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Τι τρώµε... 
ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΣΕΑΣ 

Τι όεν είναι: ∆εν είναι ένα ακόµα βιβλίο µε ουνταγές. 
Τι είναι: Είναι ένα σπάνιο βιβλίο που συγκεντρώνει τπ 

γνώση της επιστήµης για τα τρόφιµα, τη µαγειρική και τη 
ζαχαροπλαστική. 
Και: ∆εν χρειάζεται να γίνετε επιστήµονας για να το 
καταλάβετε. 

Περιλαµβάνει επιστηµονικές 
ερµηνείες για τα φυσικά, χηµικά και 
βιολογικά "φαινόµενα" της κουζίνας. 
Εξηγεί πολλά Tips & Tricks για τη 
µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, 
Είναι µοναδικό οτο είδος του και 
αφορά την ελληνική και τη µεσογειακή 
κουζίνα 
Παρουσιάζει: Τα µεταλλαγµένα, τα 
γενετικά τροποποιηµένα, τα light και 
τα λειτουργικά τρόφιµα, επίσης τη 
συντήρηση των τροφίµων, τα E, τις 
χρωστικές , τα αντιοξειόωτικά και τα 
υποκατάστατα... 

Καλύπτει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα: To ψωµί, τα 
γλυκά, τα φαγητά, τα ποτά. τα λαχανικά, τα φρούτα, τα 
κρέατα, τα ψάρια, τα βότανα, τα µπαχαρικά... 

Λι.ει ε~ίοτηµον:κές απαντήσεις σε εκατοντάδες ερωτήµατα 
που σχετίζονται µε τα τρόφιµα, τη διατροφή και την υγιεινή 

των τροφίµων, ενώ συγχρόνως περιέχει 
πληροφορίες και ερµηνείες για τη σύσταση 
των τροφίµων, τη συµπεριφορά τους 
στο ψήσιµο και µάλιστα µε τρόπο οπλο, 
κατανοητό και συχνά διασκεδαστικό, έτσι 
που να µην χρειάζεται να έχετε σπουδάσει 
Χηµεία για να τα καταλάβετε. 

Ένα: Επιστήµονα; 
στην Κουζίνα µα; 
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Καρδιά: έµαθΉ; σώθηκε$! 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 
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Q3. 

Οσυγγραφέας που έχει ειδίκευση στην επεµβατική 
καρδιολογία, µας εξηγεί µε απλά λόγια τις 

παθήσεις των αρτηριών της καρδιάς προκειµένου να 
αποφύγουµε τον κίνδυνο της εγχείρησης. 
Είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε 
τον τρόπο, µε τον οποίο µπορεί να 
µας προδώσει n καρδιά µας και τα 
συµπτώµατα που µας προειδοποιούν. Η 
σύγχρονη καρδιολογία προσφέρει άµεσες 
και αποτελεσµατικές λύσεις, φτάνει 
να αντιλαµβανόµαστε πότε πρέπει να 
ανησυχήσουµε. 
Είναι επίσης χρήσιµο να καταλάβουµε τους 
τρόπους, µε τους οποίους µπορεί να µας 
βοηθήσει µία επέµβαση καρδιάς. Η πρόοδος 
στην φαρµακευτική θεραπεία και στις µπ 
χειρουργικές επεµβάσεις (µπαλόνι, stent) 
επιτρέπει την αντιµετώπιση της µεγάλης 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 

ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΕΜΑΘΕΣ; 

ΣΩΘΗΚΕΣ! 

πλειοψηφίας των πασχόντων, χωρίς την επιβάρυνση ενός 
χειρουργείου. To βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας εξηγεί 
τη νοαθ που προσβάλλει τις αρτηρίες της καρδιάς και 
µπορεί να οδηγήσει οε έµφραγµα, µε ιδιαίτερη αναφορά 

στις µη χειρουργικές επεµβάσεις καρδιάς που 
µπορούν να µας σώσουν από το έµφραγµα, 
αν αναγνωρίσουµε τα προειδοποιητικά του 
σηµάδια. Στόχος είναι n έγκυρη επιστηµονική 
πληροφόρηση σε γλώσσα απόλυτα κατανοητή 
από τον καθένα. To µεγαλύτερο µέρος 
από τις πληροφορίες δίνεται µε την 
µορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις, ώστε να 
διαβάζεται ευκολότερα. 
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