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ΥΓΙΕΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ^χεδόν 
όλοι µου λένε ότι 

ποτέ δεν αισθάνονται 
πως έκαναν δίαιτα και ότι 
κανένας φίλος τους δεν 
πίστευε ότι έτρωγαν τάση 
ποσότητα και ποικιλία και 
πάλι έχαναν βάρος. Υποστηρίζω 

την άποψη ότι η διατροφή 
του κάθε ανθρώπου πρέπει 
να είναι ευχάριστη, να 

έχει ποικιλία και να επιτρέπει 
ευελιξία ανάλογα µε το πρόγραµµα 

και τη ρουτίνα του 
καθενός µας. Παράλληλα 
µπορεί ο καθένας µας να 
µάθει να τηρεί κάποιους 

Ιονικούς κανόνες που τονώf 

νουν την υγεία, την ευεξία 
και όπου χρειάζεται οδηγούν 
στην απώλεια βαρου;. 
ΜΗΠΩΣ ΤΡΩΤΕ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ 
!ΟΛΥ 
ΉΟΙΣΤΟ 

ΊΤΙΤΟΒΡΑΑΥ; 
Όταν δεν τρώτε τίποτα όλη 

µέρα, ο µεταβολισµός µειώνεται 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα 

και θα είναι δύσκολο να 
χάσετε βάρος. Όσο γεµάτη 
και να είναι η µέρα σας, βρείτε 

λίγο χρόνο για ένα γρήγορο 
πρόγευµα κι ένα ελαφρύ 

γεύµα το µεσηµέρι. Έρευνες 
δείχνουν ότι αυτά τα δυο 
µικρά γεύµατα βοηθούν τη 
λειτουργία της µνήµης, τη 
συγκέντρωση και την απόδοσή 

σας στην εργασία. Μάλιστα 
όσοι τρώνε πρόγευµα, 

συνήθως καταναλώνουν 
λιγότερες θερµίδες µέχρι το 
τέλος της ηµέρας. 
Η οµοιόµορφη κατανοµή 

των θερµίδων στη διάρκεια 
της ηµέρας θα σας βοηθήσει 
να χάσετε βάρος. Για ένα 
ελαφρύ γεύµα, όπως µεσηµεριανό 

στο χώρο εργασίας, 
µπορείτε να συνδυάσετε 3-4 
κράκερ και ένα-δυο φρούτα 
(στο βιβλίο περιέχονται προ¬ 

τάσεις για σνακ µε τις θερµίδες 
που περιέχει το καθένα). 

Για παράδειγµα, ένα ελαφρύ 
γιαούρτι µε 3-4 κράκερ και 
ένα-δυο φρούτα ή ένα 
σάντουιτς ή µια σαλάτα µε 
αυγό, γαρίδες, τόνο ή κοτόπουλο 

συν 1-2 φρυγανιές. 
Όταν αφήνετε µεγάλα κενά 
µεταξύ των γευµάτων, η πείνα 

που θα νιώθετε στο τέλος 
θα σας οδηγήσει στην κατανάλωση 

πολύ µεγάλης ποσότητας 
φαγητού στο βραδινό 

σας. Επειδή πεινάτε, θα φάτε 
οτιδήποτε βρείτε, χωρίς να 
περιµένετε να φτιάξετε ή να 
βρείτε κάτι πιο υγιεινό. 

ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 
Μήπως τρώτε σωστά και 
γυµνάζεστε όλη την εβδοµάδα, 

αλλά δεν προσέχετε 
καθόλου τα Σαββατοκύριακα; 

Προγραµµατιστείτε 

σωστά. Μειώστε τις θερµίδες 
σας την Παρασκευή και 

τη ∆ευτέρα τρώγοντας 
περισσότερες σαλάτες/ 
λαχανικά ως κύριο γεύµα. 
Επίσης, προσπαθήστε να 
συνεχίσετε κάποιας µορφής 
άσκηση ακόµα και το Σαββατοκύριακο. 

∆οκιµάστε 
κάτι διαφορετικό ή πιο οικογενειακό 

από τις υπόλοιπες 
ηµέρες - πεζοπορία στη 
φύση, χορό, κολύµπι, ποδηλασία 

κ.λπ. Επίσης µην τρώτε 
µπροστά στην τηλεόραση, 
γιατί τρώτε πολύ περισσότερο, 

αφού δεν αντιλαµβάνεστε 
την ποσότητα. Αν η 

δυσκολία σας είναι στις 
βραδινές εξόδους, περιστασιακά 

επιτρέψτε στον εαυτό 
σας να απολαύσει ένα ορεκτικό 

ή γλυκό στο αγαπηµένο 
σας εστιατόριο. Βέβαια, 

πάντα µε προσοχή στην 
ποσότητα. 

∆ΙΑΙΤΑ & fitness 
Μετά ano έξι χρόνια 
anou6£S στον κλάδο 
Tns Κλινικήε 
∆ιαιτολογία5 και σε 
περισσότερα από 10 
χρόνια έχω βοηθήσει 
µεγάλο αριθµό ατόµων 
να χάσουν βάροΞ και 
να βελτιώσουν µόνιµα 
τι s διατροφικέΞ tous 
συνήθειε$. 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
Κλινικός ∆ιαιτολόγος, συγγραφέας 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΤΙ 
Αν το φαγοπότι διαρκεί ώρες 
γύρω από το τραπέζι, βρείτε 
κάτι να κάνετε. Εάν συνηθίζετε 

να πίνετε πολύ αλκοόλ, να 
πίνετε µικρότερες γουλιές και 
ενδιάµεσα σε κάθε ποτήρι να 
πίνετε ένα ποτήρι νερό ή ένα 
αναψυκτικό τύπου διαίτης. 
Καλύψτε το µισό σας πιάτο µε 
σαλατικά, σερβίρετε µικρές 
µερίδες και προσπαθήστε να 
φάτε όσο πιο αργά µπορείτε. 
Αφήνετε για λίγο κάτω τα 
µαχαιροπίρουνα ανάµεσα σε 
κάθε µπουκιά. Τρώγοντας 
αργά θα χορτάσετε µε τη 
σωστή ποσότητα. Έρευνες 
έδειξαν ότι χρειάζονται πάνω 
από 15 λεπτά για να αναγνωρίσει 

ο εγκέφαλος τις βιολογικές 
ενδείξεις ότι έχουµε χορτάσει 

και ότι τα άτοµα που 
τρώνε γρήγορα, συνήθως 
έχουν αυξηµένο βάρος. Ενδι- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ - ΠΙΕΡΙ∆ΟΥ, 
του βιβλίου «Γίνε ο διαιτολόγος του 

εαυτού σου» (εκδ. «∆ιόπτρα») 

άµεσα να πίνετε έστω µια γουλιά 
νερό. Αν πεινάτε πολύ πριν 

πάτε εκεί, φάτε κάτι που περιέχει 
φυτικές ίνες, όπως 3-4 

κουταλιές δηµητριακά ολικής 
αλέσεως µαζί µε ηµιάπαχο 
γάλα ή µια σούπα στιγµής στο 
φλιτζάνι µε λίγες θερµίδες. Αν 
τρώτε καθώς ετοιµάζετε το 
φαγητό ή ενώ ταΐζετε µικρά 
παιδιά, δοκιµάστε να µασάτε 
τσίκλα ή καραµέλα χωρίς 
ζάχαρη. ∆οκιµάστε επίσης ένα 
ρόφηµα όπως τσάι, ζεστή 
σοκολάτα (light) ή µια έτοιµη 
σούπα µε χαµηλές θερµίδες το 
χειµώνα και το καλοκαίρι 
νερό (βρύσης ή ανθρακούχο) 
ή ένα ποτήρι γάλα (όπως σε 
φραπέ). Άλλη λύση θα ήταν 
να ετοιµάσετε το φαγητό το 
πρωί, που πιθανόν να τσιµπάτε 

λιγότερο ή µετά το µεσηµεριανό, 
οπότε θα είστε χορτάτοι. 

(www.nutririonmatters.cy.net) 

www.clipnews.gr


