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Επιλέγουμε τρόφιμα πλούσια σε φυτοστερόλες. 



Αποφεύγουμε 

επεξεργασμένες τροφές, 
όπως από Fast – food, 
τσιπς, μπισκότα,  σοκολάτες, 
αλμυρά από φούρνους, 
κατεψυγμένα μπιφτέκια, 
πίτσες, κοτομπουκιές, 
δημητριακά προγεύματος. 
Οτιδήποτε δεν είναι στην 
φυσική του μορφή περιέχει 
χημικές ουσίες, επικίνδυνες 
για την υγεία!



Βίντεο για επεξεργασμένα 
τρόφιμα

• https://www.youtube.com/watch?v=uJVwf9w
PTG4

• https://www.youtube.com/watch?v=6cGk50
M_aPo&list=PLbv_hEEIYkdbV8A9MGI6-
jMTVBs1L5GEc&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=uJVwf9wPTG4
https://www.youtube.com/watch?v=6cGk50M_aPo&list=PLbv_hEEIYkdbV8A9MGI6-jMTVBs1L5GEc&index=3


Αποφεύγουμε 
τα τηγανητά!



Προτιμάμε το ελαιόλαδο και καλύτερα 
να το προσθέτουμε μετά το μαγείρεμα.



Αποφεύγουμε την κατανάλωση αναψυκτικών 
και προτιμούμε την κατανάλωση 

όσο το δυνατόν περισσότερου νερού 
και φρεσκοστυμμένων χυμών. 



Μειώνουμε την κατανάλωση προϊόντων 
που περιέχουν άσπρο αλεύρι και 

στη θέση τους επιλέγουμε 
δημητριακά και ψωμί ολικής αλέσεως. 



Αυξάνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. 
Προτιμούμε τα σκούρα πράσινα λαχανικά.



Αποφεύγουμε 
τη συχνή 
κατανάλωση 
οστρακοειδών.



Αποφεύγουμε τα γεύματα με 
βαριές σάλτσες και κρέμα γάλακτος.



Η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης αυξάνει την 
χοληστερόλη και εμποδίζει την απορρόφηση 

θρεπτικών συστατικών. 



Όπως και η κατανάλωση αλκοόλ!



Αντικαθιστούμε τα ζυμαρικά με όσπρια, 
τα οποία είναι πλούσια 

σε φυτικές ίνες και βιταμίνες.



Αποφεύγουμε  τη συχνή κατανάλωση 
αλλαντικών. Περιέχουν πρόσθετα, επικίνδυνα 

για την υγεία και αρκετές φορές το περιεχόμενό
τους σε κρέας είναι μόνο 50-60%! 



Να τρώμε τουλάχιστο δύο είδη φρούτων
και πέντε-έξι είδη λαχανικών την ημέρα.



Τροφές, όπως τα Fast – food, τσιπς, μπισκότα, 
ντόνατς, σοκολάτες και οτιδήποτε επεξεργασμένο 
(αλμυρά και γλυκά από φούρνους), καλύτερα να 

τα αποφεύγουμε, γιατί  περιέχουν πολλή ζάχαρη,
πολύ αλάτι,  βλαβερά λίπη και χημικές ουσίες,

για τις οποίες δεν έχουν γίνει μελέτες σε σχέση με
την μακροχρόνια κατανάλωσή τους.



Συμπεριλαμβάνουμε στη διατροφή μας φαγητά 
πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα, όπως ψάρια (σολομός, 
σαρδέλες, σκουμπρί, κ.ά.), φουντούκια, καρύδια και 
ίνες λιναριού. Τα λιπαρά οξέα που περιέχουν είναι 
απαραίτητα, κυρίως, για την καλή λειτουργία του 
εγκεφάλου και είναι δυνατόν να προλάβουν άλλα 

σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν παράγονται από τον 
οργανισμό και έτσι είναι απαραίτητο να τα 

παίρνουμε από τις τροφές! 



Αποφεύγουμε την κατανάλωση αναψυκτικών 
και  πίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο 

νερό και τσάι από βότανα, για να 
αποτοξινώνεται ο οργανισμός μας.


