Καηαπολεμήζηε ηο θούζκωμα
8 ηπόποι να νικήζεηε ηο θούζκωμα
1. Πποζέξηε ηα θαγηηά πος
πποκαλούν αέπια: Τξνθέο όπσο ηα
όζπξηα,
κπξόθνιν,
θνπλνππίδη,
ιάραλν πεξηέρνπλ έλαλ ζύλζεην
πδαηάλζξαθα ηε ξαθηλόδε.
Τα
βαθηήξηα
ηνπ
εληέξνπ
ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα ηελ πέςνπλ,
παξάγνπλ αέξηα ζαλ ππνπξντόληα.
Μελ απνθιείζεηε όκσο απηέο ηηο
σθέιηκεο ηξνθέο από ηε δηαηξνθή
ζαο. Απιώο πξνζζέζηε ηηο ζηαδηαθά
ζηε δηαηξνθή ζαο, έηζη ώζηε ην ζώκα
ζαο λα ηηο ζπλεζίδεη. Ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα ιακβάλεηε πεπηηθά έλδπκα πνπ
βνεζνύλ ζηελ πέςε ηέηνησλ ζύλζεησλ πδαηαλζξάθσλ.
2. Πεηάξηε ηο νεπό: Υπάξρεη ιόγνο πνπ κνπιηάδνπκε ηα όζπξηα πξηλ ην καγείξεκα.
Τν κνύιηαζκα βνεζά λα απειεπζεξώλνληαη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ αέξηα κεο ην λεξό.
Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα δπκαξηθά νιηθήο άιεζεο. Ίζσο λα παξαηεξήζεηε
πεξηζζόηεξν αθξό ή θνπζθάιεο ζηελ θαηζαξόια όπνπ βξάδεηε ηα δπκαξηθά νιηθήο
άιεζεο. Μηα θαιή ζπκβνπιή είλαη λα μεπιύλεηε ηα δπκαξηθά νιηθήο πξηλ πξνζζέζεηε
ηελ ζάιηζα.
3. Μειώζηε ηην καηανάλωζη ναηπίος: Υςειή θαηαλάισζε άιαηνο, θάλεη ην ζώκα
ζαο λα θαηαθξαηά πεξηζζόηεξν λεξό. Εθηόο από ην αιάηη πνπ πξνζζέηεηε ζηα
θαγεηά, κεηώζηε ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνπαξαζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ θαζώο έρνπλ
πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιάηη.
4. Καηαναλώζηε πεπιζζόηεπο κάλιο: Επηιέμηε θξέζθα ιαραληθά θαη θξνύηα θαζώο
ην θάιην πνπ πεξηέρνπλ βνεζάεη ζηελ απνβνιή ηνπ λαηξίνπ από ηα λεθξά.
5. Ελέγξηε ηιρ εηικέηερ για αλκοολούσα ζάκσαπα: ηα αιθννινύρα ζάθραξα είλαη
έλαο ηύπνο γιπθαληηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζπρλά ζε καζηίρεο. Επεηδή πέπηνληαη κεξηθώο,
ηα βαθηήξηα ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο παξάγνπλ αέξηα. Ψάμηε γηα νλόκαηα πνπ
ηειεηώλνπλ ζε – όιε: ζνξβηηόιε, καιηηηόιε, μπιηηόιε θηι.
6. Επιλέξηε ηζίνηζεπ: νη θηλέδνη ρξεζηκνπνηνύλ πάληα ηδίληδεξ καδί κε ηξνθέο πνπ
παξάγνπλ αέξηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηζνξξνπία. Τν ηδίληδεξ κεηώλεη ηα αέξηα ηνπ
εληέξνπ θαη βνεζάεη ζηελ γξεγνξόηεξε θίλεζε ηνπ, κε απνηέιεζκα λα απνκέλεη
ιηγόηεξνο ρξόλνο ζηα βαθηήξηα λα επεμεξγάδνληαη ηηο ηξνθέο.

7. Δείηε αν έσεηε δςζανεξία ζηη λακηόζη: αλ κία ώξα κεηά ηελ θαηαλάισζε
γαιαθηνθνκηθώλ ληώζεηε πξεζκέλνη ή έρεηε δηάξξνηα, ηόηε κπνξεί λα έρεηε
δπζαλεμία ζηε ιαθηόδε. Η ιαθηόδε είλαη ην δάραξν ησλ γαιαθηνθνκηθώλ θαη πνιινί
άλζξσπνη δελ παξάγνπλ ζε επαξθείο πνζόηεηεο ην έλδπκν πνπ ην δηαζπά, κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη πξήμηκν.
8. Αςξήζηε ζηαδιακά ηιρ θςηικέρ ίνερ: αλ δελ ηξώηε ηξόθηκα πςειά ζε θπηηθέο
ίλεο, πξνζζέζηε ηα ζηαδηαθά ζην δηαηηνιόγην ζαο, γηα λα δώζεηε ηνλ ρξόλν ζην ζώκα
ζαο λα πξνζαξκνζηεί.

