Φπούηα για καλή ςγεία.
Τξώγνληαη εύθνια θαη είλαη γεκάηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
Τα θξνύηα απνηεινύλ ην ηδαληθό ζλαθ. Μηα κηθξή αύμεζε θαηά κηα ή
δπν κεξίδεο ησλ θξνύησλ πνπ ηξώκε θάζε κέξα, κπνξεί λα κεηώζεη κε
ηξόπν ζεακαηηθό ηελ επαηζζεζία καο ζε νξηζκέλεο λόζνπο.
Πλούζια ζε ανηιοξειδωηικά
Τα θξνύηα είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα ζε βηηακίλε C θαη θπηνρεκηθά
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληηνμεηδσηηθώλ. Δπν εηδή θπηνρεκηθώλ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ – ηα θιαβνλνεηδή θαη νη
πνιπθαηλόιεο – πνπ έρνπλ πνιύ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε. Έθηνο
από απηό, δηαπηζηώζεθε όηη άιια θπηνρεκηθά πξντόληα ζηα θξνύηα
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία από ηηο αιιεξγίεο, ηνλ θαξθίλν, ηνπο ηνύο
θαη ηηο θιεγκνλέο.
Πξαγκαηηθά ινηπόλ ή ιατθή ξήζε έλα κήιν ηελ ήκεξα ην γηαηξό ηνλ
θάλεη πέξα έρεη ιόγν ύπαξμεο.
Πωρ να αςξήζεηε ηον απιθμό ηων θπούηων πος καηαναλώνεηε
Τα θξνύηα απνηεινύλ ην ηδαληθό ζλαθ. Είλαη εύγεζηα θαη ζξεπηηθά θαη
δελ απαηηνύλ ζρεδόλ θακία πξνεηνηκαζία. Είλαη εύθνιν λα πάξεηε καδί
ζαο ζηε δνπιεηά, έλα κήιν, έλα αριάδη ή κηα κπαλάλα.
Πποζθέζηε θπούηα ζηα γεύμαηα ζαρ
Τα θξνύηα κπνξνύλ εύθνια λα εληαρηνύλ ζηα βαζηθά γεύκαηα ηεο
εκέξαο κε πνιινύο ηξόπνπο .
Ππωινό: θάληε ηα ζπλεζηζκέλα δεκεηξηαθά ζαο πην λόζηηκα,
πξνζζέηνληαο έλα θνκκέλν κήιν ή ξνδάθηλν ή κεξηθέο ζηαθίδεο.
Ή ζε έλα κπνι θόςηε θξνύηα θαη πξνζζέζηε ιίγν γηανύξηη ρακειώλ
ιηπαξώλ
Μπνξείηε επίζεο λα πηείηε έλα ρπκό πνξηνθάιη ή κήιν ή γθξέηπθξνπη.

Μεζημεπιανό: λα δώζεηε ρξώκα ζε κηα ζαιάηα πξάζηλε
Γεύμα: μεθηλήζηε κε έλα θνκκάηη γιπθό ώξηκν πεπόλη ή δνθηκάζηε έλα
γιπθόμηλν θπξίσο πηάην όπσο θξέαο ρνηξηλό κε θπδώληα θαη δακάζθελα
ή ηειεηώζηε ην γεύκα ζαο κε κήια ή βεξίθνθα ςεηά
Ξεπά θπούηα
Όηαλ ηα θξνύηα πέξαλε από δηαδηθαζία απνμήξαλζεο ή αθπδάησζεο, νη
πεξηζζόηεξεο από ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ζπγθεληξώλνληαη ζηα ζηεξεά πνπ
απνκέλνπλ. Γηα απηό ην ιόγν ηα απνμεξακέλα θξνύηα έρνπλ
πεξηζζόηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο άιια θαη πεξηζζόηεξεο ζεξκίδεο. Τα μεξά
θξνύηα είλαη θαιά θαη σο ζλαθ. Αλ ηα βξάζεηε ή ηα αθήζεηε λα
κνπιηάζνπλ, κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε καδί κε ηα δεκεηξηαθά, κε
θνκπόζηεο, σο γέκηζε ή καδί κε θάπνην ςεηό.

