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ΔΙΑΙΤΑ & fitness ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ 
Είναι Kaipos να 
απελευθερώσουμε τον 
καλύτερο pas εαυτό 
και να απαλλαγούμε 
από όλα τα αισθήματα 
ενοχή5 και αυτοanoppii|jns 

που pas 
βασανίζουν, όταν 
ανεβαίνουμε στη 
ζυγαριά. 
HMimi Spencer μέσα 

από το βιβλίο της 
«Αντι-δίαιτα-101 μυστικά 
για να φαίνεστε πάντα αδύνατες» 

(εκδ. «Διόπτρα») 
μας προτρέπει να ξεχάσουμε 

μια και καλή τις εξαντλητικές 
δίαιτες και να ανακαλύψουμε 

τους νέους τρόπους, 
για να ελέγξουμε το 

βάρος μας. 

90 

Ας ξεκινήσουμε από τα 
εύκολα. 
¦ Αφήστε τη μαγιονέζα έξω 
από το σάντουιτς (δοκιμάστε 

να την αντικαταστήσετε 
με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών). 

¦ Όχι πια ζάχαρη στο τσάι 

σας. 
¦ Παραγγείλτε γρανίτα ή 
σορμπέ αντί για παγωτό. 
¦ Βάλτε στο φαγητό σας 
μια σταλιά ελαιόλαδο, 
όχι βούτυρο. 
¦ Προτιμήστε τρόφιμα 

χαμηλών λιπαρών 
και αποβουτυρωμένα. 

¦ Μετατοπιστείτε 
από το άσπρο στο ολικής 

αλέσεως. 
¦ Πιείτε μεταλλικό 
νερό αντί για κρασί 
με το φαγητό σας. 

«Εσείς ούτε που 0a καταλάβετε 
τη διαφορά, το 

σώμα σας όμως, θα την 
καταλάβει», εξηγεί η συγγραφέας. 

¦ Αν σας αρέσουν τα 
αλλαντικά, προτιμήστε 
αυτά από κρέας κοτόπουλου 
ή γαλόπουλου. 
¦ Προτιμήστε να φάτε ψάρι 
παρά κρέας. Και ψήστε το στο 
γκριλ, μην το τηγανίσετε. 

¦ Κάντε μια μικρή αποχή 
από το τυρί. 
¦ Πρέπει να βγάζετε την 
πέτσα από το κοτόπουλο 
και τα παχάκια από το κρέας· 

¦ Αν πρέπει οπωσδήποτε να 
φάτε μοσχάρι ή αρνί, προτιμήστε 

άπαχα κομμάτια και, 
αν μπορείτε, κρέας από ζώα 
ελευθέρας βοσκής που δεν 

τρέφονται με ζωοτροφές. 
Έχει λιγότερο λίπος, 
λιγότερες θερμίδες και 
περισσότερα Ωμέγα 3. 
¦ Προτιμήστε γενικά τα 

πιο άπαχα κρέατα. Για 

παράδειγμα, 
το κρέας της 
γαλοπούλας 
είναι πολύ πιο 
άπαχο και από 
τα κόκκινα 
κρέατα και από 
το κοτόπουλο. 

Αγοράστε 
τόνο σε άλμη. 

Δοκιμάστε τις λιαστές ντομάτες, 
αλλά να είναι στραγγισμένες, 

όχι να κολυμπούν 
στο λάδι. 
¦ Συνηθίστε να πίνετε τον 
καφέ σας μαύρο, χωρίς κρέμα 

ή γάλα, αλλιώς προτιμήστε 
το αποβουτυρωμένο. 

¦ Αν μπορείτε, εγκαταλείψτε 
γενικά τον καφέ και την 

καφεΐνη. Θεωρείται πως η 
καφεΐνη ευνοεί τη συσσώρευση 

λίπους στον οργανισμό 
και έτσι επιβραδύνει το 

αδυνάτισμα. Αντικαταστήστε 
τον καφέ με πράσινο 

τσάι. 
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¦ Μπορείτε ακόμη να αντικαταστήσετε 
το μοσχαρίσιο 

κρέας με μανιτάρια (αντί 
για μακαρόνια με κιμά, 
δοκιμάστε μακαρόνια με 
σάλτσα μανιτάρια). Μια 
έρευνα έδειξε ότι αν αντί 
για μπιφτέκι τρώγαμε (με τη 
σαλάτα μας ή με το 
χάμπουργκερ)ένα ψηλό 
μανιτάρι, σε καθημερινή 
βάση, θα γλιτώναμε περίπου 

18.000 θερμίδες και 
3.000 γραμμάρια λίπους το 
χρόνο. 
¦ Προτιμήστε φρέσκα 
φρούτα αντί για ξερά. 
¦ Να αγοράζετε μόνο σοκολάτα 

υγείας και ακόμη 
καλύτερα αυτή που έχει 
80% κακάο (την πολύ μαύρη)· ¦ 

Ξεχάστε το κέτσαπ που 
είναι γεμάτο από συντηρητικά 

και έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε ζάχαρη. Αν 

θέλετε σάλτσα στα μακαρό- 

νια ή το ρύζι σας, φτιάξτε 
μία στα γρήγορα, με φρέσκες 

ψιλοκομμένες ντομάτες, 
φρέσκο ή ξερό κρεμμύδι, 

λίγο ελαιόλαδο και, αν 
θέλετε, πιπεριές (μην τσιγαρίσετε 

τίποτε). 
¦ Τρώτε σούπα η οποία 
είναι ένα σπουδαίο κατασταλτικό 

της όρεξης που 
καλό είναι να περιέχει και 
κάποια πρωτεΐνη (φασόλια 
η φακές). Αποφύγετε τις 
κρεμώδεις και τα φακελάκια 

με τις σούπες χαμηλών 
θερμίδων, γιατί, όπως λέει η 
Mimi Spencer, η προσπάθειά 

σας και μάταιη θα είναι 
και ολέθρια για την υγεία 
σας. Λίγο κριθαράκι, φρέσκια 

ντομάτα, σέλινο και 
όποιο άλλο λαχανικό σας 
αρέσει, μπορούν να βράσουν 

στην κατσαρόλα και 
αν θέλετε- μπορείτε να 
ψιλοκόψετε μέσα το κοτόπουλο 

που περίσσεψε. 
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