Αλεξάκθ Ζλενα Α1
ΣΑ ΕΞΙ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΡΑΣΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

Σφμφωνα με μία άποψθ είμαςτε ό, τι τρϊμε. Κάποτε θ ςχζςθ του ανκρϊπου
με τθν τροφι του ιταν απλι. Κυνθγοφςε, ψάρευε, φφτευε και ικανοποιοφςε τισ
διατροφικζσ του ανάγκεσ. Πλζον είναι περίπλοκθ. Επειδι ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ
δεν ζχει διακζςιμο χρόνο, άρχιςε να καταναλϊνει ζτοιμεσ επεξεργαςμζνεσ τροφζσ.
Πόςο υγιεινζσ είναι, όμωσ, αυτζσ;
Στισ μζρεσ μασ όλο και περιςςότερο πλθκαίνουν οι ειδιςεισ με διατροφικά
ςκάνδαλα. Τςίχλεσ, πατατάκια, αλλαντικά, παγωτά, ακόμα και λαχανικά είναι
μερικά μόνο από τα προϊόντα που κεωροφνται ενοχοποιθτικά για τθν κακι
κατάςταςθ τθσ υγείασ μασ λόγω των ςυντθρθτικϊν που περιζχουν.
Δραματολογϊντασ κάποιοσ κα μποροφςε να πει πωσ ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ
αποτελείται από 75% νερό και πολλά Ε ςυντθρθτικά και χθμικά τροφίμων. Μιπωσ,
τελικά, ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ ζχει χάςει τθν πραγμάτωςθ των ςτόχων του;
Μιπωσ, επειδι ζχει τθ δυνατότθτα να αποκτιςει ό, τι ποκεί, διαπράττει
ανεπανόρκωτα διατροφικά παραςτρατιματα που εκφυλίηουν τθν υγεία του; Και
ποια είναι εν τζλει τα παραςτρατιματα αυτά που δεν μπορεί να αποφφγει; Φταίει ο
ίδιοσ ι μία ολόκλθρθ βιομθχανία που τον παραπλανεί και τον κακιςτά ζρμαιό τθσ;
Χιλιάδεσ αναπάντθτα ερωτιματα τα οποία κα προςπακιςουμε να διερευνιςουμε.
Ασ πάρουμε, όμωσ, τα πράγματα από τθν αρχι. Τα διατροφικά
παραςτρατιματα του πολιτιςμοφ είναι ζξι και είναι τα εξισ:
1) θ ανεπαρκισ κατανάλωςθ άπεπτων ινϊν
2) θ υπζρμετρθ κατανάλωςθ λιπϊν και επιβλαβϊν ελαίων και λιπϊν

3)θ υπζρμετρθ κατανάλωςθ
γαλακτοκομικϊν προϊόντων

παςτεριωμζνων,

ομογενοποιθμζνων

4) θ υπζρμετρθ κατανάλωςθ ανόργανου αλατιοφ
5) θ υπζρμετρθ κατανάλωςθ ηάχαρθσ και
6) θ υπζρμετρθ κατανάλωςθ ςιταριοφ

1) Θ ΑΝΕΠΑΡΚΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΑΠΕΠΣΩΝ ΙΝΩΝ

Φυτικζσ ίνεσ ι άπεπτεσ ίνεσ είναι το μζροσ των φυτικϊν τροφϊν που τελείωσ
άπεπτο (χωρίσ δθλαδι να χωνεφεται), διαςχίηει το λεπτό ζντερο και φτάνει άκικτο
ςτο παχφ ζντερο από όπου και αποβάλλεται. Οι φυτικζσ ίνεσ δεν παρζχουν ενζργεια
(δεν ζχουν δθλαδι κερμίδεσ) αλλά αποβάλλονται από τον οργανιςμό
“ςυμπαραςφροντασ” νερό και άλλεσ άχρθςτεσ ι χριςιμεσ ουςίεσ. Παρά το γεγονόσ
ότι δεν ζχουν κρεπτικι αξία, παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατροφι μασ, γιατί
επθρεάηουν τθ λειτουργία ολόκλθρου του πεπτικοφ ςωλινα και ιδιαίτερα του
παχζοσ εντζρου.
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα ερευνϊν που ζγιναν ςε χϊρεσ, όπου θ δίαιτα των
κατοίκων τουσ περιζχει μεγάλεσ ποςότθτεσ από φυτικζσ ίνεσ (π.χ. χϊρεσ τθσ
Αφρικισ), αςκζνειεσ, όπωσ ο καρκίνοσ του παχζοσ εντζρου, θ αρτθριοςκλιρωςθ, θ
δυςκοιλιότθτα, θ παχυςαρκία κ.ά. εμφανίηονται πολφ πιο ςπάνια απ’ ότι ςε
χϊρεσ όπου θ δίαιτα είναι φτωχι ςε φυτικζσ ίνεσ (π.χ. δυτικζσ χϊρεσ). Οι
διατροφικζσ ςυνικειεσ του ςφγχρονου Δυτικοφ ζχουν αλλάξει άρδθν, αφοφ
καταναλϊνουν λιγότερο από τα 2/3 των φροφτων, λαχανικϊν και δθμθτριακϊν από
τουσ προγόνουσ τουσ. Παράλλθλα θ διατροφι τουσ αποτελείται από περιςςότερεσ
ραφιναριςμζνεσ, επεξεργαςμζνεσ τροφζσ, όπωσ τα προϊόντα που περιζχουν λευκό
αλεφρι και λευκι ηάχαρθ, τα προϊόντα που περιζχουν ςυντθρθτικά και τα
τυποποιθμζνα τρόφιμα. Σιμερα, το Αμερικανικό Ινςτιτοφτο για τθν Καταπολζμθςθ
του Καρκίνου ςυνιςτά διατροφι που να περιζχει 20 με 30 γραμ. ινϊν ςε
κακθμερινι βάςθ. Τρόφιμα πλοφςια ςε άπεπτεσ φυτικζσ ίνεσ είναι τα πράςινα

χορταρικά, τα δθμθτριακά, τα φροφτα (κυρίωσ όταν τα τρϊμε με τθ φλοφδα) και τα
όςπρια.
Και τϊρα μερικζσ πρακτικζσ οδθγίεσ για να τρϊμε περιςςότερεσ άπεπτεσ φυτικζσ
ίνεσ. Προτιμιςτε το ςιταρζνιο και το μαφρο ψωμί από το άςπρο. Αντικαταςτιςτε
το άςπρο αλεφρι με το μαφρο. Αντικαταςτιςτε το άςπρο αποφλοιωμζνο ρφηι με
αυτό που διατθρεί το κζλυφόσ του. Σρϊτε ςτο πρόγευμά ςασ δθμθτριακά. Σρϊτε
τισ πατάτεσ ψθτζσ με τθ φλοφδα τουσ. Σρϊτε φακζσ, φαςόλια και μπιηζλια. Σρϊτε
τα φροφτα με τθ φλοφδα τουσ.
2) Θ ΤΠΕΡΜΕΣΡΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ

Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζσζηή θαη πγηεηλή δηαηξνθή,
ζην άθνπζκα θαη κόλν ηεο ιέμεο ιίπνο ηξνκάδνπλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην ιίπνο ηεο
ηξνθήο καο έρεη ζπλδπαζηεί θαηά θύξην ιόγν κε ηελ αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο
καο, αιιά θαη κε ηελ εκθάληζε θάπνησλ παζήζεσλ πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ θαξδηά
θαη ηα αγγεία καο θαη γη απηό ην ιίπνο αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά ζαλ θάηη πνπ είλαη
γεληθά επηβιαβέο γηα ηελ πγεία καο.
Είναι όμωρ ακπιβώρ έηζι ηα ππάγμαηα; Η απάληεζε είλαη ζαθώο όρη, γηαηί ην
ιίπνο είλαη έλα από ηα βαζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, απνηειεί θαιή πεγή ελέξγεηαο,
εθνδηάδεη ηα θύηηαξα κε ηηο ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο, είλαη απαξαίηεην ζηελ παξαγσγή
νξηζκέλσλ νξκνλώλ θαη πξνζηαηεύεη πνιιά λεπξηθά θύηηαξα ζηνλ εγθέθαιν θαη ελ
γέλεη ζε όιν ηνλ νξγαληζκό. Τν ιίπνο είλαη αλαγθαίν ζηε δηαηξνθή καο θαη γη απηό ην
30% πεξίπνπ ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζεξκίδσλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη από απηό.
Επνκέλσο ζ απηό πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο είλαη ε ζπλνιηθή
πνζόηεηα ιίπνπο λα κελ είλαη ππεξβνιηθή γηαηί ζα καο νδεγήζεη κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα ζε παρπζαξθία, αιιά θαη ηη είδνο ιίπνπο είλαη απηό πνπ πξέπεη λα
θαηαλαιώλνπκε γηα λα κε καο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πγεία καο.
Υπάξρνπλ θάπνηα ςδπογονωμένα λίπε ή διαθοπεηικά ηα «trans» λιπαπά οξέα
όπωρ ονομάδονηαι, πνπ είλαη έλα άιιν είδνο ιηπώλ ιηγόηεξν γλσζηώλ. Να δνύκε
όκσο ηη είδνπο ιίπε είλαη ηα «trans» ιηπαξά θαη ζε πνηεο ηξνθέο ππάξρνπλ. Θα ηα
βξνύκε σο επί ην πιείζηνλ ζην έληνλα επεμεξγαζκέλν θξέαο, ζε νξηζκέλα

γαιαθηνθνκηθά πινύζηα ζε ιίπνο, ζε βηνκεραλνπνηεκέλεο ηξνθέο, ζε νξηζκέλεο
καξγαξίλεο θαη ζε κεξηθώο πδξνγνλσκέλα θπηηθά έιαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη
θαηά θόξνλ ζην ηεγάληζκα ζε κνλάδεο ζίηηζεο «γξήγνξνπ θαγεηνύ». «Τrans» ιηπαξά
νμέα πεξηέρνληαη πηα ζε κεγάιν κέξνο πξντόλησλ πνπ ηα αγνξάδνπκε αιόγηζηα κε
γλσξίδνληαο ηνπο θηλδύλνπο, όπσο είλαη ηα κπηζθόηα, ηα crackers, δηάθνξα
αξηνζθεπάζκαηα, θξνπαζάλ, παηαηάθηα, γαξηδάθηα, γιπθά, ηεγαλεηά θαγεηά θιπ,
ηξνθέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηνλ παηδηθό πιεζπζκό.
Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε, ινηπόλ, λα θνξηώλνπκε ηνλ νξγαληζκό καο κε
επηβιαβή έιαηα θαη ιίπε θαη λα θαηαλαιώλνπκε ηξνθέο πνπ απνηεινύλ θαιέο πεγέο
ιίπνπο, όπσο είλαη ην αβνθάλην, νη σκνί μεξνί θαξπνί, ηα ςάξηα, ην θαηζηθίζην γάια
θαη νξηζκέλνη ζπόξνη όπσο ν ιηλαξόζπνξνο.
3) Θ ΤΠΕΡΜΕΣΡΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΩΝ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

«Οι πολιηιζμοί με μεγάλη καηανάλφζη γάλακηος, έτοσν ηα συηλόηερα ποζοζηά
οζηεοπόρφζης,
μια αζθένεια ποσ ζπάνια ζσνανηάηαι ζε πολιηιζμούς ποσ δεν καηαναλώνοσν γάλα».
Hans Deehl, Dr HSc, Dynamic Living
Η βιομθχανία γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςυνεχϊσ προωκεί τθ κεωρία ότι
το ομογενοποιθμζνο και παςτεριωμζνο γάλα είναι υγιεινι τροφι, ειδικά για τα
παιδιά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελοφν το 25% τθσ διατροφισ του
ςφγχρονου Δυτικοφ, ενϊ, ςφμφωνα με τθ κεωρία κάποιων, ζνα ποςοςτό 6% κα
ιταν αρκετό. Η διατροφι του ςφγχρονου Δυτικοφ αποτελείται κατά μζςο όρο από
54% γαλακτοκομικά προϊόντα και ςιτάρι. Μιπωσ, όμωσ, παραβλζπουμε τθν αρχι
τθσ ποικιλίασ; Είναι αφφςικο να καταναλϊνουμε τζτοιεσ ποςότθτεσ ςιταριοφ και
γαλακτοκομικϊν, όταν μάλιςτα οι ςυγκεκριμζνεσ είναι οι κατεξοχιν τροφζσ που
παράγουν βλζννα. Επιπλζον, τα ςφγχρονα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν ζχουν
πλζον τθν ποιότθτα που είχαν κάποτε. Οι αγελάδεσ δεν τρζφονται ςωςτά και τόςο
το ζδαφοσ όςο και οι ηωοτροφζσ ψεκάηονται με χθμικζσ ουςίεσ οι οποίεσ περνοφν
ςτο γάλα.
Από τθν άλλθ μεριά θ παςτερίωςθ καταςτρζφει ςθμαντικά ζνηυμα και
μειϊνει τθ κρεπτικι αξία του γάλακτοσ. Το ωμό γάλα περιζχει φωςφατάςθ, ζνηυμο
απαραίτθτο για τθν απορρόφθςθ αςβεςτίου. Παρότι θ παςτερίωςθ δεν
καταςτρζφει το αςβζςτιο, εμποδίηει τθν απορρόφθςθ του αςβεςτίου, επειδι
καταςτρζφει τθ φωςφατάςθ. Με δεδομζνα τθν κακαριότθτα και τα κριτιρια

υγιεινισ που επιβάλλονται ςτισ ςφγχρονεσ γαλακτοκομικζσ μονάδεσ, θ παςτερίωςθ
είναι μάλλον περιττι ςτισ μζρεσ μασ.
Γίνεται, επίςθσ, πολφσ λόγοσ για τθν ομογενοποίθςθ. Τι ςθμαίνει, όμωσ, ο
όροσ; Σθμαίνει εξίςωςθ τθσ περιεκτικότθτασ του γάλακτοσ ςε λίποσ με τθν
ανάδευςι του. Ο λόγοσ για τον οποίο θ ομογενοποίθςθ είναι κακι είναι επειδι,
όταν το γάλα ανακατεφεται, ειςχωρεί ς’ αυτό αζρασ, μετατρζποντασ το λίποσ του
γάλακτοσ ςε οξειδωμζνεσ λιπαρζσ ουςίεσ δθλαδι, λίποσ ςε προχωρθμζνο ςτάδιο
οξείδωςθσ.
Καταλιγοντασ, λοιπόν, κα λζγαμε πωσ τόςο θ παςτερίωςθ όςο και θ
ομογενοποίθςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθν αφξθςθ των κερδϊν των
γαλακτοβιομθχανιϊν. Συνιςτάται, επομζνωσ, θ αντικατάςταςθ αγελαδινοφ
γάλακτοσ με κατςικίςιο, γάλα ςόγιασ και ροφιματα ξθρϊν καρπϊν.

4) Θ ΤΠΕΡΜΕΣΡΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΑΝΟΡΓΑΝΟΤ ΑΛΑΣΙΟΤ

Το άκουςμα τθσ λζξθσ «αλάτι» παραπζμπει τουσ περιςςότερουσ από εμάσ
ςτο επιτραπζηιο αλάτι ι αλλιϊσ χλωριοφχο νάτριο. Το επιτραπζηιο αλάτι
λαμβάνεται από ανόργανεσ πθγζσ, ενϊ το οργανικό περιζχει διαφορετικά άλατα. Οι
όροι, βζβαια, «οργανικό» και «ανόργανο» ςυγχζονται ευρφτατα. Ο όροσ
«οργανικό» αφορά ςε οτιδιποτε λαμβάνεται από ηωντανό οργανιςμό. Ό, τι είναι
ανόργανο, δεν αφορά οφτε ςε διεργαςίεσ οφτε ςε προϊόντα που ςυνδζονται με τθ
βιολογικι διάςταςθ τθσ ηωισ. Από αυτιν τθν άποψθ, το επιτραπζηιο αλάτι δεν
αποτελεί οργανικι ουςία.
Ζνα πάντωσ είναι ςίγουρο, ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ζχει ανάγκθ τα χθμικά
ςυςτατικά που παρζχει το αλάτι. Η υπζρμετρθ κατανάλωςθ, όμωσ,
του
επιτραπζηιου αλατιοφ αυξάνει τισ πικανότθτεσ εμφάνιςθσ αρτθριοςκλιρυνςθσ,
υπζρταςθσ, αποπλθξίασ και άλλων επιπλοκϊν. Τα τελευταία χρόνια οι ιατρικοί
διαιτολόγοι ςυνιςτοφν τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του αλατιοφ. Μολαταφτα, θ
πλιρθσ αποχι από το αλάτι ζχει μειονεκτιματα, αφοφ το νάτριο είναι ςυςτατικό
απαραίτθτο για τον οργανιςμό. Υπάρχουν, μάλιςτα, και κάποιεσ «κατθγορίεσ»

ανκρϊπων που πρζπει να καταναλϊνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ οργανικοφ νατρίου,
όπωσ όςοι επιδίδονται ςε βαριά ςωματικι εργαςία ι όςοι ακλοφνται ζντονα. Άλλοι
παράγοντεσ που μειϊνουν τα αποκζματα νατρίου είναι ο πυρετόσ, θ ςάουνα, θ
ςυναιςκθματικι διζγερςθ και το ερωτικό πάκοσ.
Όςοι, τελικά, είναι άςπονδοι εχκροί του αλατιοφ πρζπει να γνωρίηουν ότι
ςτθν αγορά διατίκενται πολλά υποκατάςτατα, τα οποία είναι μείγματα αρωματικϊν
βοτάνων. Τα φυτικά αυτά αλάτια ζχουν αλμυρι γεφςθ. Τα αλάτια βοτάνων
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καρυκεφματα, κάνοντασ τα φαγθτά πολφ πιο
εφγεςτα. Είναι βιοχθμικά και αβλαβι για τον ανκρϊπινο οργανιςμό.
Ασ μθν ξεχνάμε, λοιπόν, ότι το αλάτι είναι πολφτιμο, αλλά θ υγεία μασ
πολυτιμότερθ.
5) Θ ΤΠΕΡΜΕΣΡΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΣΘ ΗΑΧΑΡΘ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΘΝ ΑΠΟΦΕΤΓΟΤΜΕ Θ ΟΧΙ...???
Μια εξαιρετικά ιρεπτικθ ουςία, που είναι απαραίτητη για τον οργανιςμό και
η οποία, αν την πάρεισ ςε υπερβολικθ ποςότητα, μπορεί να ςου κάνει μεγάλη ζημιά.
Αυτθ είναι, εν ολίγοισ, η ιςτορία τησ ζάχαρησ τη ςημερινθ εποχθ και εξαρτάται
αποκλειςτικά από εμάσ, αν ια την τοποιετθςουμε ςτη ιετικθ θ ςτην αρνητικθ
πλευρά των διατροφικών μασ ςυνηιειών.
Χυμοί, καραμζλεσ, αναψυκτικά και γλυκά είναι οι κφριοι φορείσ ηάχαρθσ. Η
υπζρμετρθ κατανάλωςι τουσ, ειδικά από παιδιά, δθμιουργεί το πρϊτο ςφμπτωμα,
που είναι θ τερθδόνα. Επιπλζον, θ ηάχαρθ ανεβάηει τα επίπεδα του ςακχάρου πολφ
ψθλά, με αποτζλεςμα τα παιδιά να ζχουν «υπερκινθτικά» ςυμπτϊματα.

Στθ ςυνζχεια, και ςε ςυνδυαςμό με τθν ελάχιςτθ ι τθν κακόλου άκλθςθ, θ ηάχαρθ
ςυνδράμει ςτθν καταςκευι υπζρβαρων ι παχφςαρκων ανκρϊπων. φμφωνα με
μια πρόςφατθ αμερικανικι ζρευνα, ο μζςοσ ενιλικασ καταναλϊνει κακθμερινά
περίπου 18-21 κουταλάκια του γλυκοφ ηάχαρθ, κάτι που αντιςτοιχεί ςε περίπου
300 -ςτθν πλειονότθτα τουσ είναι άχρθςτεσ- κερμίδεσ. Γι’αυτο το λόγο τα
προβλιματα παχυςαρκίασ ζχουν αυξθκεί κατά πολφ τα τελευταία χρόνια

Στθν περίπτωςθ του διαβιτθ, θ επίδραςθ τθσ ηάχαρθσ δεν είναι άμεςθ. Είναι όμωσ
ζμμεςθ, διαμζςου τθσ παχυςαρκίασ. Τα υπζρβαρα άτομα ζχουν αυξθμζνεσ
πικανότθτεσ να παρουςιάςουν διαβιτθ, κάποια ςτιγμι ςτθ ηωι τουσ...
Πριν από εξιντα χρόνια ο Δυτικόσ κατανάλωνε κατά μζςο όρο 7 κιλά ηάχαρθ
ετθςίωσ. Ο αρικμόσ αυτόσ αυξικθκε ςτακερά μζχρι τθν εποχι μασ όπου ζχει φτάςει
τα 50 κιλά. Η ποςότθτα ηάχαρθσ που λαμβάνουμε δεν πρζπει να ξεπερνά το 10%
των κακθμερινϊν κερμίδων. Αν υποκζςουμε ότι καταναλϊνουμε 1.600 κερμίδεσ, θ
ηάχαρθ πρζπει να είναι 160 κερμίδεσ.
ΠΩ ΝΑ ΣΘΝ ΑΠΟΦΤΓΟΤΜΕ...???
Λιγότερθ ηάχαρθ ζχουν τα φροφτα, οι ξθροί καρποί, το γιαοφρτι, το ρυηόγαλο και
τα ψθτά μιλα. Μία επίςθσ καλι επιλογι είναι τα αποξθραμζνα φροφτα. Επίςθσ, οι
φυςικοί χυμοί, το ανκρακοφχο νερό, ι το γάλα αντί για ροφιματα με ηάχαρθ. Στα
υγιεινά υποκατάςτατα τθσ λευκισ ηάχαρθσ ςυγκαταλζγονται τα ςάκχαρα από
χουρμάδεσ, θ μελάςα, το ςιρόπι ςφενδάμου και το ακατζργαςτο μζλι.
Η πολλι ηάχαρθ λειτουργεί ςαν μθχανιςμόσ επιβράβευςθσ του εγκεφάλου κι ζτςι
είναι δφςκολο να τθ βγάλουμε από τθ ηωι μασ. Σφμφωνα με μελζτθ, οι πρωτεΐνεσ
που βρίςκονται ςτο γάλα αυξάνουν τα επίπεδα ςεροτονίνθσ (μιασ ορμόνθσ που
μασ κάνει να αιςκανόμαςτε ευχαρίςτθςθ). Παράλλθλα, οι επιςτιμονεσ
επιςθμαίνουν ότι και θ άςκθςθ μπορεί να αυξιςει τα επίπεδα αυτισ τθσ ορμόνθσ
με αποτζλεςμα να μπορζςουμε να αποφφγουμε ςε μεγάλο βακμό τθν
κατανάλωςθ ηάχαρθσ χάρθ ςτθν άςκθςθ που παίηει πρωταρχικό ρόλο ςτθ ηωι
όλων.
Οι λάτρεισ τθσ ηάχαρθσ, λοιπόν, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί, γιατί είναι
άκρωσ εκιςτικι, αφοφ ςχεδόν όλα τα τρόφιμα πλζον περιζχουν αυτό το ςυςτατικό
ςε μεγάλθ ποςότθτα!
6) Θ ΤΠΕΡΜΕΣΡΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΙΣΑΡΙΟΤ

Περιςςότερουσ από 600.000 τόνουσ
ψωμί καταναλϊνουν ετθςίωσ οι Ζλλθνεσ. Σε
αρκετζσ περιπτϊςεισ, μάλιςτα, το ψωμί
εμπλουτίηεται και με χρωςτικζσ, διογκωτικζσ
και άλλεσ χθμικζσ ουςίεσ για να ζχει το χρϊμα,
τθν «ελαςτικότθτα» και τθν εμφάνιςθ που το
κακιςτοφν ελκυςτικό για τουσ καταναλωτζσ
Η δίαιτα του ςφγχρονου Δυτικοφ ανκρϊπου αποτελείται κατά μζςο όρο από
29% ςιτάρι, ποςοςτό απαράδεκτο! Το ςιτάρι κα ζπρεπε να αποτελεί το 6% και όχι
το 29% τθσ διατροφισ του.

Η υπζρμετρθ κατανάλωςθ του «άρτου του επιοφςιου» δθμιουργεί ςοβαρά
προβλιματα υγείασ. Το ςιτάρι περιζχει γλουτζνθ. Δυςτυχϊσ, θ γλουτζνθ
προςκολλάται ςτο ζντερο και το επικαλφπτει. Οριςμζνα άτομα είναι τόςο
ευαίςκθτα ςτθ γλουτζνθ, ϊςτε εμφανίηουν ςοβαρά προβλιματα ςτον ειλεό. Αυτά
τα άτομα κα πρζπει να απζχουν πλιρωσ από τισ τροφζσ που τθν περιζχουν. Ακόμθ,
όμωσ, και όςοι δεν ζχουν εγγενι αλλεργία ςτθ γλουτζνθ, πρζπει να αποφεφγουν
τθν υπζρμετρθ κατανάλωςθ τροφϊν που τθν περιζχουν.
Εάν τϊρα κάποιοσ επικυμεί να αφαιρζςει το ψωμί από τθ διατροφι του,
καλό κα ιταν να ακολουκιςει ζνα ιςορροπθμζνο πρόγραμμα διατροφισ που να
περιζχει όςπρια, καςτανό ρφηι, φροφτα, λαχανικά και άλλου είδουσ δθμθτριακά. Αν
δεν μπορεί να ηιςει χωρίσ το ψωμί, πρζπει να γνωρίηει ότι ςε ζνα μζςο διαιτολόγιο
των 2000 κερμίδων αντιςτοιχοφν περίπου 6-10 μερίδεσ δθμθτριακϊν (ηυμαρικά,
ρφηι, ψωμί, καλαμπόκι, ρφηι κτλ). Μία μερίδα ψωμιοφ ζχει το βάροσ των 30
γραμμαρίων (όςο μια φζτα του τοςτ) και επομζνωσ ςυςτινεται θ κατανάλωςθ 2-4
μερίδων ανά θμζρα.
Προτιμότερο πάντωσ είναι το ψωμί ολικισ αλζςεωσ ι το πολφςπορο.
Προμθκεφουν τον οργανιςμό μασ με αρκετά κρεπτικά ςυςτατικά και φυτικζσ ίνεσ
ενϊ δεν αυξάνουν, όπωσ το λευκό ψωμί, το ςάκχαρο ςτο αίμα μασ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Τζλοσ, ο ςθμερινόσ άνκρωποσ δεν ζχει εξακριβϊςει τι πραγματικά ςθμαίνει κακι
διατροφι και ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ αυτισ. Γι’ αυτό το λόγο επειδι οι εποχζσ
αλλάηουν και τα προϊόντα γίνονται όλο και πιο επικετικά για τθν υγεία μασ πρζπει
με κάκε τρόπο να ενθμερωνόμαςτε και να ξζρουμε τι ακριβϊσ τρϊμε, γιατί
ςφμφωνα με απόψεισ είμαςτε ότι τρϊμε και αυτό πρζπει να κατανοθκεί από όλουσ
μασ!

ΠΕΡΙΛΘΨΘ
Τα διατροφικά παραςτρατιματα είναι αυτά που καταςτρζφουν με
φπουλο τρόπο τθν υγεία μασ και αυξάνουν με μακθματικι ακρίβεια το βάροσ μασ.
Ποιοι είναι, όμωσ, οι ζξι βαςικότεροι πειραςμοί που ευκφνονται για τα παραπάνω;
Η ανεπαρκισ κατανάλωςθ άπεπτων ινϊν, θ υπερβολικι κατανάλωςθ ελαίων και
λιπϊν, θ κατανάλωςθ παςτεριωμζνων και ομογενοποιθμζνων γαλακτοκομικϊν
προϊόντων, οι μεγάλεσ ποςότθτεσ αλατιοφ και ηάχαρθσ και θ άμετρθ κατανάλωςθ
ςιταριοφ (ψωμιοφ).

