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Τι τρώμε τον χειμώνα;
Οι χαμηλέδ θερμοκρασία είναι η μεγαλύτερη απειλή ms εποχήε που διανύουμε. 
Επιλέγουμε λοιπόν τροφέδ που θα συμβάλλουν στη ρύθμιση ms θερμοκρασία του 
σώματόδ pas και θα το κρατήσουν ζεστό, παρέχοντάδ του την απαιτούμενη ενέργεια 
για να καλύψει as ανάγκεδ του και ν’ αντιμετωπίσει απειλέδ που θα δεχθεί.

Σ
ύμφωνα με έρευνεε, όσα είναι ζεστά 
από ιη φύση xous, για παράδειγμα 
ένα ζεστό vious ή ένα ζεστό ρόφημα, 
βελτιώνουν την ψυχολογική διάθεση 
των ανθρώπων, κάνοντάδ raus να αισθάνονται 
λιγότερη μοναξιά. As βάλουμε λοιπόν σούπεε 

και ζεστά ροφήματα στην ημερήσια διάταξη! 
Το «κλειδί» είναι όσα καταναλώνουμε να pas 
κρατούν χορτάτου5, ζεστού5 αλλά να είναι και 
υγιεινά.

Ενυδατώνουν τον οργανισμό, ενώ 
είναι ο ιδανικόε τρόποε για να καταναλώσουμε 
λαχανικά. Παράλληλα, τα ζεστά γεύματα αυξά
νουν εσωτερικά τη θερμοκρασία του σώματοε. 
Παράλληλα, οι σούπεε -κοτόσουπα, ψαρόσου
πα, χορτόσουπα και κρεατόσουπα- ενισχύουν 
το ανοσοποιητικό απέναντι ons ιώσειε, καθώε 
συνδυάζουν υδατάνθρακεε και πρωτεΐνεε, κατά 
προτίμηση άπαχεε. Η σούπα να είναι βασισμέ
νη σε ζωμό και όχι σε κρέμα, που pas δίνει λι
παρά και Θερμίδε5. Καλή και π κρεμμυδόσουπα, 
όμωε επειδή είναι χαμηλέε σε θερμίδεε, αυξά
νει προσωρινά τη θερμοκρασία στο σώμα.

Με την υποσημείωση ότι τα 
έτοιμα ροφήματα είναι... θερμιδικέε βόμβεΞ! 
Για παράδειγμα, π ζεστή σοκολάτα περιέχει 
κορεσμένα λιπαρά. Είναι ωστόσο αγχολυτική 
και προσφέρει αντιοξειδωτικά, οπότε την κα
ταναλώνουμε μεν, αλλά με μέτρο. Ναι σε σκέτο 
καφέ, τσάι και χαμομήλι. Αποφύγετε πολλή ζά
χαρη και σαντιγί.

Πλούσιο σε αντιοξειδωτικέε 
κατεχίνε5, που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και 
καφεΐνη που pas δίνει ενέργεια και αυξάνει τη 
θερμοκρασία του ocopams και τον μεταβολι

σμό.
Φασολάδα, φακέδ. ρεβιθάδα και όχι 

μόνο. Πλούσια σε σύνθετουε υδατάνθρακεε 
και πρωτεΐνεε, τα όσπρια pas χορταίνουν και 
pas γεμίζουν ενέργεια, xcopis πολλέε θερμίδεε.

Κάστανα -που είναι και ms 
εποχήε-, καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια 
pas τροφοδοτούν με σελήνιο, που pas θωρα
κίζει έναντι των ιών ms ypinns και καλά λιπαρά 
οξέα, απαραίτητα για να παράξει ο οργανισμόε 
θερμότητα.

Οι β-γλυκάνεε των μανιταριών θω
ρακίζουν το ανοσοποιητικό από ιώσειε και τη 
γρίπη. Η μανιταρόσουπα είναι αγαπημένη χει
μωνιάτικη πρόταση.

Αυτό το ξινόγαλα που έχει υποστεί ζύ
μωση είναι θαυματουργό! Ενισχύει το ανοσο
ποιητικό. καταπολεμά ns ελεύθερε5 ρίζεε και 
συμβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού, 
διευκολύνονταε την πέψη και αποκαθιστώνταε 
την ισορροπία ms εντερική5 χλωρίδαε. Προ
στατεύει και από ασθένειεε όπωε η βρογχίτιδα, 
η φυματίωση και το άσθμα.

Είναι η εποχή rous! Πορτοκάλια 
και μανταρίνια είναι το καλύτερο σνακ ή προ
σθέστε τα eras σαλάτε5.

Ωμά ή ψητά. Μπρόκολα, 
κουνουπίδια και λαχανάκια Βρυξελλών αλλά 
και λάχανο, γογγύλια, ραπανάκια και ρόκα είναι 
εξαιρετικά υγιεινά.

Προσφέρει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
αλλά και βιταμίνη D, που τον χειμώνα είναι 
πολύτιμη, καθώε η ηλιοφάνεια είναι μειω
μένη, ενώ παραμένουμε λιγότερο χρόνο σε 
εξωτερικούε xcopous. Η βιταμίνη D ανεβάζει

Υγιεινά ροφήματα 
του χειμώνα I
Τα ροφήματα του χειμώνα μάε ζεσταίνουν και 
pas ενυδατώνουν. Είναι δυναμωτικά αλλά και 
απολαυστικά.
Τσάι. Ειδικά το πράσινο είναι αντιοξειδωτικά 
και καταπολεμά ns ελεύθερεε ρίζεε. Παράλ
ληλα, ωφελεί την καρδιά και μειώνει τον κίν
δυνο εμφάνισηε νόσων oncos το Πάρκινσον 
και το Αλτσχάιμερ. Αποφύγετε την πολλή ζά
χαρη και το γάλα: Για γλυκαντικό προτιμήστε 
μέλι αλλά σε λογικέ5 ποσότητεε.
Χαμομήλι. Με αντιοξειδωτικά, ψευδάργυ
ρο, βιταμίνη C, χαλκό, σίδηρο και φώσφορο, 
λειτουργεί καταπραϋντικά και pas χαλαρώνει 
καταπολεμώνταε άγχοε και αϋπνία. Με αντι- 
φλεγμονώδη δράση, τονώνει το ανοσοποιητι
κό και κρατά μακριά το κρυολόγημα.
Τσάι του βουνού. Δεν έχει καμία σχέση με το 
κλασικό τσάι των Αγγλων: Ανήκει στην οικο
γένεια των χειλανθών, με πολύτιμα φλαβονο- 
ειδή και αντιοξειδωτικά. Μπορεί να κατανα
λωθεί ακόμη και πριν από τον ύπνο, γιατί δεν 
λειτουργεί διεγερτικά: Καταπολεμά το κρυο
λόγημα, ενώ αντιμετωπίζει ns φλεγμονέε στο 
ανώτερο αναπνευστικό. Με λίγο μέλι, λεμόνι 
ή κανέλα τονώνετε το ανοσοποιητικό oas. 
Φασκόμηλο. Πλούσιο σε σίδηρο, βιταμίνεε C, 
Α και του συμπλέγματοε Β, μαγνήσιο, ασβέ
στιο, σίδηρο και φυτοστερόλεε, με αντιφλεγ- 
μονώδη και αντιβακτηριδιακή δράση, κατα
πολεμά βήχα και πονόλαιμο, ενώ ωφελεί σε 
ουλίτιδα και άφθεε του στόματοε.
Κακάο. Εχει αντιοξειδωτικά δράση, ενώ χάρη 
eras πολυφαινόλεε του προστατεύει την καρ
διά. Λειτουργεί και cos αντικαταθλιπτικό.

και τη διάθεσή pas.
:ous πειρασμούε με μέτρο. Σύμ

φωνα με έρευνεε, τον χειμώνα καταναλώ
νουμε μεγαλύτερη ποσότητα τροφή5 αλλά και 
περισσότερο λίποε και κορεσμένα λιπαρά. 
Μοιραία, όλοι θα νιώθουμε την ανάγκη pias 
παρασπονδίαε. ακόμα και οι πιο πειθαρχημένοι. 
Καλό είναι λοιπόν να ενδίδουμε στον πειρασμό 
περιστασιακά και σε μικρότερεε μερίδεε. Ετσι 
θ’ αποφύγουμε στερητικέδ δίαιτεε και άλλε5 
πρακτικέδ απώλειαε βάρουε, που είθισται να 
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία pas. Το ιδανικό βά- 
pos απαιτεί ισορροπημένη διατροφή που είναι 
έναε μαραθώνιοε με συγκεκριμένουε κανόνεε, 
που πρέπει να μάθουμε να τηρούμε διά βίου.
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