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Γιατί να τρώω γιαούρτι;
Το ελληνικό γιαούρτι, νόστιμο και πανάρχαιο έδεσμα, είναι πολύτιμο για την υγεία. 
Το ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι με την πέτσα έχει μεγαλύτερη διατροφική αξία. 
Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το εντάξετε στη διατροφή σαε.

Τα βακτήρια γαλα
κτικού οξέοε που περιέχει, επηρεάζουν τη μικρο- 
χλωρίδα, συμβάλλονταε στη μείωση ms γλυκαι- 
μική5 μεταβλητότπτα5.

Περιέχει το βακτήριο 
Lactobacillus acidophilus, το οποίο παράγει υπε- 
ροξείδιοτου υδρογόνου, που επιτίθεται orous μύ- 
κπτεε, ειδικά σε ασθενείε με σακχαρώδη διαβήτη.

Το ασβέστιό του δυναμώνει τα οστά 
και αυξάνει τπν πυκνότητά tous. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι ευεργετικό και για tis γυναίκεε, που συχνά 
εμφανίζουν οστεοπόρωση.

Το γιαούρτι ενισχύει τη 
σύσπαση αγγείων και μυών, συμβάλλονταε στη 
σωστή μετάδοση των σημάτων στα νεύρα.

Σύμφωνα με μελέτε5, η τακτική 
κατανάλωση προϊόντων που έχουν υποστεί ζύ
μωση όπωε το γιαούρτι, μειώνει την αρτηριακή 
πίεση, περιορίζονταε τον κίνδυνο καρδιαγγεια- 
κών παθήσεων.

Τα προβιοτικά του 
γιαουρτιού συμβάλλουν στην ισορροπία Tns χλω- 
ρίδα5 του εντέρου και βελτιώνουν το πεπτικό. Τα 
«καλά βακτήρια» του εντέρου, συμβάλλονταε στη 
διάσπαση ms λακτόφε, μειώνουν τα συμπτώμα
τα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.

Η βιταμίνη D3 και 
το ασβέστιο ενισχύουν την άμυνα του οργανι
σμού. Είναι απαραίτητα για τα φαγοκύτταρα, τα 
οποία εξουδετερώνουν tis παθογόνεε ouoiss. 
Και η βιταμίνη A oncjs και οι βιταμίνεε Β1, Β2 και

Β12, θωρακίζουν το ανοσοποιητικό.
Καταστρέφουν τη φυσική χλωρίδα 

του εντέρου, στην αποκατάσταση Tns onoias συμ
βάλλει η κατανάλωση γιαουρτιού. Επιπρόσθετα, 
το γιαούρτι προστατεύει και από tis λοιμώξεΐ5 του 
ουροποιητικού συστήματοε.

Το γαλακτικό οξύ προστατεύει τα ούλα.
Πλούσιο σε πρωτεΐνεε και καλά λίπη, 

αποτελεί μια καλή επιλογή για πρωινό, ιδιαίτερα 
αν το συνδυάσετε με φρούτα και μέλι. Αυξάνει τον 
κορεσμό και αποτρέπει το τσιμπολόγπμα ανάμε
σα στα γεύματα, οπότε είναι μια καλή λύση και για 
απογευματινό σνακ.

Η υψηλή συγκέντρωση 
ασβεστίου στο αίμα, μειώνει την έκκριση καλσι- 
Tovivns, μια ορμόνη που αυξάνει την αποθήκευση 
λιπών (τριγλυκεριδίων) στον λιπώδη ιστό. Ετσι, 
επιταχύνεται η διαδικασία ms λιπόλυσηε.

Τα αμινοξέα του βοηθούν 
tous μυε να επανέλθουν, ενώ οι υδατάνθρακέε 
του εφοδιάζουν εκ νέου τον οργανισμό με ενέρ
γεια. Αν ταυτόχρονα πιούμε και νερό, οι πρωτεΐ- 
vcs βοηθούν το στομάχι να απορροφά μεγαλύτε
ρη ποσότητα, οπότε παραμένουμε ενυδατωμένοι.

Περιέχει περισσότερα προβιοτικά σε σχέ
ση με το γιαούρτι.

ill'll
Αν ήδη έχετε ή έχετε την 

προδιάθεση, μην καταναλώνετε πολλά γαλακτο
κομικά προϊόντα: Εχουν μεγάλη συγκέντρωση σε

Tpocpes για καπνιστέε
Οι καπνιστέε πρέπει να προστατεύουν tous 
πνεύμονέε tous. Η νικοτίνη παραμένει στο 
σώμα για τρειε ημέρε5 προκαλώνταε τε- 
ράστιεε βλάβε5. Η διατροφή μπορεί να λει
τουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθεια του 
καπνιστή, αν και το ισχυρότερο όπλο του για 
καλή υγεία παραμένει η διακοπή του καπνί- 
σματοε!
Μπρόκολο. Η νικοτίνη μειώνει δραστικά τα 
επίπεδα ms βιταμίνηε C στον οργανισμό. Το 
μπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και Β5 
και αναπληρώνει tis ποσότητεε που χάνει ο 
οργανισμόε.
Ακτινίδιο. Πηγή βιταμινών A, C και Ε. Δύο 
ακτινίδια καθημερινά αρκούν.
Πορτοκάλι. Οχι μόνο είναι πλούσιο σε βιτα
μίνη C αλλά ενισχύει και τον μεταβολισμό. 
Xupos καρότου. Πλούσιοε σε βιταμίνεε A, Β, 
C και Κ, οι οποίεε απομακρύνουν τη νικοτίνη 
από τον οργανισμό.
Σπανάκι. Πλούσιο σε βιταμίνεε και φυλλικό 
οξύ, το οποίο καταπολεμά τη νικοτίνη.
Νερό. Ο ενυδατωμένοε οργανισμόε απαλ
λάσσεται ευκολότερα από τη συσσωρευμένη 
νικοτίνη. Μην ξεχνάμε ότι το κάπνισμα, πέρα 
των υπόλοιπων τραγικών βλαβών που προ- 
καλεί, αφυδατώνει τον οργανισμό.

ασβέστιο που προκαλεί ουρολιθίαση ή νεφρο
λιθίαση, ενώ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 
καρκίνου του προστάτη.

Αν έχετε χαμηλέε τιμέε 
αιματοκρίτη ή χαμηλή φερριτίνη, μην κατανα
λώνετε πολλά γαλακτοκομικά, γιατί μπορεί να 
μειώσουν την απορρόφηση σιδήρου και ψευ
δαργύρου.
Φουσκώματα και γαστρεντερικέε διαταρα-

Το γιαούρτι περιέχει καζεΐνη, πρωτεΐνη στο 
αγελαδινό γάλα, η διάσπαση ms onoias παρά
γει ένα πεπτίδιο, την β-καζομορφίνη-7, ουσία 
που ευθύνεται για γαστρεντερικέε διαταραχέε, 
φουσκώματα και διαταραχέε ans κενώσειε.

ι και γιαούρτι. Την προκα- 
λούν πρωτεΐνεε όπωε ο oppos και η καζεΐνη.

Περιέχουν
αρκετά προϊόντα που αποκαλούνται «γιαούρ
τια» αλλά στην ουσία είναι επιδόρπια. Ζάχαρη 
και φρουκτόζη αυξάνουν την κακή χοληστερόλη 
LDL και μπορεί να προκαλέσουν αθηροσκλή
ρωση. Ελέγξτε προσεκτικά τα συστατικά ms 
συσκευασίαε.

85




