
  
ΧΡΗΣΗ  
- Μαζί με αμυγδαλόγαλα, τα αποξηραμένα σύκα (στο μπλέντερ ή μόνα τους) αποτελούν ένα υπέροχο, 
δυναμωτικό πρωινό. 
  
- Σε συνδυασμό με γάλα σόγιας, (SOYABELLA) τα αποξηραμένα σύκα δίνουν ένα θαυμάσιο κολατσιό και 
συντελούν στην αύξηση βάρους. Ιδανικό σνάκ για προβλήματα οστεοπόρωσης. 
  
- Τα αποξηραμένα σύκα πρέπει να τα μουσκεύουμε για 6 έως 12 ώρες σκεπασμένα σε νερό, για να 
περιέλθουν σε μια πρωτογενή κατάσταση και να είναι μια εύπεπτη και αφομοιώσιμη πηγή ενέργειας. 
  
- Συνδυάζονται τέλεια με φρέσκα υπόξινα/γλυκά φρούτα (ειδικά με μήλα ή μπανάνες). Ένα ιδανικό πρωινό 
γεύμα. 
  
- Ψιλοκομμένα σε σαλάτες για μια εξωτική γεύση. 
  
- Στο μπλέντερ (3-4 τεμάχια) ως smoothie, με χυμό λαχανικών και προαιρετικά 1-2 μπανάνες. 
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Μαύρη Σταφίδα 
 
Οι μαύρες σταφίδες καλλιεργούνται αποκλειστικά και μόνο στην Κόρινθο. Γι' αυτό και είναι γνωστή αυτή η 
ποικιλία παγκοσμίως ως Κοριανθιακή σταφίδα ή Currants. 
Οι μαύρες σταφίδες είναι απλά το τελικό προϊόν που προκύπτει από την αποξήρανση μαύρου σταφυλιού (με 
κουκούτσι) στον ήλιο. 
   
Οφέλη και ιδιότητες: 
Οι μαύρες σταφίδες περιέχουν φρουκτόζη και γλυκόζη σε συμπυκνωμένη, αφυδατωμένη μορφή και δίνουν 
άμεση ενέργεια και τόνωση. Είναι πλούσιες σε σίδηρο, απλούς υδατάνθρακες, θερμίδες και βιταμίνη C (τα 
100gr περιέχουν 300mg C). Είναι αγαπημένη τροφή των ορειβατών, των φαντάρων και όσων θέλουν να 
αυξήσουν το σωματικό τους βάρος. 
Στη νότια Βαυαρία, στις Ιταλικές Άλπεις και στην νότια Γαλλία, χιλιάδες κόσμος καταναλώνει 
αποκλειστικά και μόνο σταφύλια ή σταφίδες για θεραπευτικούς λόγους με την μέθοδο της αποκλειστικής 
μονοφαγίας για αρκετό χρονικό διάστημα. Η μαύρη Κορινθιακή σταφίδα μπορεί να βοηθήσει σε 
προβλήματα όπως: 
  
*ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ: Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες απορροφούν νερό δίνοντας όγκο 
στα κόπρανα και εύκολη στη συνέχεια αποβολή. 
 *ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ: Λόγω της φρουκτόζης και της γλυκόζης που περιέχουν δίνουν εύκολες 
αφομοιώσιμες θερμίδες υπό την μορφή απλών ζακχάρων χωρίς χοληστερόλη. Το σελήνιο, ο φώσφορος και 
η βιταμίνη C βοηθούν μαζί με άλλα μέταλλα και βιταμίνες στην αξιοποίηση και αφομοίωση της πρωτεΐνης 
μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. 
 *ΤΟΞΑΙΜΙΑ: Γνωστή και ως δηλητηρίαση του αίματος όταν το PH έχει περιέλθει σε όξινη κατάσταση. 
Αυτή είναι η κύρια πηγή όλων των προβλημάτων υγείας σήμερα. Η μαύρη σταφίδα χάρη στο μαγνήσιο και 
κάλιο που περιέχει (2 αλκαλικά μεταλλικά άλατα) βοηθά να επανέλθει η οξεοβασική ισορροπία. 
 *ΑΝΑΙΜΙΑ: Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο. 
 *ΠΥΡΕΤΟΣ: Περιέχει φαινόλες, φυτοθρεπτικά συστατικά με αντιβιοτικές, αντιοξειδωτικές και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες. 
 *ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Περιέχει αργινίνη, ένα αμινοξύ που ανεβάζει την ερωτική διάθεση 
(libido). 
 *ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: Ενώ δεν περιέχει πολύ ασβέστιο εντούτοις περιέχει βόριο, ένα μέταλλο χρήσιμο στον 
σχηματισμό οστών και την απορρόφηση του ασβεστιού. 
 *ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΤΙΩΝ: Χάρη στις φαινόλες, στην βιταμίνη Α και σε άλλα αντιοξειδωτικά. 
 *ΥΓΕΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ: Χάρη στο ελαικό οξύ που περιέχει προσφέρει προστασία κατά της οδοντικής 
πλάκας, τερηδόνας και του στρεπτόκοκκου. Όσο περισσότερη ώρα μένουν στα δόντια οι σταφίδες τόσο το 
καλύτερο για την αδαμαντίνη. 
 *ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ: Λόγω της κατεχίνης, μια αντιοξειδωτική φαινόλη που περιέχουν οι σταφίδες, 
προσφέρουν προστασία εναντίον του καρκίνου παχέως εντέρου. 
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Σπαράγγια 

Μια κούπα σπαράγγια περιέχει κάτι παραπάνω από την προτεινόμενη ημερήσια ποσότητα βιταμίνης Κ. 
Εκτός αυτού, είναι πλούσια σε φολικό οξύ, βιταμίνες A, C και B6, θειαμίνη και φυτικές ίνες. Η Ελλάδα 
παράγει μια από τις καλύτερες ποικιλίες σπαραγγιών στη διεθνή αγορά. Ο Έβρος, η Καβάλα, η 
Αιτωλοακαρνανία και η Ξάνθη, είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα καλλιέργειας στην Ελλάδα και η 
φιλοσοφία της καλύτερης τροφής με το λιγότερο ενεργειακό αποτύπωμα εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
των σπαραγγιών. 

 

Σμέουρα 
Εκτός του ότι είναι μια καλή πηγή βιταμίνης Κ και μαγνησίου, τα σμέουρα δημιουργούν της αίσθηση 
κορεσμού και ειδικά για το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει για να μην το παρακάνετε στο φαγητό. Τρώγοντας 
σμέουρα βοηθάτε τον οργανισμό σας να διατηρήσει ένα υγιές βάρος. Είναι πλούσια σε αδιάλυτες φυτικές 
ίνες που παρέχουν την αίσθηση πληρότητας που αναφέραμε και που μας αποτρέπει από την 
υπερκατανάλωση τροφής. 

Τα σμέουρα είναι ιδανικά για επιδόρπια όπως τάρτες ή ως μαρμελάδα. Το καλοκαίρι επίσης είναι μια πολύ 
καλή εποχή για να δοκιμάσετε μια παγωμένη σούπα από σμέουρα. 

 

Πιπεριές Τσίλι 

Οι πιπεριές τσίλι εκτός από το να κάνουν τα φαγητά πιο πικάντικα και «ενδιαφέροντα» για τον ουρανίσκο, 
βοηθούν τον οργανισμό να κάψει το λίπος, ενισχύοντας τον μεταβολισμό. Η αναλογία, σχετικά με το 
ενεργειακό αποτύπωμα, μεταξύ όλων των δυνατών τρόπων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να κάψει το 
περιττό λίπος και της απλής κατανάλωσης μια μικρής πιπεριάς τσίλι, είναι προφανής. 
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Tribulus 
 

  Αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης με φυσικό τρόπο χωρίς να περιέχει ορμόνες. Ιδανικό για αθλητές 
καθώς ενισχύει τη δύναμη και τη μυϊκή μάζα. Μετά την άθληση ομαλοποιεί την πίεση του αίματος  και 
βοηθά τον οργανισμό να επανέλθει. Μειώνει τα επίπεδα χοληστερίνης και καθαρίζει το συκώτι. Στους 
άντρες αυξάνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ενώ στις γυναίκες την συγκέντρωση ορμονών και την 
ωορρηξία.  
Χρήση: 250-500 mg 3 φορές την ημέρα για 8 εβδομάδες. Ξεκινήστε με μια δόση μέρα παρά μέρα και 
αυξάνετε. Ανά 4-6 εβδομάδες κάνετε διάλλειμα και από την αρχή.                    
 

 
 

Hemp seeds 
 

Τα διάφορα μέρη του φυτού της κάνναβης (cannabis sativa) έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και αιώνες από 
πολλούς λαούς του κόσμου για διάφορους σκοπούς. Πρόκειται για ένα «παρεξηγημένο» super food. Οι 
σπόροι της ήμερης κάνναβης έχουν μεγάλη διατροφική αξία και ωφελούν τη συνολική υγεία του 
οργανισμού. Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και 
ιχνοστοιχεία. Βελτιώνουν την κατάσταση των βρόγχων και διευκολύνουν την απόχρεμψη. Η κατανάλωσή 
τους μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην ενίσχυση 
οργανισμών που εμφανίζουν διατροφικές ελλείψεις. Περιέχουν τη σωστή αναλογία Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6 
λιπαρών οξέων, των σημαντικών οξέων για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Η συχνή 
κατανάλωσή τους μειώνει την ποσότητα τριγλυκερίδιων στο αίμα, την αρτηριακή πίεση, τον κίνδυνο για 
καρδιακές παθήσεις, τον πόνο, τις φλεγμονές από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μελετάται η συνεισφορά τους 
στην πρόληψη νοητικών παθήσεων, όπως η άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ. Να μην χρησιμοποιείται από 
ασθενείς με χρόνια κολίτιδα. 
 

 
 

Hemp protein. 
 
Η κάνναβη είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη της κάνναβης προέρχεται από το άλεσμα των 
σπόρων της Cannabis sativa, του γένους της κάνναβης που δεν περιέχει THC, την ενεργό κύρια ουσία που 
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ευθύνεται για την ψυχοτρόπο δράση της μαριχουάνας. Οι πρωτεΐνες που συναντάμε στην κάνναβη είναι 
παρόμοιες με αυτές που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα. Η σημασία της απόκτησης υψηλής ποιότητας 
πρωτεΐνης από τις τροφές είναι μεγάλη και θα πρέπει να την παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Η πρωτεΐνη 
αποτελεί το θεμελιώδες δομικό στοιχείο των μυών μας και είναι σημαντική, ιδιαίτερα για τους αθλητές και 
αυτούς που ασκούνται σε τακτική βάση. Η πρωτεΐνη της κάνναβης μπορεί να μας προσφέρει τα βασικά 
λιπαρά οξέα, τα αντιοξειδωτικά, τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τις ίνες, τη χλωροφύλλη που χρειάζεται ο 
οργανισμός μας, ενώ βοηθά τους ασθενείς που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη να επωφεληθούν από τα 
βασικά αμινοξέα. Είναι ιδανική πηγή πρωτεϊνών για vegan και χορτοφάγους. Μπορεί να αναμειχθεί με 
χυμούς, ροφήματα πρωτεΐνης, σε πίτες, κέικ, ψωμί κτλ, όπως η επιδιόρθωση του DNA. Καθαρή πρωτεΐνη 
σε σκόνη, χωρίς συντηρητικά με ιχνοστοιχεία. Ταυτόχρονα με το φαγητό. 

 
 

Horny goat powder 
 

Το όνομά του δεν είναι τυχαίο, αφού πρόκειται για ένα παραδοσιακό ισχυρό αφροδισιακό που αυξάνει τη 
λίμπιντο σε άνδρες και γυναίκες και αποδεδειγμένα τη στυτική λειτουργία στους άνδρες. Ο μύθος λέει ότι 
το όνομα του φυτού προέρχεται από έναν βοσκό που παρατήρησε ότι τα κατσίκια του ήταν πιο ενεργά 
σεξουαλικά μόλις μασούσαν τα φύλλα του φυτού. Αν και έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί για τις 
παθήσεις των νεφρών, των αρθρώσεων και το συκώτι, στον δυτικό κόσμο έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί ως 
αφροδισιακό, για την καταπολέμηση της κόπωσης, αλλά και την απαλλαγή από τα συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης. Οι αφροδισιακές του ιδιότητες οφείλονται ενδεχομένως στην αύξηση των επιπέδων του 
νιτρικού οξειδίου που χαλαρώνει τους μαλακούς μύες και επιτρέπει την καλύτερη ροή του αίματος προς τα 
σεξουαλικά όργανα. Οι ερευνητές επίσης υποθέτουν ότι η δράση του οφείλεται στην αναστολή του ενζύμου 
PDE-5, όπως και το διάσημο φάρμακο Viagra. Κάποιες άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα του 
φυτού ρυθμίζει το επίπεδο της κορτιζόλης, της τεστοστερόνης και της ορμόνης του θυρεοειδούς. Θεωρείται, 
επίσης, αντιβακτηριακό, αντιρευματικό, αντιβηχικό, τονωτικό, αγγειοδιασταλτικό, ενώ λειτουργεί κατά του 
άσθματος, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και επιδρά θετικά σε περιπτώσεις αρθρίτιδας, υπέρτασης 
και χρόνια βρογχίτιδας, αδύναμου ανοσοποιητικού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να αποκαταστήσει τα 
χαμηλά επίπεδα της τεστοστερόνης, να μειώσει τη φθορά των οστών και φέρει την κορτιζόλη του 
οργανισμού σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην παραδοσιακή κινέζική ιατρική, ενώ 
γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. 
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Φαγόπυρο 

Το φαγόπυρο ή μαυροσίταρο είναι ένα σιτηρό που εμπεριέχει μια εκπληκτική ουσία την ρουτίνη, που βοηθά 
στην εξουδετέρωση των όξινων υπολειμμάτων, την κακή χοληστερίνη ενδυναμώνει τα τριχοειδή αγγεία και 
τις αρτηρίες! 
Έχει πλούσια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αμινοξέα και βιταμίνες, ασβέστιο, σίδηρο, φολλικό οξύ, σελήνιο 
και ψευδάργυρο. 
Κατάλληλο για όσους έχουν δυσανεξία στην γλουτένη ιδανικό για όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη αλλά και 
πάσχουν από φλεβίτιδες. 
Προμηθευτείτε το σε μορφή άλευρου ή σαν δημητριακό! 

 

Φασόλια: μια υποτιμημένη «υπερτροφή» 

Η μεσογειακή διατροφή, επιτάσσει να καταναλώνουμε όσπρια, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Οι 
περισσότεροι μάλλον το αγνοούμε και περιορίζουμε σημαντικά την κατανάλωση φασολιών και γενικά των 
οσπρίων. Είναι χειμερινό φαγητό, όπως πολλοί θα ισχυριστούν, έχοντας κατά νου τη φασολάδα. Οι 
ποικιλίες τους όμως είναι πολλές, το ίδιο και οι συνταγές με τις οποίες μπορούν να μαγειρευτούν, οπότε τα 
φασόλια πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν σημαντική θέση… στο διατροφολόγιό μας. Τα θρεπτικά τους 
οφέλη είναι αναρίθμητα, το κόστος τους εξαιρετικά χαμηλό και η γεύση τους ασύγκριτη… Δοκιμάστε τα 
και δεν θα χάσετε. 

Βοηθούν στη λειτουργία της καρδιάς: Τα φασόλια είναι ένας καλός «σύμμαχος» της υγιούς καρδιάς. 
Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα 
επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, που επιβαρύνουν τη λειτουργία της καρδιάς. Αν πάλι προτιμάτε 
την κονσέρβα φασολιών, φροντίστε να απαλλαχτείτε από το νάτριο που περιέχουν, ξεπλένοντάς τα στο νερό 
(έτσι χάνουν περισσότερο από το 40% της ποσότητας νατρίου). 

Χαμηλά σε λιπαρά 
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Τα περισσότερα φασόλια είναι χαμηλά σε λιπαρά (2% με 3%), ενώ δεν περιέχουν καθόλου χοληστερόλη, 
εκτός κι αν είναι επεξεργασμένα ή εμπλουτισμένα με άλλα συστατικά, όπως το λαρδί. Σε κάθε περίπτωση 
καλό είναι να ελέγχουμε και τις ετικέτες της συσκευασίας τους για να γνωρίζουμε και τα επιπλέον 
συστατικά που περιέχουν, ιδίως όταν προμηθευόμαστε τις έτοιμες κονσέρβες φασολιών. 

Πλούσια σε πρωτεΐνες: Οι διαιτολόγοι προτρέπουν συνεχώς να καταναλώνουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερες ποσότητες φυτικών πρωτεϊνών. Περίπου μισή κούπα από φασόλια, προσφέρει στον οργανισμό 
μας 7 γρμ. πρωτεϊνών, την ίδια δηλαδή ποσότητα που παίρνουμε από 30 γρμ. κοτόπουλου, ψαριού ή 
κρέατος. Οι χορτοφάγοι και όσοι δεν συμπαθούν τα κρεατικά ή τα ψάρια ή και όσοι νηστεύουν, μπορούν να 
επιλέγουν τα φασόλια ως μια καλή εναλλακτική πρόταση, ώστε να προσλαμβάνει ο οργανισμός τις 
αναγκαίες φυτικές ίνες. 

Διατηρούν χαμηλά τα επίπεδα σακχάρου: Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τα φασόλια περιέχουν ένα 
εξαιρετικά καλό μίγμα σύνθετων υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Κατά συνέπεια τα φασόλια, επιβραδύνουν 
σημαντικά τη διαδικασία της πέψης και συμβάλλουν στη διατήρηση των χαμηλών επιπέδων γλυκόζης στο 
αίμα, ενώ παράλληλα περιορίζουν το αίσθημα κούρασης και λοιπών ενοχλήσεων που νιώθει ο οργανισμός. 

Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου: Οι επιστήμονες συστήνουν στους ενήλικες να καταναλώνουν 
3 κούπες φασόλια εβδομαδιαίως για να «θωρακίσουν» την υγεία του οργανισμού τους, αλλά και για να 
μειώσουν το ρίσκο χρόνιων παθήσεων, όπως του καρκίνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αφθονία των 
φυτικών ινών και των αντιοξειδωτικών που περιέχουν τα φασόλια. 

Δυσκοιλιότητα τέλος!: Γεμάτα από φυτικές ίνες, τα φασόλια βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί 
κανονικά, αποτρέποντας φαινόμενα δυσκοιλιότητας. Σε κάθε περίπτωση ένα γεύμα πλούσιο σε φυτικές ίνες, 
καλό είναι να συνοδεύεται με άφθονα υγρά -ακόμη και ανθρακούχο νερό- που συμβάλλουν στην καλύτερη 
λειτουργία του εντέρου. Τα θρεπτικά οφέλη σε αριθμούς αποτυπώνονται κάπως έτσι: στα 100 γρμ. 
Φασολιών, περιέχονται περίπου 5- 8 γρμ. φυτικών ινών. Τα φασόλια είναι η ιδανική τροφή για εκείνους που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στη γλουτένη, μια φυσική πρωτεΐνη που ανιχνεύεται σε προϊόντα όπως 
η σίκαλη, το σιτάρι, η βρώμη και το κριθάρι. Αν έχετε αλλεργίες σε κάποιες τροφές, φροντίστε να 
ενημερωθείτε από πριν για τα συστατικά τους, ελέγχοντας την ετικέτα τους ή ρωτώντας τον παραγωγό. 
Μόνο έτσι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ασφαλές για εσάς, ώστε να το καταναλώνετε άφοβα. 

Αίσθημα «πληρότητας»: Επειδή τα φασόλια μεταβολίζονται με αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με άλλους 
σύνθετους υδατάνθρακες, συμβάλλουν σημαντικά και στην απώλεια βάρους. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τα 
φασόλια μας δημιουργούν έντονα το αίσθημα της πληρότητας και μας κάνουν να νιώθουμε περισσότερο 
χορτάτοι. Το αποτέλεσμα είναι να αποφεύγουμε να καταναλώνουμε και επιπλέον γεύματα, ενώ ταυτόχρονα 
έχουμε περιορίσει σημαντικά τις θερμίδες που συσσωρεύει ο οργανισμός μας. 

Πολλαπλές επιλογές: Σε κονσέρβα ή κατεψυγμένα, φρέσκα ή αποξηραμένα, οι εκδοχές στις οποίες 
συναντάμε τα φασόλια στην αγορά είναι πολλές. Ενίοτε τα συναντάμε και με την μορφή αλευριού. Οι 
μαγειρικές συνταγές είναι εξίσου πολλές. 

Φιλικά στην… τσέπη: Τα φασόλια είναι ιδιαίτερα οικονομική πηγή πρωτεϊνών, ιδίως αν τα συγκρίνουμε 
με το κρέας ή τα ψάρια, που μάλλον είναι κάπως πιο τσουχτερά για την τσέπη μας, σε καιρούς κρίσης. 
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Υπερ-θρεπτικά: Εκτός από τις πρωτεΐνες, τους σύνθετους υδατάνθρακες και τις φυτικές ίνες, τα φασόλια 
είναι ένα πραγματικό «οπλοστάσιο» θρεπτικών συστατικών. Ενδεικτικά μπορούμε να απαριθμήσουμε τα 
αντιοξειδωτικά, τις βιταμίνες και τα μεταλλικά ιχνοστοιχεία, όπως ο χαλκός, το φυλλικό οξύ, το μαγνήσιο, 
το μαγγάνιο, ο φώσφορος, το κάλιο και ο ψευδάργυρος. Βέβαια, οι περισσότεροι από εμάς δεν 
καταναλώνουμε την αναγκαία συνιστώμενη ποσότητα, σε συστηματική βάση, οπότε ο οργανισμός μας 
υπολείπεται τελικά των αναγκαίων θρεπτικών συστατικών. 

Μαγειρικές εκδοχές: Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καταναλώσουμε τα φασόλια, είναι πολλοί 
και διαφορετικοί και καλύπτουν όλα τα γούστα. Μπορούν να αποτελέσουν ένα κυρίως πιάτο, ιδιαίτερα 
πικάντικο, να χρησιμεύσουν σαν υγιεινό και ελαφρύ συνοδευτικό (ρύζι με φασόλια), ως σούπα (το «εθνικό» 
μας φαγητό, η φασολάδα) ή απλά σαν επιδόρπιο. Αν στο ντουλάπι σας έχετε αποθέματα από μερικές 
ποικιλίες φασολιών -μαυρομάτικα, γίγαντες, lima, pinto ή ακόμη φακές, φάβα και ρεβίθια- μπορείτε να 
κάνετε θαύματα με λίγη φαντασία. Δημιουργήστε γευστικούς συνδυασμούς με βάση το χρώμα, τη γεύση 
αλλά και την θρεπτική τους αξία. Υπάρχουν κάποιες τροφές που οι επιστήμονες έχουν χαρακτηρίσει ΥΠΕΡ-
τροφές. Κάθε μια από αυτές θα μπορούσε, χωρίς αμφιβολία, να αποτελεί το βασικό συστατικό της μαρμίτας 
του Αστερίξ! Όχι, δεν έχουν μαγικές ιδιότητες.. Συγκεντρώνουν μέσα τους πολλά από τα θρεπτικά 
συστατικά της φύσης και σας τα προσφέρουν όλα συμπυκνωμένα, σε μια μπουκιά. Είναι τροφές που 
έθρεψαν τους λαούς ανά τους αιώνες, χρησιμοποιήθηκαν ως φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις λατρεύτηκαν 
ως ιερές. 

Φασόλια φάβας 

Από το τέλος του μήνα μέχρι και το Μάιο, τα φασόλια φάβας βρίσκονται στην ακμή τους και αποτελούν μια 
εξαιρετική πηγή φυλλικού οξέος, θειαμίνης και ψευδάργυρου, συγκεντρώνοντας τα γενικότερα οφέλη τον 
οσπρίων (πλούσια σε σίδηρο, κάλιο, φυτικές ίνες, φώσφορο κ.ο.κ.). Πώς να τα καταναλώσετε: Η πιο 
διαδεδομένη μορφή είναι ο πουρές των φασολιών αυτών με τη συνοδεία ελαιόλαδου και κρεμμυδιού, ενώ 
μπορείτε να τα προσθέσετε και σε ομελέτες, σε σαλάτα, στη σούπα, σε ζυμαρικά, ακόμη και στο κρέας 
κατσαρόλας.  

 

Μαυρομάτικα φασόλια 

Οι ζεστοί καλοκαιρινοί μήνες είναι η εποχή τους και είναι ευκαιρία να μπουν αυτό το διάστημα στη 
διατροφή σας. Αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης Β1, όπως επίσης και πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, 
μαγνησίου και ψευδάργυρου. Βράστε τα και «πετάξτε» τα μέσα στην καλοκαιρινή σας σαλάτα ή προσθέστε 
τα σε κάποιο άλλο πιάτο λαχανικών που θα ετοιμάσετε.  
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Κόκκινα φασόλια 
Τα «χρωματιστά» αυτά φασόλια είναι σημαντική πηγή αντιοξειδωτικών (δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 
φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις αντιοξειδωτικών διατροφών), σιδήρου, φώσφορου, καλίου, μαγνησίου, δεν 
περιέχουν σχεδόν καθόλου λίπη, ενώ είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και «φτωχά» σε θερμίδες. Πώς να τα 
δοκιμάσετε: Ένας λόγος που τα κόκκινα φασόλια αποτελούν μια καλή επιλογή γι’ αυτό το μήνα είναι ότι 
μπορούν να συνοδεύσουν αρκετά πιάτα, σαλάτες, ντιπ κ.ο.κ., έτσι ώστε να τα ενσωματώσετε στο 
χριστουγεννιάτικό σας τραπέζι.  

 

Φρούτο του πάθους 

Γιατί μας αρέσει; 
Τα φρούτα του πάθους ή μαρακούγια, έχουν «καταγωγή» από τη Βραζιλία. Θα τα βρείτε σε δύο ποικιλίες, 
την κίτρινη και τη μοβ, που είναι και η πιο διαδεδομένη. Έχουν έντονη εξωτική γεύση. Εξωτερικά η φλούδα 
τους μοιάζει να είναι κάπως ζαρωμένη, ενώ εσωτερικά έχουν πολλούς σπόρους και ιδιαίτερα μαλακή υφή. 
Ο καρπός τρώγεται με το κουταλάκι. Τα φρούτα του πάθους περιέχουν βιταμίνες A και C και είναι πλούσια 
πηγή φυτικών ινών. Έχουν λίγες θερμίδες, οπότε ενδείκνυνται για δίαιτα. 
Πώς το απολαμβάνουμε 
Αν δεν θέλετε να τα καταναλώσετε άμεσα, μπορείτε να προμηθευτείτε εκείνα που είναι λιγότερο 
«ζαρωμένα» και να τα αφήσετε να ωριμάσουν. Καταναλώνονται είτε μόνα τους, ενώ είναι και ιδιαίτερα 
διαδεδομένα σε συνταγές ζαχαροπλαστικής και όχι μόνο. 

 

 

Φράουλες 

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην αποκατάσταση των ζημιών στο δέρμα, 
που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η ρύπανση και η υπεριώδης ακτινοβολία. Επίσης 
έχουν βιταμίνη C -η βιταμίνη που σχετίζεται με λιγότερες ρυτίδες και λιγότερη ξηρότητα, σύμφωνα με 
έρευνες. 

Μπορείτε ακόμη και να απλώσετε ένα άλλειμα από φράουλες στο δέρμα, καθώς το φυσικό απολεπιστικό 
που περιέχουν, θα φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. 
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Φινόκιο 

Γιατί μας αρέσει;  
Το φινόκιο (η ρίζα του μάραθου) είναι ευεργετικό και εξαιρετικά υγιεινό και μπορεί να καταναλωθεί μετά 
το κυρίως γεύμα καθώς βοηθά σημαντικά στην πέψη. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, ασβέστιο, κάλιο και 
φυτικές ίνες, οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Πώς το απολαμβάνουμε 
Μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό για τις σαλάτες μας ενώ διαδεδομένη είναι και η χρήση του στη 
μαγειρική, σε ζυμαρικά, πίτες και φαγητά της κατσαρόλας. Οι σπόροι του μπορούν να προστεθούν σε 
διάφορες συνταγές καθώς το άρωμα και η γεύση του θυμίζουν ούζο. Συνδυάζεται επίσης με θαλασσινά και 
ψητά κρέατα. 

 

Φύκια arame 

 
Θρεπτικά στοιχεία: Βιταμίνες Β, A, C, E και K, ασβέστιο, σίδηρος, φώσφορος, μαγνήσιο, ιώδιο. 
Γιατί: Εάν έχετε φάει γιαπωνέζικο πρόσφατα, τότε το πιθανότερο είναι να το έχετε φάει το φύκι σας, αλλά 
μάλλον δεν έχετε φάει το καλό το φύκι. Το φύκι ποικιλίας nori, που σερβίρεται κατά κύριο λόγο στα 
γιαπωνέζικα εστιατόρια, είναι αρκετά θρεπτικό, αν όμως θέλετε να εντρυφήσετε και στο σπίτι στη 
γιαπωνέζικη κουζίνα, προτιμήστε το φύκι ποικιλίας arame, που έχει ηπιότερη γεύση και πολλά θρεπτικά 
στοιχεία, η δράση των οποίων ρίχνει την αυξημένη πίεση, αποτρέπει την εμφάνιση του καρκίνου και 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.  
Πώς: Το φύκι arame μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματα με προϊόντα της ανατολής, σε μορφή 
αποξηραμένων φύλλων. Μπορείτε είτε να το ψιλοκόψετε και να το προσθέσετε σε σούπες και τηγανιτά ή 
μπορείτε να το αλέσετε σε σκόνη και να το χρησιμοποιήσετε σαν καρύκευμα. 
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Χουρμάς 
Αυτό το φρούτο της Μέσης Ανατολής, έχει γλυκιά γεύση και ταιριάζει τέλεια σε κοκκινιστά και βραστά 
φαγητά, ενώ είναι ιδανικό και κομμένο σε επιδόρπια ή γεμιστό με τυρί κρέμα ή αμύγδαλα. Έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, είναι καλή πηγή φυτικών ινών και καλίου. 

Εποχή συγκομιδής: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 

 

Χλωρέλα 
 

Η Χλωρέλλα, όπως και η Σπιρουλίνα ανήκει στους παλαιότερους οργανισμούς του πλανήτη. Η εμφάνισή 
τους χρονολογείται πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια σε γλυκά νερά σε περιοχές της Άπω Ανατολής και 
της Αυστραλίας, 
 
Φυσικές ιδιότητες 
Πρόκειται για φύκη (μικροάλγη) του γλυκού νερού, κυκλικής μορφής και θεωρείται ο φυτικός οργανισμός 
του πλανήτη με τις μεγαλύτερες ποσότητες χλωροφύλλης. Εντούτοις, το περιεχόμενο της χλωρέλλας σε 
χλωροφύλλη ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης, συλλογής και επεξεργασίας της. Η χλωρέλλα 
περιέχει μια μοναδική ουσία που αποκαλείται «παράγοντας αύξησης χλωρέλλας». 
Χημική σύνθεση 
Η Χλωρέλλα η κοινή κατέχει υψηλά επίπεδα απορροφητικότητας, λόγω της κυτταρικής της δομής. 
Αποτελείται από Σελλουλόζη και είναι εξαιρετικά δύσπεπτη. Βοηθάει ωστόσο στην αποβολή των βαρέων 
μετάλλων από τον οργανισμό. Συνιστά πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιών, πολύ χρήσιμη για την 
συμπλήρωση της διατροφής και σε άτομα που δεν τρώνε αρκετά λαχανικά και φρούτα. Περιέχει πολλές 
πρωτεΐνες (δύο φορές περισσότερες από το σπανάκι και 38 φορές περισσότερες από τη σόγια), 
υδατάνθρακες, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη C και βιταμίνη Ε, αμινοξέα, ωμέγα-6 
λιπαρά οξέα και σπάνια ιχνομέταλλα.  Περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνης Β12, καθώς και σημαντικές 
ποσότητες βήτα-καροτίνης. Είναι μια ολοκληρωμένη τροφή και συχνά ονομάζεται «σούπερ τροφή». 
 
Τα οφέλη 
Παρέχει μία σειρά από θρεπτικά, ενεργητικά και μεταβολικά οφέλη. Η χλωροφύλλη που περιέχει επιταχύνει 
την κάθαρση του αίματος.  Λόγω της περιεκτικότητάς της σε RNA και DNA, έχει βρεθεί ότι προστατεύει 
από τις υπεριώδεις ακτίνες.  Μελέτες αναφέρουν ότι η χλωρέλλα είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, ειδικά 
για ανθρώπους που επιλέγουν ή που δεν μπορούν να καταναλώσουν κρέας. Επίσης, θεωρείται φανταστικό 
αποτοξινωτικό, γιατί προστατεύει τον οργανισμό από τις τοξίνες. Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της χλωρέλλας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της να μειώνει την υψηλή 
αρτηριακή πίεση, να ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης του πλάσματος, να επιταχύνει την επούλωση 
πληγών και των ελκών, και να ενισχύει τις ανοσοποιητικές λειτουργίες. Επιπλέον, θεωρείται χρήσιμη για 
την βελτίωση της πέψης και της εντερικής λειτουργίας, την διέγερση της ανάπτυξης και επούλωσης των 
ιστών, την καθυστέρηση της γήρανσης, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την διατήρηση της 
υγείας των τριχών, του δέρματος, των δοντιών και των νυχιών, την θεραπεία κρυολογημάτων και διαφόρων 
αναπνευστικών λοιμώξεων. Εντούτοις, δεν έχει καμιά αποδεδειγμένη δραστικότητα στις ανωτέρω 
καταστάσεις και δεν υπάρχουν επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η χλωρέλλα 
διαθέτει οποιεσδήποτε θεραπευτικές ιδιότητες 
Ανεπιθύμητες ενέργειες 
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Είναι πιθανό η χλωρέλλα να προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. 
Δοσολογία και διαθεσιμότητα 
Η χλωρέλλα είναι διαθέσιμη σε δισκία, κάψουλες, υγρά εκχυλίσματα και κόνεις. Στα σκευάσματα του 
εμπορίου η δοσολογία κυμαίνεται. Τα διαιτητικά συμπληρώματα παρέχουν 500-3.000 mg ανά ημέρα. 
Αλληλεπιδράσεις. 
Η χλωρέλλα μπορεί να περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης Κ και ως εκ τούτου  είναι πιθανό να 
ανταγωνίζεται τη δράση της βαρφαρίνης και των άλλων αντιπηκτικών. 
 

 

 
Ζea Comeback 

Πριν το σλόγκαν «Είμαστε ό, τι τρώμε» γίνει ξανά της μόδας, χιλιάδες χρόνια πριν, ο Ηρόδοτος μίλαγε με 
τα καλύτερα λόγια για την Ζέα, το αρχαίο δημητριακό που υποσκελίστηκε, για εμπορικούς λόγους, από το 
σιτάρι και το ρύζι! Πρόσφατα, άρχισε να γίνεται ξανά της μόδας, αφού είναι ένα δημητριακό που χωνεύεται 
πιο εύκολα μίας και έχει χαμηλή ως και μηδαμινή περιεκτικότητα. Μέχρι 100 χρόνια πριν, ήταν το πιο 
διαδεδομένο δημητριακό στην περιοχή μας! Μήπως πρέπει να το ξαναθυμηθούμε; 

 

Ψωμί Εσσέων: Το Ψωμί της Μητέρας Φύσης 

Το ψωμί Εσσέων είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη του πιο υγιεινό ψωμί που υπάρχει. Αυτό το 
καταλαβαίνεις απλά και μόνο αν διαβάσεις τα συστατικά του. Είναι 100% σιτάρι. Τίποτε άλλο πάρα μόνο 
φιλτραρισμένο νερό. Δεν περιέχει καθόλου αλάτι, αλεύρι, μαγιά, λιπαρά, ζάχαρη, γλυκαντικά, αυγά ή 
γαλακτοκομικά. Εκτός αυτού το σιτάρι που χρησιμοποιείται είναι βιολογικό και πρόκειται για 
πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν. 
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Κάποια από τις ομάδες ασχολήθηκε με τη κατασκευή ενός ημερολογίου στο οποίο θα υπάρχουν φωτογραφίες για 
τις πιο ευεργετικές υπερτροφές ανά μήνα. 

Το ημερολόγιο είναι και σε μορφή powerpoint (ημερολόγιο υπερτροφές.ppt) 

    

 

 

 

Μια άλλη  ομάδα ασχολήθηκε με τη κατασκευή βιβλίου συνταγών βασισμένων σε  υπερτροφές (αλμυρές-γλυκές 
συνταγές). 

Το βιβλίο συνταγών είναι και σε μορφή word (συνταγές.docx) 
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