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Γεια	 σας!	 Είμαι	 πολύ	 χαρούμενη	 που	 διαβάζετε	 τον	 νέο	 μου	 οδηγό	 διατροφής:	 "Οι	 θεραπευτικές

ιδιότητες	των	τροφών!"	

Θα	ήθελα	να	σας	καλωσορίσω	στην	ιστοσελίδα	www.nutritioncanheal.com!	

Στόχος	της	 ιστοσελίδας	είναι	να	βοηθήσει	ανθρώπους	όπως	και	εσάς,	ανθρώπους	που	έχουν	ένα

σημαντικό	κοινό:	την	αγάπη	για	το	σώμα	μας	και	το	πάθος	για	να	χρησιμοποιήσουμε	την	τροφή	μας

ως	 μέσο	 ίασης,	 ως	 φάρμακο	 δηλαδή,	 με	 τρόπους	 που	 	 πηγάζουν	 μέσα	 από	 τη	 σύγχρονη

επιστημονική	έρευνα,	αλλά	και	από	αποδεδειγμένες	παραδοσιακές	θεραπευτικές	προσεγγίσεις.	

Πολλοί	άνθρωποι	δεν	συνειδητοποιούν	την	επίδραση	που	έχει	η	τροφή	που	επιλέγουν	στην	υγεία

τους.	 Ως	 διαιτολόγος	 που	 είμαι	 εδώ	 και	 δεκαεπτά	 χρόνια,	 έχω	 γνωρίσει	 εκατοντάδες	 ανθρώπους

που	χωρίς	να	το	γνωρίζουν	επιβαρύνουν	αρνητικά	την	υγεία	τους	με	τη	κακή	τους	διατροφή.	

Οι	τροφές	που	επιλέγουμε	έχουν	τη	δύναμη	να	διατηρήσουν	την	υγεία	μας.	Όταν	όμως	εμφανιστεί

μια	ασθένεια,	το	φαγητό	που	επιλέγουμε	έχει	τη	δύναμη	να	ανατρέψει	την	ασθένεια	και	να	βοηθήσει

το	σώμα	να	θεραπευτεί	από	μέσα	προς	τα	έξω.	

Η	 ολιστική	 προσέγγιση	 της	 χρήσης	 των	 τροφών	 ως	 το	 ιατρικό	 μας,	 έχει	 ένα	 θεμελιώδες

πλεονέκτημα:	 το	ότι	στοχεύει	 να	θεραπεύσει	 το	 ίδιο	 το	αίτιο	 της	ασθένειας,	αντί	 να	 επικαλύψει	 τα

συμπώματα	με	χημικά	φάρκαμα.	

Ως	διαιτολότος	που	είμαι,	πίστευα	πάντα	στην	θεραπευτική	δύναμη	των	τροφών.	
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ	 ΣΤΗΝ	 ΕΠΙΣΤΗΜΗ	 ΤΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	

Πριν	 από	 μερικά	 χρόνια,	 όταν	 στην	 στενή	 μου	 οικονέγεια	 χρειάστηκε	 να	 αντιμετωπίσουμε

προβλήματα	 υγείας	 όπως	 κάποια	 αυτοάνοσα	 νοσήματα,	 τη	 νόσο	 του	 ευερέθιστου	 εντέρου,	 την

υπογονιμότητα,	αλλά	και	δυστυχώς	τον	καρκίνο,	η	έννοια	 του	 "Ας	γίνει	η	 τροφή	μας	το	φάρμακο

μας",	πήρε	ένα	νέο	νόημα	για	μένα.			

Αυτές	οι	προκλήσεις	διατροφής	μου	δημιούργησαν	μια	έντονη	επιθυμία	και	ανάγκη	για	να	κάνω	μια

νέα,	σε	βάθος	έρευνα	για	την	θεραπευτική	δύναμη	των	τροφών.	Στην	έρευνα	μου	αυτή	βρήκα	μια

πληθώρα	 νέων	 επιστημονικών	 δεδομένων,	 τα	 οποία	 προσφέρουν	 λύσεις	 σε	 ένα	 μεγάλο	 αριθμό

προβλημάτων	υγείας	που	μέχρι	τότε	η	κλασσική	διαιτολογία	αδυνατούσε	να	μπορεί	να	θεραπεύσει.

Για	παράδειγμα,	οι	νέες	έρευνες	μας	έχουν	διδάξει	ότι:	

-	 φυτοθρεπτικά	 συστατικά	 που	 υπάρχουν	 σε	 πολλά	 φυσικά	 τρόφιμα	 σκοτώνουν	 επιλεκτικά	 τα

καρκινικά	κύτταρα	και	βοηθούν	στην	πρόληψη	και	θεραπεία	του	καρκίνου,	

-	 φυσικές	 τροφές,	 μπαχαρικά	 και	 βότανα	 μπορούν	 να	 είναι	 το	 ίδιο	 αποτελεσματικά	 όσο	 και	 η

χημειοθεραπεία	στην	θεραπεία	του	καρκίνου,

-	αρχαία	μπαχαρικά	όπως	ο	κουρκουμάς	βρίσκονται	ανάμεσα	στις	πιο	ισχυρές	αντι-φλεγμονώδεις

ουσίες	 που	 έχουν	 μελετηθεί	 ποτέ,	 και	 προσφέρονται	 ως	 θεραπεία	 σε	 πολλές	 σύγχρονες

φλεγμονώδεις	νόσους,	όπως	είναι	η	αρθρίτιδα	και	ο	καρκίνος,	

-	 αρκετά	 κοινά	 πρόσθετα	 τροφίμων	 προκαλούν	 φλεγμονή	 και	 τοξικότητα	 στον	 ανθρώπινο

οργανισμό	και	πρέπει	να	αποφεύγονται,	

-	 πολλά	 αυτοάνοσα	 προβλημάτα	 υγείας	 όπως	 η	 αρθρίτιδα,	 η	 θυροειδίτιδα	 Hashimoto's	 και	 οι

φλεγμονώδεις	νόσοι	του	εντέρου	(π.χ.	η	νόσος	του	Crohn’s)	σχετίζονται	με	φλεγμονή	του	εντέρου

που	 προκαλείται	 από	 το	 σύνδρομο	 του	 διαπερατού	 εντέρου	 (leaky	 gut	 syndrome)	 και	 με

διατροφικές	δυσανεξίες,	

-	70-80%	του	ανοσοποιητικού	μας	βρίσκεται	εντός	και	γύρω	από	το	πεπτικό	μας	σωλήνα	και	με	τις

διατροφικές	μας	επιλογές	μπορούμε	να	διατηρήσουμε	ή	να	επαναφέρουμε	την	υγιή	λειτουργία	του

εντέρου	και	να	μεγιστοποιήσουμε	έτσι	την	άμυνα	του	οργανισμού,	

-	 το	 έντερο	 και	 ο	 εγκέφαλος	 είναι	 συνδεδεμένα	 με	 εσωτερικά	 κανάλια	 επικοινωνίας	 και

αλληλεπιδρούν	 μεταξύ	 τους.	 Η	 ανάπτυξη	 κακών	 βακτηρίων	 στο	 έντερο	 επηρεάζει	 αρνητικά	 τη

λειτουργία	του	εγκεφάλου	οδηγώντας	σε	κατάθλιψη	και	αγχώδης	διαταραχή,	

-	 η	 γονιμότητα	 επηρεάζεται	 σε	 πολύ	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 την	 ποιότητα	 της	 διατροφής	 και

συγκεκριμένα	θρεπτικά	συστατικά	έχουν	μελετηθεί	για	τις	ιδιότητες	τους	να	αυξάνουν	σημαντικά	τις

πιθανότητες	ενός	ζευγαριού	να	αποκτήσει	παιδί,	

-	 και	 τέλος,	 η	 νέα	 επιστήμη	 της	 επιγενετικής	 έχει	 ανακαλύψει	 ότι	 οι	 τροφές	 μας	 επιδρούν	 στα

γονίδια	μας	και	οδηγούν	σε	επιγενετικές	αλλαγές	που	μπορούν	να	αυξήσουν	ή	να	μειώσουν	την

πιθανότητα	εμφάνισης	σοβαρών	ασθενειών	όπως	ο	καρκίνος.		
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ	ΓΝΩΣΗ	-	ΚΑΛΥΤΕΡΗ	ΥΓΕΙΑ	

Αυτά	τα	νέα	επιστημονικά	δεδομένα	με	βοήθησαν	να	δημιουργήσω	μια	νέα	διατροφική	φιλοσοφία,

καθώς	 τώρα	 η	 επιστήμη	 μας	 παρέχει	 μια	 πολύ	 πιο	 ολοκληρωμένη	 κατανόηση	 της	 ευαίσθητης

ισορροπίας	μεταξύ	του	περιβάλλοντος	και	της	υγείας	μας	αλλά	και	του	ρόλου	της	διατροφής	στην

διατήρηση	της	υγείας	ή	στην	ανάπτυξη	προβλημάτων	υγείας.	

Η	αποστολή	μου	τώρα	είναι	να	σας	μεταφέρω	αυτές	τις	ανακαλύψεις	και	να	σας	βοηθήσω	να	τις

αξιοποιήσετε	για	να	θρέψετε	σωστά	το	σώμα	σας	και	να	μεγιστοποιήσετε	την	υγεία	σας.	

Αυτός	ο	σύντομος	οδηγός	θα	σας	δείξει	μερικές	από	με	τις	"Θεραπευτικές	Ιδιότητες	των	Τροφών"

και	εύχομαι	να	βοηθήσει	και	εσάς	

-	να	ενισχύσετε	το	ανοσοποιητικό	σας	με	αντιοξειδωτικά	και	προβιοτικά,	

-	να	ρυθμίσετε	τη	λειτουργία	του	εντέρου	σας,	

-	να	θωρακίσετε	την	υγεία	σας	με	αντιοξειδωτικά,	

-	να	αυξήσετε	την	ενέργεια	σας	με	σωστά	σνακ	και	

-	να	αποκτήσετε	αντιγηραντική	προστασία	με	μικρές	αλλαγές	στη	διατροφή	σας.	

Αυτά	όμως	θα	είναι	μόνο	η	αρχή!
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ	ΣΤΟ	"NUTRITION	CAN	HEAL”	

Μέσω	της	ιστοσελίδας,	των	σεμιναρίων,	των	βίντεο	και	του	ηλεκτρονικού	μου	περιοδικού,	εύχομαι	να

γίνω	 συνοδειπόρος	 και	 σύμβουλος	 σας	 στο	 δικό	 σας	 προσωπικό	 ταξίδι	 αναζήτησης	 καλύτερης

υγείας.	Στόχος	μου	είναι	να	σας	προσφέρω	πάντα	τα	νεότερα	επιστημονικά	δεδομένα	σε	ότι	αφορά

την	 θεραπεία	 με	 φυσικές	 διατροφικές	 λύσεις	 ώστε	 να	 κάνετε	 σωστά	 ενημερωμένες	 διατροφικές

επιλογές.		

Μπορείτε	να	μοιραστείτε	αυτόν	τον	οδηγό	με	φίλους	ή	άτομα	του	οικογενειακού	σας	περιβάλλοντος,

και	να	τους	καλέσετε	να	εγγραφούν	και	αυτοί	στην	κοινότητα	του	www.nutritioncanheal.com.	

Όπως	είχε	πει	ο	 ίδιος	ο	Ιπποκράτης:	"Άσε	την	τροφή	να	γίνει	το	φάρμακο	σου	και	φάρμακο	σου	η

τροφή	σου".				

ΠΩΣ	ΝΑ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ	ΤΟΝ	ΟΔΗΓΟ	ΑΥΤΟ!		

Στον	οδηγό	αυτό	θα	βρείτε	μια	λίστα	με	τρόφιμα	με	εκπληκτικές	θεραπευτικές	ιδιότητες.	Η	υγεία	του

εντέρου	 και	 η	 αντιοξειδωτική	 μας	προστασία	 θεωρούνται	 οι	πυλώνες	 της	 υγείας	 μας!	 Τόσο	 για	 τα

προβιοτικά	 όσο	 και	 για	 τα	 αντιοξειδωτικα	 θα	 βρείτε	 τα	 ωφέλη	 στην	 υγεία	 αλλά	 και	 πρακτικές

συμβουλές	για	να	τα	εντάξετε	στην	καθημερινή	σας	διατροφή.				

Εύχομαι	αυτός	ο	οδηγός	να	γίνει	μια	νέα	αρχή	στο	προσωπικό	σας	ταξίδι	για	καλύτερη	υγεία	αλλά

και	θεραπεία	με	φυσικά	μέσα.		

Χριστίνα	Οικονομίδου	Πιερίδου	
Διαιτολόγος,	Διατροφολόγος	και	Συγγραφέας	
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ΘΕΡΑΠΕΥΣΤΕ	ΤΟ	ΕΝΤΕΡΟ	ΣΑΣ	ΜΕ	ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

Όπως	είχε	πει	πολύ	σωστά	ο	Ιπποκράτης,	“Όλες	οι	ασθένειες	ξεκινούν	από	το	έντερο".	Η	υγεία	του

εντέρου	πρέπει	να	είναι	η	αφετηρία	μας,	όταν	θέλουμε	να	βελτιώσουμε	την	υγεία	μας.	Η	κλασσική

επιστήμη	χρειάστηκε	πάνω	από	2000	χρόνια	για	να	αποδείξει	και	να	κατανοήσει	αυτό	που	γνώριζε

και	εφάρμοζε	ο	 Ιπποκράτης.	Τώρα	ξέρουμε	ότι	70-80%	του	ανοσοποιητικού	μας	βρίσκεται	 εντώς

του	πεπτικού	σωλήνα	και	το	έντερο	μας	θεωρείται	ως	ο	δεύτερος	μας	εγκέφαλος!		

Αν	 σκεφτούμε	 την	 τεράστια	 κατάχρηση	 αντιβιωτικών	 των	 τελευταίων	 δεκατιών,	 αμέσως

συμπεραίνουμε	 ότι	 η	 ισορροπία	μεταξύ	 των	 "καλών"	 και	 "κακών"	 βακτηρίων	στο	 έντερο	μας	 δεν

τύγχανε	σεβασμού	 και	 ο	 κεντρικός	 της	 ρόλος	στην	 υγεία	 μας	 ήταν	 εντελώς	παραμελημένος	από

την	"μοντέρνα	ιατρική"!	

Το	 έντερο	 μας	 φιλοξενεί	 τεράστιο	 αριθμό	 βακτηρίων,	 ιών	 και	 παρασίτων.	 Αυτό	 το	 οικοσύστημα,

δηλαδή	 το	 είδος	 και	 ο	 αριθμός	 των	 βακτηρίων	 που	 ζουν	 στο	 έντερο	 μας,	 είναι	 γνωτό	 ως

μικροβίωμα.	Έχει	 αποδειχτεί	 ότι	 για	 κάθε	 κύτταρο	 στο	 ανθρώπινο	 σώμα,	 υπάρχουν	 δέκα	 φορές

περισσότεροι	 ζωντανοί	 μικροοργανισμοί	 μέσα	 στο	 σώμα	 μας,	 οι	 πλείστοι	 από	 τους	 οποίους

κατοικούν	στο	έντερο	μας.		

Οι	 τροφές	 που	 περιέχουν	 ζωντανά,	 ωφέλιμα	 για	 το	 σώμα	 βακτήρια,	 όπως	 L.acidophilus	 και

B.bifidum,	 βοηθούν	 στη	 διατήρηση	 της	 καλής	 ισορροπίας	 στη	 χλωρίδα	 του	 εντέρου.	 Αυτές	 οι

τροφές	είναι	γνωστές	ως	προβιοτικά	και	περιλαμβάνουν	το	sauerkraut,	το	κεφίρ	και	το	κεφίρ	από

γάλα	καρύδας.	Διαβάστε	στον	οδηγό	μας	τον	πολύ	εύκολο	τρόπο	να	φτιάξετε	δικά	σας	προβιοτικά

(λαχανικά	που	έχουν	υποστεί	ζήμωση)	στο	σπίτι.	

Ευεργετική	επίδραση	των	προβιοτικών:	

·						Βελτιώνουν	την	πέψη	και	απορρόφηση	θρεπτικών	συστατικών		

·				Ενισχύουν	το	ανοσοποιητικό	σύστημα

-				Βοηθούν	στην	πρόληψη	και	αντιμετώπιση	της	δυσκοιλιότητας

-				Έχουν	ενεργό	ρόλο	στη	ρύθμιση	του	μεταβολισμού	και	ρύθμιση	σακχάρου	στο	αίμα	

-				Βοηθούν	στην	αντιμετώπιση	του	μετεωρισμού	(φουσκώματος	εντέρων)		

·				Απαραίτητα	για	τη	θεραπεία	του	Συνδρόμου	του	Ευερέθιστου	Εντέρου

-				Βελτιώνουν	τη	διάθεση	και	μειώνουν	τα	επίπεδα	του	στρες

-				Βοηθούν	στην	αντιμετώπιση	δερματικών	παθήσεων	όπως	το	έκζεμα	και	η		ακμή	

-				Βοηθούν	στην	πρόληψη	και	θεραπεία	λοιμώξεων	του	ουροποιητικού	συστήματος	

-				Ενισχύουν	την	αποβολή	τοξινών	από	τον	οργανισμό	

-				Βοηθούν	στην	πρόληψη	και	αντιμετώπιση	λοιμώξεων	του	ουροποιητικού	
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Φτιάξτε	τα	δικά	σας	Προβιοτικά	Λαχανικά:

Τα	λαχανικά	που	έχουν	υποστεί	ζύμωση	αποτελούν	μια	εξαιρετική	πηγή	προβιοτικών!	

1.		Επιλέξτε	τα	λαχανικά	που	θέλετε	να	χρησιμοποιήσετε	-	κατά	προτίμηση	βιολογικά!	Μπορείτε	να

βάλετε	μόνο	ένα	είδος	ή	ποικιλία	λαχανικών,	π.χ.	μωβ	λάχανο	μαζί	με	τριμμένο	καρότο	(φροντίστε

το	λάχανο	(κραμπί)	να	αποτελεί	το	80%	των	λαχανικών	σας).		

2.			Όσο	πιο	μικρά	κομμένα	είναι	τα	λαχανικά,	τόσο	το	καλύτερο.	Κρατήστε	ένα	με	δύο	φύλλα	από	το

λάχανο	ολόκληρα	για	να	καλύψετε	στο	τέλος.	

3.		Θα	χρειαστείτε	ένα	γυάλινο	δοχείο	με	πόμα.	Γεμίστε	το	δοχείο	με	τα	ψιλοκομμένα	λαχανικά.				

4.	 	 	Φτιάξτε	αλάρμη	χρησιμοποιώντας	1	Κουταλιά	σούπας	αλάτι	Ημαλαίων	ή	θαλασσινό	σε	1	λίτρο

νερό	 και	 ρίξτε	 την	 στο	 δοχείο	 σας.	Μην	 βάλετε	 περισσότερο	 αλάτι,	 καθώς	 αυτό	 θα	 σκοτώσει	 τα

ωφέλιμα	βακτήρια	που	επιθυμούμε	να	αναπτυχθούν.		

5.	Με	ένα	ξύλινο	γουδί	πιέστε	τα	λαχανικά	προς	τα	κάτω	για	να	αφαιρεθεί	ο	αέρας	και	καλύψετε	τα

περιεχόμενα	 του	 δοχείου	 με	 τα	 ολόκληρα	 φύλλα	 λάχανου	 που	 κρατήσατε	 στην	 αρχή.	 Πιέστε	 τις

άκριες	να	μπουν	μέσα	στο	νερό.	

6.		Κλείστε	το	πόμα	και	αποθηκεύστε	σε	θερμοκρασία	δωματίου	για	περίπου	μια	με	δύο	εβδομάδες.

Ανοίγετε	καθημερινά	και	πιέζετε	κάτω	για	να	αφαιρεθεί	ο	αέρας	που	παράγεται.		

8.	 Όταν	 περάσει	 η	 πρώτη	 εβδομάδα	 τα	 προβιοτικά	 λαχανικά	 σας	 είναι	 έτοιμα!	 Αν	 είστε

ευχαριστήμένοι	με	την	γεύση	βάλτε	το	δοχείο	στο	ψυγείο.	Αυτό	θα	σταματήσει	την	ζύμωση	και	θα

διατηρήσει	την	γεύση	αναλοίωτη.		
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Ιδέες	για	να	εντάξετε	τα	προβιοτικά	λαχανικά	στη

διατροφή	σας:	

-				Προσθέστε	τα	σε	σαλάτες	

-				Βάλτε	τα	σε	σάντουιτς	ή	φαχίτας	

-				Προσθέστε	σε	noodles

-				Φτιάξτε	ντιπ	βάζοντας	τα	στο	μπλέντερ	μαζί	με	άλλα	λαχανικά	π.χ.	βρασμένο	καρότο,	πατάτα	ή
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΜΕ	ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ	

Πριν	εξηγήσω	τι	είναι	τα	αντιοξειδωτικά,	ας	μιλήσουμε	πρώτα	λίγο	για	τις	ελεύθερες	ρίζες.	

Οι	ελεύθερες	ρίζες	είναι	η	κύρια	αιτία	φθοράς	στον	οργανισμό,	αφού	καταστρέφουν	το	DNA	και	τις

μεμβράνες	των	κυττάρων	μας.	

Καθημερινά	όλοι	εκτεθόμαστε	σε	ελεύθερες	ρίζες	από	την	έκθεση	μας	σε	τοξίνες	από	το	περιβάλλον,

από	εσωτερικές	φλεγμονές,	παρατεταμένη	έκθεση	στην	ηλιακή	ακτινοβολία,	 το	άγχος,	και	από	την

κατανάλωση	βαρυψημένων	ή	καμένων	τροφών.	Ακομα	και	το	ίδιο	μας	το	σώμα	παράγει	ελεύθερες

ρίζες	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 απλού	 μεταβολισμού	 και	 παραγωγής	 ενέργειας	 που	 γίνεται	 σε	 κάθε

κύτταρο.	

Τα	αυξημένα	 επίπεδα	 ελευθέρων	ριζών	 καταστρέφουν	 τα	 υγιή	 κύτταρα,	 επιταχύνουν	 την	 γήρανση

και	συμβάλλουν	στην	εμφάνιση	διαφόρων	ασθενειών	όπως	ο	καρκίνος	και	οι	καρδιοπάθειες.		

Εδώ	 είναι	που	 γίνεται	 σημαντικός	 ο	 ρόλος	 των	 αντιοξειδωτικών!	 Τα	 αντιοξειδωτικά	 είναι	 ο	 τρόπος

που	 η	 φύση	 μας	 προστατεύει	 από	 τις	 καταστροφικές	 ελεύθερες	 ρίζες.	 Τα	 αντιοξειδωτικά

εξουδετερώνουν	 τις	 καταστροφικές	 ελεύθερες	 ρίζες	 και	 προστατεύουν	 τα	 κύτταρα	 μας	 από	 τη

φθορά.	Είναι	λοιπόν	απαραίτητο	να	ακολουθούμε	διατροφή	που	να	παρέχει	στο	σώμα	τις	σωστές

ποσότητες	αντιοξειδωτικών	για	να	μένει	πάντα	θωρακισμένο	και	υγιές!	

Η	προστατευτική	δράση	των	αντιοξειδωτικών:	

-					Έχουν	αντι-γηραντικές	ιδιότητες		

-				Αυξάνουν	τη	μακροβιότητα	

-				Έχουν	ισχυρή	αντικαρκινική	δράση		

-	 	 	 	 Εμποδίζουν	 την	 οξείδωση	 της	 χοληστερόλης,	 προστατεύοντας	 έτσι	 από	 καρδιοπάθειες	 και

εγκεφαλικά		

-				Βοηθούν	στη	διατήρηση	της	λειτουργίας	του	εγκεφάλου	και	βελτιώνουν	τη	μνήμη		

-				Μειώνουν	τις	φλεγμονές	

-				Βελτιώνουν	την	όραση	(μειώνουν	τον	κίνδυνο	εμφάνισης	καταρράκτη)	

-				Μειώνουν	τη	μυική	φθορά	μετά	από	έντονη	άσκηση	

-				Βοηθούν	στη	θεραπεία	της	ενδομητρίωσης		

-				Βοηθούν	τη	γονιμότητα		

-				Τονώνουν	την	υγεία	του	δέρματος,	δίνοντας	πιο	υγιές	και	νεανικό	δέρμα.	
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Αντιοξειδωτικές	τροφές:	

Η	αντιοξειδωτική	δύναμη	κάθε	τροφής	μπορει	να	μετρηθεί	με	ένα	τεστ	που	μετρά	την	ικανότητα	της

να	εξουδετερώνει	 ελεύθερες	ρίζες	και	μετριέται	στην	κλίμακα	ORAC.	Στη	λίστα	αυτή	θα	βρείτε	 τις

τροφές,	 τα	 μπαχαρικά	 και	 τα	 βότανα	 που	 έχουν	 την	 πιο	 ισχυρή	 αντιοξειδωτική	 δράση.	 Σας

συμβουλεύω	λοιπόν	να	μελετήσετε	αυτή	τη	λίστα	και	να	εντάξετε	στη	διατροφή	σας	τα	πιο	κάτω:	

-							Μπαχαρικά	όπως	γαρύφαλο,	σουμάκι,	και	κανέλα	(Κευλάνης)	

-				Ρίγανη,	κουρκουμάς	και	κύμινο	

-				Μούρα	π.χ.	ακάι,	γκότζι,	μύρτιλα,	βατόμουρα,	κρανμπερυς,	ζαμπούκος	

-				Ακατέργαστο	κακάο	και	μαύρη	σοκολάτα		

-				Μαιντανός	και	βασιλικός			

·				Κκάρυ	

-				Φασκόμηλο	(σπατζιά),	τζίντζερ,	μαύρο	πιπέρι	

-				Φρέσκο	θυμάρι,	μαντζουράνα	

-				Καρύδια	πέκαν		

-				Αγκινάρα	

Μούρα	:	Τα	πιο	αντιοξειδωτικά	φρούτα	

Τα	 μούρα	 είναι	 γνωστά	 από	 την	 αρχαιότητα	 για	 τις	 ισχυρές	 τους	 αντιοξειδωτικές	 ιδιότητες,	 που

οφείλονται	στα	φυτοθρεπτικά	τους	συστατικά.	Λόγω	της	μεγάλης	τους	περιεκτικότητας	σε	φαινόλες

και	 φλαβανοειδή,	 τα	 μούρα	 έχουν	 αντιοξειδωτική	 δύναμη	 πολύ	 μεγαλύτερη	 από	 τα	 υπόλοιπα

φρούτα.		

	

Ιδιαίτερα	 σημαντική	 είναι	 η	 αντικαρκινική	 δράση	 των	 μούρων.	Οι	 φυσικές	 χρωστικές	 ουσίες	 που

έχουν	 τα	μούρα,	οι	 γνωστές	ανθοκυανίνες,	 είναι	υπεύθυνες	για	 το	μωβ	και	μπλε	 τους	χρώμα	και

έχουν	 μελετηθεί	 για	 την	 ικανότητα	 τους	 να	 εμποδίζουν	 την	 ανάπτυξη	 των	 καρκινικών	 κυττάρων.

Ακόμα	και	σε	μικρές	ποσότητες	τα	μούρα	μπορούν	να	προστατεύουν	το	σώμα	σας	σε	καθημερινή

βάση!	

Μούρα	goji	(γκότζι)		

Η	αντιοξειδωτική	δύναμη	των	μούρων	γκότζι	είναι	περίπου	100	φορές	πιο	ισχυρή	συγκριτικά	με	τα

καρότα,	 10	φορές	 μεγαλύτερη	 από	 τις	 φράουλες	 και	 τα	 μύρτιλα	 και	 3	 φορές	 μεγαλύτερη	 από	 τα

ρόδια.			

Βατόμουρα	και	φράουλες	

Τα	 βατόμουρα	 και	 οι	 φράουλες	 περιέχουν	 ελλαγικό	 οξύ,	 μια	 φυσική	 ουσία	 που	 εμποδίζει	 την

ανάπτυξη	των	καρκινικών	όγκων	και	ακόμα	έχει	τη	δύναμη	να	σκοτώσει	τα	καρκινικά	κύτταρα.				

Κράνμπερυ	

Τα	κράνμπερυς	είναι	πολύ	αποτελεσματικά	κατά	των	λοιμώξεων	του	ουροποιητικού	συστήματος.		
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Βάλτε	τα	μούρα	στη	ζωή	σας!

-		Προσθέστε	αποξηραμένα	μούρα	όπως	μύρτιλα,	κράνμπερυς	και	μούρα	γκότζι	στη	βρώμη	ή	στα

μούσλι	σας	για	πρωινό.	

-	Επιλέξτε	αποξηραμένα	μούρα	μαζί	με	ξηρούς	καρπούς	για	ενδιάμεσο	σνακ.	Αποτελούν	εξαιρετική

πηγή	ενέργειας	για	όλη	τη	μέρα,	τόσο	για	τις	ώρες	εργασίας	σας	όσο	και	πριν	να	αθληθείτε.	

-	 	 Φτιάξετε	 δικές	 σας	 μπάρες	 δημητριακών	 με	 βρώμη,	 ξηρούς	 καρπούς	 και	 σπόρους,	 μαζί	 με

αποξεραμένα	φρούτα	όπως	μούρα	και	φοινίκια.		

-			Προσθέστε	φρέσκα,	κατεψυγμένα	ή	αποξηραμένα	μούρα	στα	smoothies	σας.	

-			Προσθέστε	τα	σε	γιαούρτι	(σκέτα	ή	με	λίγη	βρώμη	και	σπόρους)	για	σνακ	ή	ελαφρύ	γεύμα.		

-	 Προσθέστε	 φράουλες	 και	 μύρτιλα	 σε	 πράσινες	 σαλάτες.	 Είναι	 ιδιαίτερα	 ταιριαστά	 με

καβουρδισμένα	αμύγδαλα	ή	καρύδια	και	αβοκάτο.	

-			Βάλτε	μούρα	σε	σαλάτα	με	quinoa.	

-	Φτιάξτε	ντρέσινγκ	για	τις	σαλάτες	σας	με	μούρα,	χτυπώντας	τα	στο	μπλεντερ	μαζί	με	ελαιόλαδο,

ξύδι	βαλσαμικό	και	πολλά	μπαχαρικά	όπως	δεντρολίβανο,	ρίγανη	και	θυμάρι.		



3	απλές	ιδέες	για	να	αυξήσετε	την	αντιοξειδωτική	σας

προστασία!

-		Φτιάξτε	πράσινο	τσάι	και	προσθέστε	1/4	κ/κι	τριμμένο	τζιντζερ	και	2	γαρύφαλα.	

-		Φτιάξτε	πράσινο	τσάι	και	προσθέστε	1/4	κ/κι	κανέλα	Κευλάνης	και	1/4	κκι	κύμινο.	

-		Βάλτε	στο	ντρέσινγκ	για	τη	σαλάτα	σας	σουμάκι.	Θα	νοστιμήσει	και	θα	δώσει	ιδιαίτερη	γεύση	τόσο

στη	χωριάτικη	σαλάτα	όσο	και	σε	σαλάτα	Φατούς!

		



Φίλοι	μου,	

για	ακόμα	μια	φορά	σας	καλωσορίζω	στο	NUTRITION	CAN	HEAL!

Η	επιστήμη	της	διατροφής	κάνει	καθημερινά	τεράστια	άλματα	και	νέες	σημαντικές	ανακαλύψεις,		που

μπορούν	να	σας	βοηθήσουν	να	βελτιώσετε	ή	απλά	να	διατηρήσετε	την	υγεία	σας	αλλά	και	την	υγεία

της	οικογένειάς	σας.	

Στόχος	 μου	 είναι	 να	 φέρνω	 κοντά	 σας	 όλες	 αυτές	 τις	 πολύτιμες	 πληροφορίες,	 να	 σας	 βοηθώ	 να

βάζετε	νέους	στόχους	διατροφικούς,	να	τους	υλοποιείτε	και	να	νοστιμίζετε	τα	γεύματα	σας	με	φυσικά,

θρεπτικά	και	"θεραπευτικά"	υλικά!

Η	 ιστοσελίδα	μου	www.nutritioncanheal.com	είναι	στη	διάθεση	σας	για	να	ενημερώνεστε	συνεχώς,

για	 να	 μπορείτε	 να	 κάνετε	 τις	 σωστές	 επιλογές	 που	 θα	 σας	 βοηθήσουν	 να	 είστε	 υγιείς	 και	 να

ενεργοποιήσετε	την	θεραπευτική	δύναμη	που	κρύβει	το	σώμα	σας!

Με	τις	θερμότερες	μου	ευχές,	

Χριστίνα	Οικονομιδου	Πιεριδου

Κλινικός	διαιτολόγος,	διατροφολόγος	και	συγγραφέας






