Οι θερμίδες ποσ έτοσν ηα μελομακάρονα, οι κοσραμπιέδες
όλα ηα γλσκά ηων γιορηών
Όζν πιεζηάδνπλ ηα Χξηζηνύγελλα ηόζν καο ηξέρνπλ ηα ζάιηα γηα ηα παξαδνζηαθά
γιπθά πνπ ζα θάκε αιιά θαη ν ηξόκνο γηα ηηο ζεξκίδεο πνπ ζα έρνπκε πάξεη ηελ
επνκέλε ησλ Ενξηώλ.
Όινη μέξνπκε θαηά βάζνο, όηη ηα κεινκαθάξνλα θαη νη θνπξακπηέδεο καο βάδνπλ ζε
πεηξαζκό θάζε ρξόλν ηέηνηα επνρή.
Δείηε όκσο ηη ηζρύεη κε ην θάζε έλα από ηα πην «δεκνθηιή» γιπθά ησλ ενξηώλ ησλ
Χξηζηνπγέλλσλ θαη κάζεηε πόζν επηθίλδπλν είλαη ην θάζε θνκκάηη από απηά γηα ηελ
ζηινπέηα ζαο, θαη λα πάξεηε ηα κέηξα ζαο.
Κοσραμπιέδες
Τν παξαδνζηαθό γιπθό ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, ν θνπξακπηέο, έρεη πνιιέο ζεξκίδεο θαη
αξθεηά ιηπαξά, ηδίσο θνξεζκέλα, πνπ ζεσξνύληαη επηβιαβή γηα ην θαξδηαγγεηαθό
ζύζηεκα. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο ηεο Έλσζεο Δηαηηνιόγσλ δηαηξνθνιόγσλ
επηζεκαίλνπλ όηη γηα κηα θνξά ην ρξόλν δελ ράιαζε ν θόζκνο αιιά ζα πξέπεη ε
θαηαλάισζε ηνπο λα γίλεηαη κε κέηξν.
1 κοσραμπιές βάροσς περίποσ 40 γρ. περιέτει 240 θερμίδες και 9,2 γρ. λιπαρά
Μελομακάρονα
Τα κεινκαθάξνλα είλαη πην πγηεηλά ζε ζύγθξηζε κε ηνπο θνπξακπηέδεο, επεηδή όηαλ
παξαζθεπάδνληαη κε ειαηόιαδν θαη όρη κε βνύηπξν πεξηέρνπλ ιηγόηεξα θνξεζκέλα
ιηπαξά ηα νπνία είλαη επεξγεηηθά γηα ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα.
1 μελομακάρονο βάροσς περίποσ 35γρ. περιέτει 190 θερμίδες και 8 γρ.λιπαρά.
Δεν είναι μόνο ηα μελομακάρονα και οι κοσραμπιέδες όμως…
Δίπλες
Οη δίπιεο έρνπλ ζρεδόλ 50% ιηγόηεξα ιηπαξά. Εάλ, κάιηζηα, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ειαηόιαδν θαη όρη ζπνξέιαην, ηόηε ζα εληζρύζεηε ηνλ νξγαληζκό
ζαο κε κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα.
1 δίπλα (45 γρ.) έτει 170 θερμίδες και 4,5 λιπαρά 4,5 γρ.

Κορμός με ζοκολάηα ή κάζηανο
Τόζν ε ηνύξηα ζνθνιάηα όζν θαη ν θνξκόο ζνθνιάηα ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο
εηδηθνύο δηαηηνιόγνπο σο ζεξκηδηθέο «βόκβεο» ιόγσ ησλ πνιιώλ ιηπαξώλ πνπ
πεξηέρνπλ.
1 κομμάηι (100 γρ.) περιέτει 430 θερμίδες και 32γρ λιπαρά.
Ληγόηεξεο ζεξκίδεο πεξηέρεη ν θνξκόο θάζηαλν ελώ θξίλεηαη πγηεηλόο, αθνύ πεξηέρεη
ηρλνζηνηρεία θαη θπηηθέο ίλεο από ηα θάζηαλα. Ωζηόζν πξόθεηηαη γηα έλα πςειήο
ζεξκηδηθήο αμίαο γιπθό κε αξθεηά ιηπαξά θαη ε θαηαλάισζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε
κέηξν.
1 κομμάηι (100 γρ.) έτει 370 θερμίδες και 19γρ.λιπαρά.
Σοκολαηάκια
Τα ζνθνιαηάθηα (από γλήζηα θνπβεξηνύξα) ίζσο είλαη ηα κόλα γιπθά πνπ ζπζηήλνπλ
νη δηαηηνιόγνη , επεηδή είλαη πινύζηα ζε επεξγεηηθέο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο. Η
πεξηεθηηθόηεηα ηεο ζε ζηεαηηθό νμύ, ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα κεηαβνιίδεηαη
ζηνλ νξγαληζκό σο επεξγεηηθό κνλναθόξεζην ιηπαξό νμύ ηελ θάλεη πεξηζζόηεξν
πγηεηλή από όια ηα ενξηαζηηθά γιπθά. Οη εηδηθνί ζπζηήλνπλ ηελ θαηαλάισζε
πεξίπνπ 10-20 γξ. καύξεο ζνθνιάηαο θάζε εκέξα.
1 ζοκολαηάκι (20 γρ.) περιέτει 110 θερμίδες και μόνο 6,5 γρ. λίπη.
Βαζιλόπιηα
Η βαζηιόπηηα ηύπνπ θέηθ γίλεηαη κε πνιύ βνύηπξν θαη πνιιά απγά, κε ζπλέπεηα λα
είλαη κεγάιεο ζεξκηδηθήο αμίαο κε πνιιά ιηπαξά, θπξίσο θνξεζκέλα.
1 κομμάηι βαζιλόπιηα ηύποσ κέικ (100 γρ.) έτει 350 θερμίδες και 20 γερ. λιπαρά.
Από ηελ άιιε πιεπξά ε βαζηιόπηηα ηύπνπ ηζνπξέθη ζεσξείηαη θαιύηεξε επηινγή
επεηδή γηα ηελ παξαζθεπή ηεο απαηηείηαη 50% ιηγόηεξν βνύηπξν ελώ πεξηέρεη πνιιά
κπξσδηθά ηα νπνία (καριέπη, καζηίρα θαη γιπθάληζν) έρνπλ θαη αληηνμεηδσηηθή
δξάζε.
1 κομμάηι βαζιλόπιηα ηύποσ ηζοσρέκι (80 γρ.) έτει 255 θερμίδες και 7,5 γρ,
λιπαρά.

