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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝ 
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Καθώς ανεβαίνει η 
θερµοκρασία, πρέπει να 
είµαστε πιο προσεκτικές µε 
τα ευπαθή τρόφιµα και τη 
συντήρηση τους. 
Τα προϊόντα που θέλουν ιδιαίτερη 
προσοχή είναι τα εξής: 
¦ Κοτόπουλα 
¦ Κρέατα 
¦ Ψάρια 
¦ Γαλακτοκοµικά και φυσικά τα 
αλλαντικά. 
Όταν τα αγοράζουµε συσκευασµένα, 
διατηρούνται στο ψυγείο µέσα στη 
συσκευασία τους έως την ηµεροµηνία 
λήξης, αλλά αν τα ανοίξουµε ή τα 
αγοράσουµε χύµα, πρέπει να τα 
καταναλώσουµε εντός 3-4 ηµερών. 
Στην κατάψυξη µπορούν να 
διατηρηθούν περίπου δύο µήνες. 
Τα αλλοιωµένα τρόφιµα έχουν 
µερικά χαρακτηριστικά που σας 
διευκολύνουν να τα ξεχωρίσετε, 
κυρίως τα γαλακτοκοµικά, που είναι 
πολύ ευαίσθητα και τα οποία πρέπει 
να τα ξεχωρίσετε από την αλλοιωµένη 
γεύση τους. To γάλα, όταν το βράσετε, 
«κόβει» και ξινίζει, ενώ το γιαούρτι 
πικρίζει και το τυρί πιάνει µούχλα. 
Όλα τα αλλοιωµένα τρόφιµα αποκτούν 
«γλοιώδη» υφή, χαρακτηριστικό 
που δείχνει ότι έχουν «αναπτύξει» 
µικροοργανισµούς. 

οι πολυτιµεσ 
φράουλες ρ∆ικότυλο φυτό, η φράουλα ανήκει στην 
τάξη ροδώδη και στην οικογένεια ροδίδες. 

/Σηµαντικές αλλαγές στην καλλιέργειά της, 
x * i αρχικά στις Άλπεις - παρατηρήθηκαν όταν στην 
* Ευρώπη ήρθαν οι πολύ µεγαλύτερες αµερικανικές 

και στη συνέχεια οι ποικιλίες από τη Χιλή, των οποίων οι 
διασταυρώσεις τους οδήγησαν στις σηµερινές φράουλες. 

ΠΙΛΙΝΓΚ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
ME ΦΡΑΟΥΛΑ. 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΛΑΙΟ, 
ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ 
ΦΥΚΙΑ: 
Αναπλάθει, εξαλείφει 
σηµάδια από σπυράκια 

και αποτρίχωση 
(θυλακίτιδα), επιδερµικές 

σκληρύνσεις 
(γόνατα, αγκώνες) 
σε όλο το σώµα, 
αφήνοντάς το λείο και 
καθαρό. 

υλικα: 
¦ 10 µεγάλες 
φράουλες 
¦ 3 κουταλιές 
αµυγδαλέλαιο 
¦ 3-4 κουταλιές 
χοντρό θαλασσινό 
αλάτι 
¦ 1 κουταλιά φύκια 
σε σκόνη. 
Ανακατεύουµε τις 
φράουλες, το αµυγδαλέλαιο 

και τα φύκια 
στο µπλέντερ µέχρι 
να γίνουν οµοιόµορφο 
µείγµα. 
Προσθέτουµε το 
αλάτι. Απλώνουµε 
το πίλινγκ στο σώµα, 
κάνουµε ελαφρύ 
µασάζ για 7 λεπτά 
και το αφήνουµε να 
δράσει για 15 ακόµη 
λεπτά. 
Ξεπλένουµε µε χλιαρό 
νερό. 

Στις φράουλες περιέχονται 
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 

σίδηρος, νάτριο, ασβέστιο, 
µαγνήσιο, φώσφορος, βιταµίνη 
A, βιταµίνη C, κάλιο, νιασίνη, 
σαλικυλικό οξύ, φρουκτόζη. 
δραση στην επιδερµιδα: 
Τονωτική, στυπτική, µαλακτική, 
ενεργοποιεί το φυσικό κολλαγόνο 

της επιδερµίδας, αναζωογονητική, 
λευκαντική, λειαντική, 

καταπολεµά τα σηµάδια ακµής, 
προλαµβάνει την ακµή. 

φυσικεσ συνταγεσ 
me φραουλα 
µασκα προσωπου 
αναζωογόνησης 
me φραουλα & µελι: 
∆ίνει ενέργεια και λάµψη σε 
όλους τους τύπους δέρµατος, 
εκτός από τα πολύ αλλεργικά. 
υλικα: 
¦ Πολτός από 2 µεγάλες φράουλες 

¦ 1 κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι 

¦ 1 κουταλάκι µέλι. 

Ανακατεύουµε όλα τα υλικά 
µέχρι να γίνουν οµοιόµορφα 
µείγµα. Απλώνουµε τη µάσκα στο 
πρόσωπο, αποφεύγοντας την 
περιοχή των µατιών και την αφήνουµε 

να δράσει για 30 λεπτά. 
Ξεπλένουµε µε χλιαρό νερό. 

µασκα προσωπου 
me φραουλα και αργιλο: 
Αφαιρεί άµεσα τους ρύπους της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τα 
µαύρα στίγµατα. Ιδανική και για 
την ανδρική επιδερµίδα. 
υλικα: 
¦ Πολτός από 2 µεγάλες φράουλες 

¦ 1 κουταλιά φυσική άργιλο 
¦ 1 κουταλιά ζάχαρη. 
Ανακατεύουµε όλα τα υλικά µέχρι 
να γίνουν οµοιόµορφο µείγµα. 
Απλώνουµε τη µάσκα στο πρόσωπο, 

αποφεύγοντας την περιοχή 
των µατιών, κάνοντας ελαφρύ 
µασάζ για 2 λεπτά και την αφήνουµε 

να δράσει για 15 ακόµη 
λεπτά. Ξεπλένουµε µε χλιαρό 
νερό (1 φορά την εβδοµάδα). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! «Οι φράουλες έχουν υψηλά ποσοστά αλλεργιών. Πριν τις χρησιµοποιήσουµε, 
πρέπει να βεβαιωθούµε πως δεν είµαστε αλλεργικοί», τονίζει η ∆ήµητρα Γουλά, συγγραφέας 
του βιβλίου «Τι γεύση έχουν τα καλλυντικά σας» (εκδ. «∆ιόπτρα»). «Κάνουµε ένα τεστ 
βάζοντας λίγο πολτό φράουλας πίσω ano το αυτί µας για όλο το βράδυ. Αν δεν κάνει κάποια 
αντίδραση (κοκκινίλα, σπυράκια, φαγούρα), τότε µπορούµε άφοβα να χρησιµοποιήσουµε τις 
φράουλες για φυσικές συνταγές», (www.dimitragoula.gr). 

οι πολυτιµεσ 
φράουλες 
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