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Ότι θα αδυνατίσουµε τρώγοντας ποικιλία τροφών χωρίς να περιοριζόµαστε στις 
ποσότητες και χωρίς να αναλωνόµαστε στο να µετράµε θερµίδες. Αυτή είναι n 
υπόσχεση της νέας δίαιτας Άτκινς. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ∆ΑΛΛΑ 

Ch περισσότεροι από εµάς όταν ακούµε 
για τη δίαιτα Ατκινς φανταζόµαστε 

µια πρωτεϊνική δίαιτα, µια διατροφή 
χωρίς υδατάνθρακες, ακριβώς επειδή 
από την πρώτη της εκδοχή του 1972 
συµβούλευε να περιορίσουµε πολύ τους 
υδατάνθρακες ώστε να χάσουµε βάρος. 
Με τα χρόνια όµως και καθώς µε τη βοήθεια 

των επιστηµονικοί ερευνών άρχισε 
να απενοχοποιείται n κατανάλωση 

υδατανθράκων στη δίαιτα, τουλάχιστον 
κάποιων από αυτούς, n δίαιτα Άτκινς 
εξελίχθηκε/Ετσι, έχουµε πλέον 

στη διάθεσή µας τη νέα δίαιτα Άτκινς, 
που υπόσχεται να µας βοηθήσει να χάσουµε 

βάρος αποτελεσµατικά και επιπλέον 
να το κρατήσουµε χαµηλό για 

πολλά χρόνια. 

Οι αρχές της δίαιτας 
Η νέα δίαιτα Άτκινς βασίζεται σε 7 θεµελιώδεις 

κανόνες. Αυτοί είναι οι εξής: 
> Μετράµε τους υδατάνθρακες που καταναλώνουµε. 

Αυτό σηµαίνει ότι µετράµε τα γραµµάρια 
των «καθαρών» υδατανθράκων, δηλαδή 

αυτών που επηρεάζουν το σάκχαρο 
του αίµατος µας, και όχι των αδρανών 

(φυτικών) ινών (στις συσκευασίες 
των τροφίµων συνήθως επισηµαί¬ 

νονται ξεχωριστά). 
> Τρώµε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης 
ώστε να µην πεινάµε. 
Η πρωτεΐνη µάς βοηθάει να χορτάσουµε 

και κρατάει σταθερή την ινσουλίνη 
στο αίµα. Πρέπει να τρώµε τουλάχιστον 

110-170 γρ. πρωτεΐνης σε 
κάθε γεύµα, ενώ οι µεγαλόσωµοι άνδρες 

µπορεί να χρειάζονται ακόµα και 
225 γρ. τη φορά. 
> ∆εν ξεχνάµε τα καλά λιπαρά. 
Τα µονοακόρεστα λιπαρά (περιέχονται 
κυρίως στο ελαιόλαδο) είναι πολύ σηµαντικά 

για τη διατροφή µας ακόµα και 
όταν κάνουµε δίαιτα. Ας µην ξεχνάµε 
βέβαια και τα πολυακόρεστα (κυρίως 
τα ω-3), των οποίων n καλύτερη πηγή 
είναι τα λιπαρά ψάρια. 
> Τρώµε αρκετές φυτικές ίνες. 
Μας χορταίνουν χωρίς να µας επιβαρύνουν, 

δεσµεύουν τη χοληστερίνη 
και βοηθούν στη ρύθµιση του σακχάρου 

µας. 
> Αποφεύγουµε τη ζάχαρη. 
Κόβοντας αυτές τις κενές θερµίδες (για 
παράδειγµα το αλκοόλ και τα αναψυκτικά), 

έχουµε κέρδος για την υγεία 
και τη δίαιτά µας. 
* Συµπληρώνουµε τη διατροφή µας µε 
βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία. 

∆ιατροφικά συστατικά απαραίτητα, αν 
θέλουµε n διατροφή µας, παρά τη δίαιτα, 

να είναι πλήρης. 
> Βάζουµε την άσκηση στη ζωή µας. 
Ψάχνουµε να βρούµε µορφές γυµναστικής 

που µας ευχαριστούν και ταυτόχρονα 
µας βοηθούν στην προσπάθειά 

µας να χάσουµε βάρος. 

Σε 4 φάσεις 
Ακριβώς επειδή n νέα δίαιτα Άτκινς 
στοχεύει στο να διατηρήσουµε το βάρος 

µας χαµηλό σε ολόκληρη τη ζωή 
µας, έχει 4 φάσεις, ενώ παράλληλα 
φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι µόνο µια 
δίαιτα αδυνατίσµατος, αλλά µια συνταγή 

ζωής. 

ΦΑΣΗ 1 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
∆ιαρκεί τουλάχιστον 2 εβδοµάδες και 
µπορούµε στη διάρκεια της να χάσουµε 

αρκετά κιλά. Σε αυτή τη φάση εκπαιδεύουµε 
το σώµα µας να καίει λίπος, 

πράγµα που θα ενεργοποιήσει την απώλεια 
βάρους. Για να το πετύχουµε αυτό, 

θα πρέπει να καταναλώνουµε µέχρι 20 
γρ. «καθαρών» υδατανθράκων την ηµέρα. 

Από αυτά, τα 12-15 γρ. θα πρέπει να 
είναι «λαχανικά βάσης», όπως τα ονο- 
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. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΝΑ ΠΙΝΟΥΜΕ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,5 ΛΙΤΡΟ 
ΝΕΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΤΟΙΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ^ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ^ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. 
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∆ΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ 
ΩΡΙΜΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΓΙΑΤΙ 
ΟΣΟ ΠΙΟ ΩΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ 
Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΑΣ 

∆ΙΝΟΥΝ 

µάζει n δίαιτα, δηλαδή λαχανικά που 
επιτρέπονται στη δίαιτα, τα οποία θα 
πρέπει να καταναλώνουµε καθηµερινά 

µαζί µε πρωτεΐνες και υγιεινά λίπη 
(δηλαδή ελαιόλαδο). 

Τα τρόφιµα 
η ο v επιτρέπονται 
Τα περισσότερα λαχανικά, κοτόπουλο 

χωρίς πέτσα, γαλοπούλα, µοσχάρι, 
άπαχος κιµάς, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, 
ελαιόλαδο, σκληρά τυριά, µαργαρίνη, 
ελιές, λεµόνι, µαγιονέζα, βούτυρο. 

Τα τρόφιµα 
ιι ο υ απαγορεύονται 
Καρότα, γλυκοπατάτες, φρούτα, πατάτες 

τηγανητές, βραστές, ψητές ή σε 
µορφή πουρέ, αποξηραµένα φρούτα, 
παϊδάκια, πανσέτες, µπέικον, λουκάνικα, 

πατέ, αλλαντικά και επεξεργασµένα 
κρέατα, όλα τα είδη ψωµιού, ζυµαρικών 

και ρυζιού, παξιµάδια, φρυγανιές, 
αραβικές πίτες, πίτσα, µπισκότα, κέικ, 
κρουασάν, κρουτόν, µάφινς, βάφλες, 
κρέπες, αλκοόλ, αναψυκτικά, µαλακά 

τυριά, γάλα και γιαούρτι, σος, φιστικοβούτυρο, 
φυτικά έλαια, όσπρια, 

ξηροί καρποί. 
Για να υπολογίζουµε τους υδατάνθρακες, 

θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι: 
> Τα περισσότερα τυριά περιέχουν 
1 γρ. υδατάνθρακες ανά 3O γρ. (ποσότητα 

ion µε ένα σπιρτόκουτο). 
>¦'Ενα αυγό περιέχει 0,6 γρ. «καθαρούς» 

υδατάνθρακες. 
> Τα στρείδια και τα µύδια περιέχουν 
υδατάνθρακες, γι' αυτό δεν πρέπει 
να καταναλώνουµε πάνω από 120 γρ. 
την ηµέρα. 
> Τα 12-15 γρ. «καθαρών» υδατανθράκων 

από λαχανικά βάσης αντιστοιχούν 
σε περίπου 6 φλιτζάνια ωµά ή 2 φλιτζάνια 

µαγειρεµένα λαχανικά, από αυτά 
που επιτρέπονται βέβαια. 
Σηµείωση: To αβοκάντο, το αγγούρι, οι 
αγκινάρες, ο αρακάς, το λάχανο, n κολοκύθα, 

τα κολοκυθάκια, το κουνουπίδι, 
τα κρεµµύδια, n ντοµάτα, τα µανιτάρια, 

οι µελιτζάνες, οι µπάµιες, το µπρόκολο, 
τα παντζάρια, οι πιπεριές, τα πράσα, 

το σέλινο, το σέσκουλο, το σπανάκι, 
τα σπαράγγια, τα φασολάκια, το µαρούλι, 

τα χόρτα, τα ραπανάκια και n ρόκα 

επιτρέπονται στη δίαιτα και µας δίνουν 
κάποιους υδατάνθρακες. Για να τους 
υπολογίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια, 
µπορούµε να επισκεφτούµε την ιστοσελίδα: 

www.atkins.com/tools, όπου 
υπάρχει ένας µετρητής υδατανθράκων 
και «καθαρών» υδατανθράκων. 

ΦΑΣΗ 2 
ΣΤΑΘΕΡΟ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑ 
Αν έχουµε να χάσουµε µέχρι 7 κιλά και 
γυµναζόµαστε τακτικά, µπορούµε να ξεκινήσουµε 

κατευθείαν από αυτή τη φάση, 
παραλείποντας την πρώτη. 

Τώρα αυξάνουµε σιγά-σιγά την ηµερή¬ 

σια ποσότητα υδατανθράκων κατά 5 γρ. 
την εβδοµάδα µέχρι να φτάσουµε σιγάσιγά 

τα 50 γρ., φροντίζοντας όµως να 
βρούµε την ποσότητα των υδατανθράκων 

που µπορούµε να καταναλώνουµε 
συνεχίζοντας να χάνουµε βάρος. 
Κάποια από τα τρόφιµα που απαγορεύονταν 

στην προηγούµενη φάση τώρα επιτρέπονται.'Ετσι, 
σε αυτή τη φάση προσθέτουµε 

διάφορα είδη µούρων, ξηρούς 
καρπούς και άλλους σπόρους, καθώς και 
όσπρια σε µικρές ποσότητες. 
Μπορούµε να παραµείνουµε σε αυτή τη 
φάση µέχρι να φτάσουµε να απέχουµε 
5 κιλά από το βάρος-στόχο µας. 
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Η συχνότητα µ,ετρά,εν  
ΓΊοΑύ σηµαντικό είναι να τρώµε τακτικά (3 γεύµατα και 2 
σνακ την ηµέρα), έτσι ώστε να µη φτάνουµε να πεινάµε ποηύ 
πριν από κάθε γεύµα και εξαιτίας αστού να πέφτουµε µε τα 
µούτρα στο φαΐ όταν πρόκειται να ςαναφάµε. Επιππέον, τρώγοντας 

συχνά, κρατάµε το σάκχαρο του αίµατος µας σταθερό 
και δεν «καίµε» άηιπο ιστό, όπως συµ3αίνει όταν ο οργανισµός 

µας δεν έχει πρωτεΐνες να κάψει για να συντηρηθεί. 

Τα τρόφιµα 
n ο ιι επιτρέπονται 
Η παρακάτω κλίµακα, όπου έχουν προστεθεί 

και κάποια τρόφιµα σε σχέση µε 
την πρώτη φάση, µας καθοδηγεί ως 
προς την ποσότητα και τη συχνότητα 

που θα πρέπει να καταναλώνουµε 
τους υδατάνθρακες στη δεύτερη φάση 

(όσο πιο µικρό νούµερο έχει στην 
κλίµακα ένα τρόφιµο, τόσο πιο συχνά 
και σε πιο µεγάλες ποσότητες µπορούµε 

να το τρώµε): 
1/ Λαχανικά βάσης 
2/ Γαλακτοκοµικά µε πολλά λιπαρά και 
λίγους υδατάνθρακες, όπως τα σκληρά 
τυριά, το βούτυρο κ.λπ. 
3/ Ξηροί καρποί (όχι τα κάστανα) 
4/ ∆ιάφορα είδη µούρων, φράουλες, 
κεράσια και πεπόνι 
5/ Γιαούρτι και µαλακά τυριά (π.χ. κότατζ 

και ρικότα) 
6/Όσπρια 
II Χυµοί λαχανικών 
8/ Άλλα φρούτα 
9/ Λαχανικά µε περισσότερους υδατάνθρακες 

(π.χ. καρότα, κολοκύθα) 
10/ Σιτηρά ολικής άλεσης 
Για να υπολογίσουµε µε ακρίβεια τους 
υδατάνθρακες που θα µας δώσουν τα 
παραπάνω, µπορούµε να ανατρέξουµε 
στο www.atkins.com/tools. 

Τα τρόφιµα 
πον απαγορεύονται 
Αποξηραµένα φρούτα, φρουτοχυµοί, 
παϊδάκια, πανσέτες, µπέικον, λουκάνικα, 

πατέ, αλλαντικά και επεξεργασµένα 
κρέατα, όλα τα είδη που προέρχονται 

από λευκό αλεύρι, ζυµαρικά, 
ρύζι, πίτσα, µπισκότα, κέικ, κρουασάν, 
κρουτόν, µάφινς, βάφλες, κρέπες, αλκοόλ, 

αναψυκτικά, γάλα, µαγιονέζα, 
σος, φιστικοβοϋτυρο. 

ΦΑΣΗ 3 
ΠΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Σε αυτή τη φάση φτάνουµε στην αρχή 
του τέλους. Πετυχαίνουµε το βάροςστόχο 

µας και το διατηρούµε για τουλάχιστον 
ένα µήνα πριν προχωρήσουµε 

στην τελική φάση, ώστε να έχουµε βεβαιωθεί 
ότι µπορούµε να καταφέρουµε 

να παραµείνουµε σταθεροί πριν µπούµε 
στο τελικό στάδιο της συντήρησης. 

Εδώ προσθέτουµε και άλλους υδατάνθρακες, 
όπως κάποια φρούτα επιπλέον, 

αµυλώδη λαχανικά και σιτηρά. Αυξάνουµε 
σιγά-σιγά την ηµερήσια ποσότητα 

υδατανθράκων κατά 10 γρ. τη φορά. 
Όταν φτάσουµε στο βάρος-στόχο 

µας, θα καταλήξουµε στην ποσότητα 
των υδατανθράκων που µπορούµε να 
καταναλώνουµε για να συντηρούµαστε 

χωρίς να παχαίνουµε. 

Τα τρόφιµα 
πον επιτρέπονται 
Εκτός από αυτά που επιτρέπονται στις 
φάσεις 1 και 2, προσθέτουµε: 
> Φρούτα: Μήλο, βερίκοκο, µπανάνα, 

ακτινίδιο, ανανά, αχλάδι, γκρέιπφρουτ, 
δαµάσκηνο, καρπούζι, κυδώνι, 

λωτό, µάνγκο, µανταρίνι, µούσµουλα, 
νεκταρίνι, ροδάκινο, παπάγια, πορτοκάλι, 

ρόδι, σταφύλια, σύκα. 
> Αµυλώδη λαχανικά: Γλυκοπατάτα, 
πατάτες, καλαµπόκι, παντζάρια, κολοκύθα, 

καρότα. 
> Πλήρη σιτηρά: Κεχρί, κινόα, κουσκούς, 

πλιγούρι, βρόµη, ρύζι κ.λπ. 

Τα τρόφιµα 
πον απαγορεύονται 
Συνεχίζουµε να αποφεύγουµε τα συσκευασµένα 

τρόφιµα, τα γλυκά, τις κρέπες, 
τις πίτσες, τα µπισκότα, τα κέικ, τα 

κρουασάν, τα κρουτόν, τα µάφινς, τις 

βάφλες, το αλκοόλ, τα αναψυκτικά, τα 
αρτοσκευάσµατα και το ψωµί από λευκό 

αλεύρι, το λευκό ρύζι κ.λπ. Επίσης, 
τα πολύ λιπαρά κρέατα, όπως είναι τα 
παϊδάκια, οι πανσέτες, το µπέικον, τα 
λουκάνικα, τα αλλαντικά, τα επεξεργασµένα 

κρέατα, τα πατέ, καθώς και 
το γάλα, τη µαγιονέζα, τις σος και το 
φιστικοβούτυρο. 

ΦΑΣΗ 4 
ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ουσιαστικά προτείνεται ως ένας τρόπος 

ζωής, όπου είναι σκόπιµο να διατηρούµε 
χαµηλό το ποσοστό των υδατανθράκων, 

προκειµένου να συντηρούµε 
το βάρος µας. 

Έτσι, συνεχίζουµε να καταναλώνουµε 
ηµερησίως 12-15 γρ. λαχανικά βάσης, 

340-510 γρ. πρωτεΐνης οι γυναίκες 
και 450-620 γρ. οι άνδρες, υγιεινά 

λίπη, ξηρούς καρπούς και σπόρους, 
φρούτα, όσπρια, αµυλώδη λαχανικά 
και πλήρη σιτηρά. Θα πρέπει, όµως, 
πάντα να προσέχουµε να µην ξεπερνάµε 

το όριο των «καθαρών» υδατανθράκων 
που καταναλώνουµε χωρίς να 

παχαίνουµε. · 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

«Η νέα ∆ίαιτα Άτκινς για µια νέα ζωή», Eric C. 
Westman, MD, Stephen D. Phinney, MD, και Dr 
Jeff S. Volek, εκδόσεις ∆ιόπτρα. 
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