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Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή είναι βασικό όπλο στη φαρέτρα του οργανισμού 
στην προετοιμασία του για τη νέα εποχή αλλά και για την επιστροφή στη ρουτίνα. 
Ευτυχώε, το φθινόπωρο προσφέρει ποικιλία φρούτων και λαχανικών.

Φρούτα
Σταφύλι. Με ανποξειδωτική και αντικαρκινική 
δράση, λόγω ms ρεσβερατρόληε cnn φλούδα 
του, πλούσιο σε βιταμίνεε A, C και Β, σταφυ
λοσάκχαρα, κάλιο. Περιέχει τα 10 (από τα 16) 
βασικότερα μεταλλικά στοιχεία για τον οργανι
σμό. Ο xupos του θεωρείται το ίδιο πλσύσΐ05 σε 
σάκχαρα, μεταλλικό άλατα και λευκωματούχεε 
ουσίεε, με το μητρικό γάλα. Καταπολεμά την κα
τακράτηση υγρών.
Αβοκάντο . Πλούσιο σε ελάίκό οξύ που μειώνει 
τη χοληστερόλη, λουτεΐνη καροτινοειδών και βι
ταμίνη Ε, που σε συνδυασμό με τα υγιή λιπαρά 
του αβοκάντο, δρουν προστατευτικά στον καρκί
νο του προστάτη. Περιέχει βιταμίνεε Κ, Β6, C , 
φυτικέε ίνε5, κάλιο και φολικό οξύ.
Ακτινίδια. Συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχά- 
ρου, στην καταπολέμηση του άσθματοε και προ
στατεύουν την καρδιά. Με πολλά αντιοξειδωτικά, 
βιταμίνη C, φυτικέε ίνεε, κάλιο, χαλκό, μαγνήσιο, 
βιταμίνη Ε και μαγγάνιο
Μήλα. Με φυτικέ5 ίνεε, βιταμίνεε C και Κ και 
ισχυρά αντιοξειδωτικά, που συμβάλλουν στην 
προστασία μαστού και παχέθ5 εντέρου, στην 
πρόληψη δημιουργίαε πέτραε στα νεφρά, και στη 
μείωση ms κακή5 χοληστερόληε.
Αχλάδια. Υποαλλεργικά, γί αυτό και είναι από 
τα πρώτα που προσφέρονται σε βρέφη. Πλού
σια σε αντιοξειδωτικά, περιέχουν φυτικέε ives, 
βιταμίνη C και χαλκό.
Γκρέιπφρουτ. Συμβάλλει στην απώλεια βά- 
pous και am μείωση ms χοληστερίνηε. Καλή 
πηγή βιταμίνη C, ενώ περιέχει βιταμίνεε Α και 
Β, ασβέστιο, μαγγάνιο, σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο

και φώσφορο.
Φραγκόσυκα. Καθαρίζονται δύσκολα αλλά εί
ναι πολύ ωφέλιμα. Πλούσια σε βιταμίνεε C και 
Α, σίδηρο, κάλιο, ασβέστιο, μαγγάνιο, κ.ά. 
Λωτοί. Πλούσιοι σε βιταμίνεε C και του συ- 
μπλέγματο5 Β, κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο και 
φυτικέ5 ίνεε.

Λαχανικά
Πράσα. Βοηθούν am μείωση ms κακή5 χολη- 
στερίνη5 (LDL) και την παράλληλη αύξηση ms 
καλή5 χοληστερόλη (HDL). Ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια με σκόρδο και κρεμμύδι και είναι 
πλούσια σε μαγγάνιο, βιταμίνη C, σίδηρο, φυλλι- 
κό οξύ και βιταμίνη Β6.
Πράσινα φασολάκια. Με άφθονη αντιφλεγμο- 
νώδη βιταμίνη, περιέχουν επίσηε βιταμίνεε C, 
Κ, Α μαγγάνιο, φυτικέε ίνεε, κάλιο, φυλλικό οξύ, 
σίδηρο, μαγνήσιο, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, χαλ
κό, ασβέστιο, φώσφορο, πρωτεΐνεε, ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα και νιασίνη, που συμβάλλουν στην 
προστασία ms καρδιά5 και ενισχύουν το ανοσο
ποιητικό, το δέρμα και τη μνήμη.
Μελιτζάνεε. Αντιοξειδωτικέε και με αντιμικρο- 
βιακέε ιδιότητεε. Πλούσιεε σε φυτικέ5 ίνεε, κά
λιο, μαγγάνιο, βιταμίνη Β1, βιταμίνη Β6, φολικό 
οξύ, μαγνήσιο και βιταμίνη Β3.
Σπανάκι. Με 13 διαφορετικά αντιοξειδωτικά 
φλαβονοειδή και βιταμίνη Κ που ι ενισχύει οστά 
και καρδιά ενώ παράλληλα προστατεύει τα μάτια 
και τον εγκέφαλο.
Μπρόκολο. Σύμμαχο5 κατά του καρκίνου με βι- 
ταμίνεε C, Ε, Α. Β6, Β2, φολικό οξύ, φυτικέε ivss, 
μαγγάνιο, κάλιο, βιταμίνεε του συμπλέγματοε Β.

Το στοίχημα I 
του φθινοπώρου
Το φθινόπωρο προετοιμάζουμε την ψυχή και 
το σώμα για τη νέα περίοδο. Η εναλλαγή των 
εποχών είναι ένα δώρο που πρέπει να εκμε
ταλλευόμαστε.
Διατροφή. Το φθινοπωρινό τραπέζι έχει 
πολλά φρούτα και λαχανικά. As τα απολαύ
σουμε με τη μικρότερη δυνατόν επεξεργα
σία για να μη χαθούν τα πολύτιμα συστατικά 
raus. Δεν ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό. 
Ελαφρύ βραδινό. Δεν κοιμόμαστε με γεμάτο 
στομάχι! Δειπνούμε δύο με τρειε copss πριν 
κοιμηθούμε ελαφρά και xcopis πολλά λιπαρά. 
Η άμυνα του οργανισμού. Μπορούμε να 
την ενισχύσουμε με εχινάκεια, σκόρδο, 
ψευδάργυρο, βασιλικό πολτό, πρόπολη 
κ.ά., αλλά και με βότανα που ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό.
Φυσική δραστηριότητα. Οι ήπιεε θερμο- 
κρασίεε διευκολύνουν περπάτημα, τζόκινγκ 
και ποδήλατο.
Απότομες αλλαγές τns θερμοκρασίας.
Προσοχή. Εκεί που έχουμε ιδρώσει focus φυ- 
σήξει και κινδυνεύουμε να κρυολογήσουμε. 
Πρόγραμμα. Διαμορφώνουμε μια ευεργε
τική για τον οργανισμό ρουτίνα, με συγκε
κριμένη ώρα ύπνου, καθορισμένη ώρα 
αφύπνισή αλλά και χρόνο για εμάε. Αν 
αφεθούμε crcis υποχρεώσει xcopis ανάσα, 
θα είμαστε αναποτελεσματικοί και σε κακή 
ψυχολογία. Αν είμαστε ξεκούραστοι θα εί
μαστε πιο χρήσιμοι και για ooous αγαπάμε. 
Διαβάζουμε βιβλία, ακούμε μουσική και 
χαλαρώνουμε.
Ιεκούραστα πόδια. Για να μειώσουμε 
το πρήξιμο ξαπλώνουμε και βάζουμε τα 
πόδια ψηλά. Φοράμε παπούτσια που δεν τα 
κουράζουν.

φώσφορο, μαγνήσιο, πρωτεΐνεε, ωμέγα-3 λι
παρά οξέα, σίδηρο, ασβέστιο και ψευδάργυρο. 
Γλυκοπατάτεε. Πλούσιεε σε αντιοξειδωτικά 
βήτα-καροτίνη, που επιβραδύνει την διαδικασία 
ms γήρανση5 αλλά και με βιταμίνεε A, Β6 και C, 
μαγγάνιο, χαλκό, φυτικέε ίνεε, κάλιο και σίδηρο.

[θέλει τρόηο!|
To ncus καταναλώνουμε ns τροφέε είναι εξί
σου σημαντικό με ns ίδιε5 ns τροφέε. Με ωμά 
λαχανικά και φρούτα, βοηθάμε τον οργανισμό 
να αποβάλλει ns τοξίνε5 και ενισχύουμε το ανο
σοποιητικό pas. Πολλά και μικρά γεύματα, με 
φρούτα και λαχανικά -ωμά ή σε χυμούε- προ
σφέρουν στον οργανισμό πνευματική και σω
ματική ευεξία. Δεν τα καταναλώνουμε άγουρα ή 
παραγινωμένα αλλά στην ώρα mus.
Τα λαχανικά τα μαγειρεύουμε σε χαμηλέε θερ- 
μοκρασίεε ή ιδανικά στον ατμό: Με το μαγείρεμα 
στο νερό χάνουν πολλά από τα θρεπτικά συστα
τικά τουε. Αποφεύγουμε το τηγάνισμα ή το δυνα
τό τσιγάρισμα γιατί παράγουν βλαβερά στοιχεία 
οξείδωση5. Και βέβαια λέμε ναι στο αγνό ελαιό
λαδο: Τα λίπη βλάπτουν την υγεία.
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