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100

απλοί και νόστιµοι τρόποι να διεγείρετε τον εγκέφαλό σας και
να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. Ένας πλήρης, προσβάσιµος και πρακτικός
οδηγός των τροφών που έχουν τη δύναµη να σας κάνουν να φτάσετε
και να διατηρήσετε το µέγιστο των πνευµατικών σας δυνατοτήτων
αλλά και της συναισθηµατικής σας ισορροπίας.
Χ ρ η σ ι µ ο πο ι ώ ν τ α ς τ ρ ο φ έ ς που «θρέφουν» τον εγκέφαλο,
οι συγγραφείς δηµιούργησαν νόστιµες συνταγές για να
ενδυναµώσουν το πνεύµα σας, να οξύνουν τη µνήµη και να
βελτιώσουν την αυτοσυγκέντρωσή σας. Μαγείρεψαν επίσης
υπέροχα πιάτα για να χαλαρώσετε, να αναζωογονηθείτε, να
τονώσετε τον οργανισµό σας, να ελέγξετε τις µεταβολές της
διάθεσής σας και να γεµίσετε µε κέφι και χαρά για τη ζωή.

X

Κ α θ ε µ ί α α πό τ ι ς σ υ ν τ α γ έ ς αυτές ετοιµάζεται εύκολα
και γρήγορα µε υλικά που αποδεδειγµένα έχουν ευεργετικές
ιδιότητες.

X

1 0 0 σ υ ν τ α γ έ ς γ ι α έ ν α πν ε ύ µ α υ γ ι έ ς : ένας
ακαταµάχητος τρόπος για να ενδυναµώσετε τις διανοητικές
σας ικανότητες, να ηρεµήσετε το µυαλό σας και να φτιάξετε
το κέφι σας… απολαµβάνοντας!

X

Χ ΕΪΖΕΛ Κ ΟΡΤΝΙ & Κ ΑΘΡΙΝ Μ ΑΡΣΝΤΕΝ
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ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ

ΧΕΪΖΕΛ ΚΟΡΤΝΙ & ΚΑΘΡΙΝ ΜΑΡΣΝΤΕΝ

Σ

ας συµβαίνει να χάνετε εύκολα την
αυτοσυγκέντρωσή σας, να δυσκολεύεστε να
θυµηθείτε τους αριθµούς τηλεφώνων των
φίλων σας, να είστε άκεφοι χωρίς προφανή λόγο;
Μάθετε πώς µπορείτε να σκέφτεστε
πιο καθαρά και να βελτιώσετε δραστικά
την ψυχική σας διάθεση, αλλάζοντας απλώς τη
διατροφή σας.
Σε αυτόν τον πρακτικό και εύκολο
στη χρήση οδηγό θα ανακαλύψετε, µέσα από
περισσότερες από 100 υπέροχες συνταγές,
γρήγορες και εύκολες στην προετοιµασία τους,
ποια είναι τα ειδικά εκείνα διατροφικά στοιχεία
που µπορούν να σας απαλλάξουν από προβλήµατα
που εκτείνονται
από την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης µέχρι
τη σύγχυση και από την κατάθλιψη
µέχρι το στρες.
Βασισµένες σε πρόσφατες επιστηµονικές
ανακαλύψεις, οι πληροφορίες που περιέχονται σ’
αυτό το βιβλίο θα σας επιτρέψουν να «θρέψετε»
το πνεύµα σας καταναλώνοντας τροφές πλούσιες
σε ψευδάργυρο, βόριο, απαραίτητα λιπαρά οξέα,
όπως για παράδειγµα τα θαλασσινά,
το σπανάκι, το ψωµί ολικής αλέσεως καθώς και
κοινά βότανα και µπαχαρικά,
όπως ο βασιλικός, το δεντρολίβανο και
η πιπερόριζα. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου
ασχολείται υπό ένα ιδιαίτερο πρίσµα
µε τις πνευµατικές λειτουργίες και προτείνει
συνταγές που δηµιουργήθηκαν
για να αυξήσουν την αυτοσυγκέντρωση,
να ενδυναµώσουν την καθαρότητα
του πνεύµατος και να βελτιώσουν τη µνήµη. Κι
όλα αυτά, µε φυσικούς τρόπους, χωρίς πολλά
έξοδα και µε απόλυτη ασφάλεια.
Ο ι 1 0 0 σ υ ν τ α γ έ ς γ ι α έ ν α πν ε ύ µ α υ γ ι έ ς
χρησιµοποιούν γνωστά τρόφιµα που
καταπραΰνουν και ενδυναµώνουν το πνεύµα,
εµπνέουν θετικά συναισθήµατα και τονώνουν το
πεσµένο ηθικό. Χάρη στην πρακτική και
καλοπροαίρετη προσέγγιση, ο ι 1 0 0 σ υ ν τ α γ έ ς
γ ι α έ ν α πν ε ύ µ α υ γ ι έ ς θα γίνουν γρήγορα
απαραίτητες. Στην ίδια συλλογή διατίθενται και
ο ι 1 0 0 συ ντα γέ ς για έ να σώµ α υ γιές .
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«Το πώς να θρέψετε
το πνεύµα σας είναι

το µόνο αληθινό θέµα
αυτού του βιβλίου.»
ΧEΪΖΕΛ ΚOΡΤΝΙ
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Π ρ ό λογ ο ς

έχρι να συναντήσω την έτερη συγγραφέα,

όταν χρειάζεται. Όλα είναι θέµα ισορροπίας.

δεν είχα ποτέ µου διανοηθεί πως οι αλλα-

δυστυχώς όµως εξακολουθούν παρ’ όλα αυτά να καταναλώ-

την Κάθριν Μάρσντεν, 20 χρόνια πριν,

γές στη διάθεσή µου, η µόνιµη κούραση, η έλλειψη αυτο-

Στις µέρες µας, πολλοί µιλάνε για υγιεινή διατροφή,

νουν πολλές τροφές χωρίς διατροφική αξία, που εξα-

συγκέντρωσης και µνήµης θα µπορούσαν να συνδέονται

ντλούν τα πολύτιµα θρεπτικά στοιχεία του εγκεφάλου και

Χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από παρόµοια συµπτώ-

διατροφή δεν µπορεί από µόνη της να ρυθµίσει µερικά από

ζωής ή ακόµα και τις κλιµατικές συνθήκες. Θεωρούµε πως

δα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όµως, ακόµη και µερικοί

χρονου τρόπου ζωής και εφησυχάζουµε πιστεύοντας ότι εί-

λαµβανοµένου του εγκεφάλου και του νευρικού συστήµα-

µε τη δίαιτά µου.

µατα για τα οποία κατηγορούµε τη γήρανση, τον τρόπο

σχεδόν όλα αυτά τα συµπτώµατα αποτελούν µέρος του σύγναι φυσιολογικά, ενώ δεν είναι. Σ’ αυτό το βιβλίο, η Κά-

του οργανισµού τους. Ασφαλώς συνειδητοποιούµε ότι η
τα ψυχολογικά προβλήµατα που απαιτούν ιατρική φροντί-

γιατροί, δεν αντιλαµβάνονται ότι το σώµα –συµπερι-

τος– αποτελείται από τροφικά µόρια. Με άλλα λόγια, εί-

θριν κι εγώ σας ενθαρρύνουµε να ελέγχετε τον τρόπο µε

µαστε πραγµατικά ό,τι τρώµε.

οργανισµού σας και του δικού σας τρόπου ζωής. Θα µάθε-

θυµείτε να είστε πιο υγιείς και να διατηρηθείτε έτσι, τότε

τον οποίο αισθάνεστε, ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες του

∆εν σας υποσχόµαστε στιγµιαία θαύµατα, αλλά αν επι-

τε ποιες τροφές µπορούν να βοηθήσουν να θρέψετε τον εγ-

µε το να προµηθευτείτε αυτό το βιβλίο έχετε κάνει ένα βή-

τρωσή σας, να ηρεµείτε και να ανεβάζετε το ηθικό σας

καλή όρεξη!

κέφαλό σας, να βελτιώσετε τη µνήµη και την αυτοσυγκέν-

µα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η σειρά σας τώρα, και…

ΧΕΪΖΕΛ ΚΟΡΤΝΙ
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100 συνταγές για ένα πνεύµα υγιές

Εισαγωγή

Γ

ια να έχουµε το σώµα και το πνεύµα µας σε καλή, υγιή κατάσταση, πρέπει πρώτα η λέξη «δίαιτα» να αντικατασταθεί µε τις
λέξεις «ισορροπία» και «ποικιλία» για κάθε πτυχή της ζωής µας.

Η αρχή «χρησιµοποιώντας τα µέρη του σώµατός µας τα διατηρούµε καλύτερα» δεν ισχύει µόνο για το σώµα µας. Όσο περνούν τα χρόνια, πρέπει να
διατηρούµε ενεργό και σε εγρήγορση και το πνεύµα µας. Ένας µέσος ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει περίπου δέκα δισεκατοµµύρια νευρώνες, ζυγίζει δε περίπου 1,5 κιλό. Επειδή το σώµα µας, ο εγκέφαλός µας και το νευρικό µας σύστηµα αποτελούνται από διατροφικά µόρια, η επιλογή των τροΤα φασόλια που χρησιµοποιούνται στα τάκος είναι
πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταµίνες της οµάδας Β και
ψευδάργυρο, στοιχεία απαραίτητα για την καλή
κατάσταση των ιστών του εγκεφάλου
και τη λειτουργία της µνήµης.

φών µας είναι ζωτικής σηµασίας τόσο για την πνευµατική όσο και για την ψυχική µας κατάσταση. ∆ιαλέξαµε πολλές θρεπτικές τροφές οι οποίες θα σας
βοηθήσουν να εξισορροπήσετε τη δίαιτά σας, βελτιώνοντας τη λειτουργία

του εγκεφάλου σας και όχι παρεµποδίζοντάς την. Θα µπορείτε παρ’ όλα αυτά να απολαµβάνετε
τα αγαπηµένα σας φαγητά. Εάν φάτε σοκολάτα, ευχαριστηθείτε την και µη νιώθετε ενοχές. Θυµηθείτε να περιορίζετε στο ελάχιστο την άσπρη ζάχαρη, τα πλούσια σε λίπη γεύµατα και τις λιχουδιές.
Σήµερα, ο οργανισµός µας κατακλύζεται από τη µόλυνση και τα χηµικά πρόσθετα των τροφίµων, τα
φάρµακα και τα χηµικά προϊόντα πολλά από τα οποία δεν υπήρχαν πριν από εξήντα χρόνια και
τα οποία αρχίζουν να παρενοχλούν το νου µας, τη διάθεσή µας και τη γενικότερη κατάσταση της
υγείας µας. Το οινόπνευµα και η κατεργασµένη ζάχαρη µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στον
εγκέφαλο και να του δηµιουργήσουν, ανάλογα µε το κάθε άτοµο, διάφορα συµπτώµατα. Μερικοί
άνθρωποι αισθάνονται κουρασµένοι όταν πίνουν οινόπνευµα, ενώ άλλοι γίνονται επιθετικοί. Ο
καθένας και η καθεµιά από εµάς είναι µοναδικοί. Αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις τροφές που θα σας επιτρέψουν να νιώθετε ακριβώς όπως επιθυµείτε.
Ένα πολύ χαµηλό επίπεδο γλυκόζης στο αίµα µπορεί να εξασθενίσει τη µνήµη και τη λειτουργία
του εγκεφάλου. Προκειµένου να βρίσκεται υπό έλεγχο, πρέπει να τρώµε ισορροπηµένα και υγιεινά γεύµατα, πρόχειρα γεύµατα σε τακτά διαστήµατα και να εξασφαλίζουµε πάντα ένα καλό
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πρωινό στην αρχή της ηµέρας. Πάνω απ’ όλα πρέπει να µειώσουµε την κατανάλωση της κατεργασµένης ζάχαρης. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από αλλεργίες γνωρίζουν από πείρα πως τρώγοντας τροφές που δεν τους ταιριάζουν µπορεί να ταράξουν την υγεία τους. Γι’ αυτό και πρέπει πάντα να έχουµε κατά νου ότι µια καλή τροφή είναι και φάρµακο και πως η ισορροπηµένη δίαιτα αποτελεί τον απλούστερο τρόπο να είµαστε υγιείς.
Για να επιβιώσουν, ο εγκέφαλος και το ανθρώπινο σώµα έχουν ανάγκη από αέρα, νερό, φως, αλλά και από βιταµίνες, µέταλλα, αµινοξέα και βασικά λιπαρά οξέα. Ο οργανισµός µας είναι ανίκανος να παράγει µεγάλο µέρος αυτών των τροφικών ουσιών. Εποµένως, η δίαιτά µας πρέπει να
περιλαµβάνει ικανές ποσότητες από µη επεξεργασµένα προϊόντα καλής ποιότητας και πάντα κατά το δυνατόν πιο φρέσκα. Τα φρούτα και τα λαχανικά εισαγωγής µπορούν να χάσουν µέχρι και
το 50% από τις βιταµίνες τους µέσα σε µόνο δέκα µέρες. Επιλέγετε, λοιπόν, τα τοπικά προϊόντα
και κατά προτίµηση τα βιολογικά.
Οι βιταµίνες, τα µέταλλα και τα λιπαρά οξέα που προέρχονται από τις τροφές µας συνεργάζονται
στον οργανισµό µας. Γι’ αυτό είναι πιο ωφέλιµο να καταναλώνουµε µεγάλη ποικιλία τροφίµων παρά βιταµίνες σε χάπια. Ο οργανισµός µας αποτελείται από περίπου 63% νερό, 22% πρωτεΐνες,
13% λιπαρά και 2% βιταµίνες και µέταλλα. Για να είµαστε, λοιπόν, σε άριστη υγεία πρέπει να καταναλώνουµε όλων των ειδών τις τροφές, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπίδια – σε µια ισόρροπη αναλογία.
Οι πρωτεϊνούχες τροφές αποτελούνται από αµινοξέα, που βελτιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία
και είναι απαραίτητα για την τόνωση του µυϊκού συστήµατος και την ανάπτυξη, αλλά και για την
υγεία του δέρµατος και των νυχιών, την αποκατάσταση των ιστών και την παραγωγή ορµονών. Θα
έπρεπε, λοιπόν, να συγκαταλέγονται σε ποσοστό 15-20% στην καθηµερινή µας διατροφή. Για την
αναζωογόνηση του εγκεφάλου πρέπει σε µόνιµη βάση να αρχίζουµε την ηµέρα µε ένα υγιεινό
πρωινό που να περιέχει αυγά, γάλα σόγιας και δηµητριακά ή γιαούρτι. Αυτό επιτρέπει τον ταυτόχρονο περιορισµό της πείνας µας και τη βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσής µας.
Οι πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, όπως οι φακές, τα ξερά φασόλια, το τόφου, ο αρακάς, το καλαµπόκι, το µπρόκολο και τα καρύδια, είναι προτιµότερα από τις πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης

9
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Τροφές για την εγκεφαλική λειτουργία

Ο

ΣΟΝ ΑΦΟΡA ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦH , ο εγκέφαλος
προηγείται έναντι των άλλων µερών του οργανισµού. Όταν είµαστε νηστικοί και το ποσοστό
της γλυκόζης στο αίµα είναι χαµηλό, υπάρχει
ο κίνδυνος να υποφέρουµε από έξαψη, άγχος, ακόµα
και µια ξαφνική κατάθλιψη. Οι πρώτες λειτουργίες

που επηρεάζονται αρνητικά είναι η αυτοσυγκέντρωση, η
αποθήκευση πληροφοριών και η µνήµη.
Τα ισορροπηµένα γεύµατα και µικρογεύµατα επιτρέπουν να
συγκρατηθεί το ποσοστό της γλυκόζης στο αίµα σε καλό επίπεδο. Τα πλήρη δηµητριακά ή άλλοι σύνθετοι υδατάνθρακες
δίνουν τα καλύτερα αποτελέσµατα.

Σούπα µε κόκκινα φασόλια, ρεβίθια και λαχανικά
Τα φασόλια είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, µέταλλα και βιταµίνες της οµάδας Β.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yλικά

2 πράσα καθαρισµένα, σε
φέτες
3 κλωναράκια σέλινο
ψιλοκοµµένα
450 γρ. (3 ½ φλιτζάνια)
καρότα, γογγύλια και
γογγυλοκράµβη κοµµένη σε
κυβάκια
1 ρίζα φινόκιο κοµµένη
σε κυβάκια
850 ml (3 ½ φλιτζάνια) ζωµός
λαχανικών (βλ. συνταγή σελ.
20)
Θαλασσινό αλάτι και µαύρο
πιπέρι φρεσκοτριµµένο
400 γρ. κόκκινα φασόλια
κονσέρβας ξεπλυµένα
και στραγγισµένα
400 γρ. ρεβίθια κονσέρβας
ξεπλυµένα και στραγγισµένα
1-2 κουτ. γλυκού κόλιανδρος
ψιλοκοµµένος
Κλωναράκια κόλιανδρου
για γαρνιτούρα

Για 6 άτοµα
Προετοιµασία : 10 λεπτά
Παρασκευή : 30 λεπτά

∆ιαδικασία

1 Βάλτε τα πράσα, το σέλινο,
τα καρότα, τα γογγύλια, τη
γογγυλοκράµβη και το φινόκιο
σε µια µεγάλη κατσαρόλα.
Προσθέστε το ζωµό, αλάτι
και πιπέρι και ανακατέψτε.
2 Σκεπάστε τα και µόλις
βράσουν χαµηλώστε τη φωτιά
και αφήστε να σιγοβράσουν,
ανακατεύοντας ταυτόχρονα για
περίπου 20 λεπτά.
3 Προσθέστε τα κόκκινα
φασόλια και τα ρεβίθια.
Σκεπάστε
και αφήστε να σιγοβράσουν
ανακατεύοντας για άλλα
10-15 λεπτά, µέχρι να
µαλακώσουν τα λαχανικά.
4 Προσθέστε τον ψιλοκοµµένο
κόλιανδρο και σερβίρετε τη
σούπα ζεστή σε µπολ.
5 Γαρνίρετε µε κλωναράκια
κόλιανδρου και συνοδέψτε µε
ψωµί ή σταρένια ψωµάκια
ολικής αλέσεως.

Σούπες και ορεκτικά

Παραλλαγές

• Αντικαταστήστε τα κόκκινα
φασόλια µε φασολάκια ή
µε µαυροµάτικα φασόλια
σε κονσέρβα.
• Αντικαταστήστε τον
κόλιανδρο µε µαϊντανό ή
ανάµικτα αρωµατικά φυτά.
• Αντικαταστήστε τα πράσα
µε ένα µεγάλο κρεµµύδι.
• Αντικαταστήστε το φινόκιο
µε 225 γρ. άγριο καρότο.
Τ ρ ό πο ς κ α τ ά ψ υ ξ η ς

Αφήστε τη σούπα να κρυώσει
εντελώς και βάλτε τη σε
σκεύος κατάλληλο για
κατάψυξη.
Σκεπάστε τη, σφραγίστε τη και
βάλτε µια ετικέτα. Η σούπα
µπορεί να διατηρηθεί έτσι για
έως
και 3 µήνες. Όταν τη
χρειαστείτε, αφήστε τη να
ξεπαγώσει για πολλές ώρες ή
για όλη τη νύχτα στο ψυγείο κι
έπειτα ζεστάνετέ τη σε καλά
χαµηλή φωτιά.
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Τροφές για τη µνήµη

O

Β είναι απαραίτητες στη

σηµαντικά συστατικά για τον πολλαπλασιασµό της µεµβράνης

λειτουργία του εγκεφάλου. Το µπρόκολο, το σπαράγγι, τα

των εγκεφαλικών κυττάρων. Ο εγκέφαλος χρειάζεται επίσης

λαχανικά µε σκούρα πράσινα φύλλα (όπως το σπανάκι), η

ψευδάργυρο για να ενδυναµώσει τη διανοητική οξύτητα, τη

µπανάνα, το αβοκάντο, τα λαχανικά-ρίζες, τα όσπρια, οι ξηροί

µνήµη και την αυτοσυγκέντρωση.

καρποί, τα αυγά, το καστανό ρύζι, τα πουλερικά, τα κρέατα, τα

Τα όσπρια, το σταρένιο ψωµί ολικής αλέσεως, τα δηµητριακά

γαλακτοκοµικά προϊόντα, το συκώτι και τα ψάρια έχουν

και τα ψάρια αποτελούν καλές πηγές ψευδάργυρου.

Ι ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

πληθώρα απ’ αυτές. Τα λιπαρά ψάρια περιέχουν επίσης τα
απαραίτητα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, που είναι ένα από τα

Γκουακαµόλε (guacamole) και ωµά σαλατικά
Το αβοκάντο περιέχει βιταµίνες της οµάδας Β και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, που παίζουν κύριο ρόλο στη διατήρηση της υγείας των εγκεφαλικών ιστών και της µνήµης.

Υλικά

•

2 ώριµα αβοκάντο

•

3 εσαλότ ψιλοκοµµένα

•

Χυµός 1 µικρού λάιµ

• 2 ιταλικές ντοµάτες

ξεφλουδισµένες, χωρίς

τα σπόρια, ψιλοκοµµένες

• 1 µικρή καυτερή πράσινη

πιπεριά, χωρίς τα σπόρια,

•

ψιλοκοµµένη

1 σκελίδα σκόρδου λιωµένη

• 15 ml (1 κουτ. σούπας)

•
•

Θαλασσινό αλάτι

Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριµµένο

• Κλωναράκια κόλιανδρου
για γαρνιτούρα

• Ωµά λαχανικά που θα

ετοιµάσετε σε µπουκιές:

καρότο, αγγούρι, κόκκινη
πιπεριά, µίνι καλαµπόκια,
κουνουπίδι, ντοµατίνια,

φρέσκα κρεµµυδάκια κ.ά.

Για 4-6 άτοµα
Προετοιµασία : 10 λεπτά

∆ιαδικασία

1 Ξεφλουδίστε και βγάλτε το
κουκούτσι από τα αβοκάντο.

Παραλλαγές

• Αντικαταστήστε το χυµό λάιµ
µε χυµό λεµονιού.

Βάλτε τα σ’ ένα µπολ. Λιώστε

• Αντικαταστήστε τις ιταλικές

του λάιµ ώσπου να γίνει λεία.

• Αντικαταστήστε τον

τη σάρκα τους µαζί µε το χυµό
2 Προσθέστε τα εσαλότ, τις
ντοµάτες, την πιπεριά, το

σκόρδο, τον ψιλοκοµµένο
κόλιανδρο και όσο

αλατοπίπερο θέλετε.

3 Βάλτε το γκουακαµόλε σ’ ένα
πιάτο, γαρνίρετε µε

κλωναράκια κόλιανδρου και

σερβίρετε µε τα ωµά λαχανικά.

κόλιανδρος ψιλοκοµµένος

Σούπες και ορεκτικά

ντοµάτες µε κοινές ντοµάτες.
κόλιανδρο µε ψιλοκοµµένο
µαϊντανό.
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Μενού «καθαρές ιδέες»

Α

υτές οι εµπνευσµένες συνταγές που βρίσκονται στο

διαύγεια του πνεύµατος: πρωτεΐνες, βιταµίνες της οµάδας Β,

κεφάλαιο Τροφές για πνευµατική ενέργεια περιέχουν όλα

βιταµίνη C και τυροσίνη, ένα αµινοξύ που ενεργοποιεί τις χηµικές

τα ωφέλιµα διατροφικά στοιχεία που σας είναι απαραίτητα για τη

Κρεµώδης
σούπα µε
καρότα και
σελινόριζα

Τα καρότα περιέχουν βήτακαροτένιο, ένα σηµαντικό
αντιοξειδωτικό.

•

Υλικά

30 γρ. (2 κουτ. σούπας)
βούτυρο

• 1 µεγάλο κρεµµύδι
ψιλοκοµµένο

• 350 γρ. καρότα σε φέτες
• 350 γρ. (2 ½ φλιτζάνια)
•

σελινόριζα κοµµένη σε
κυβάκια

600 ml (2 ½ φλιτζάνια) ζωµός
λαχανικών (βλ. συνταγή σελ.
20)

• Θαλασσινό αλάτι
• Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριµµένο
• 300 ml (1 ¼ του φλιτζανιού)
γάλα

• 15-30 ml (1-2 κουτ. σούπας)
κόλιανδρος ψιλοκοµµένος
(προαιρετικά)

• Κλωναράκια κόλιανδρου
για γαρνιτούρα

Για 4 άτοµα
Προετοιµασία : 15 λεπτά
Παρασκευή : 40-45 λεπτά

∆ιαδικασία

1 Λιώστε το βούτυρο σε µια
µεγάλη κατσαρόλα και
τσιγαρίστε το κρεµµύδι, τα
καρότα και τη σελινόριζα για
περίπου 5 λεπτά
ανακατεύοντας κάθε τόσο.
2 Προσθέστε το ζωµό και όσο
αλατοπίπερο θέλετε και
ανακατέψτε. Σκεπάστε και
περιµένετε να βράσει, κατόπιν
χαµηλώστε τη φωτιά και
σιγοβράστε για 30-40 λεπτά
ανακατεύοντας κάθε τόσο.
3 Κατεβάστε από τη φωτιά,
περιµένετε λίγο να κρυώσει

ουσίες που διεγείρουν τον εγκέφαλο.
και πολτοποιήστε στο µίξερ
µέχρι το µείγµα να γίνει λείο.
4 Ξαναβάλτε τη σούπα στην
κατσαρόλα που στο µεταξύ
έχετε ξεπλύνει. Προσθέστε το
γάλα και, αν επιθυµείτε, τον
κόλιανδρο και ζεστάνετε
ανακατεύοντας µερικές φορές
µέχρι η σούπα να ζεσταθεί
πολύ.
5 Μοιράστε τη σε µπολ
και γαρνίρετε µε τα
κλωναράκια του κόλιανδρου.

Ραγού
λαχανικών σε
κρούστα ( από
σιτάρι ολικής
αλέσεως )

Τα λαχανικά είναι πλούσια

σε βιταµίνη C, που συµβάλλει στην απορρόφηση του

σιδήρου, ένα ωφέλιµο διατροφικό στοιχείο απαραίτητο
για την πνευµατική διαύγεια.

Υλικά

Ζύµη

• 115 γρ. (1 φλιτζάνι) αλεύρι
σίτου ολικής αλέσεως

• Θαλασσινό αλάτι
• 55 γρ. (¼ του φλιτζανιού)
βούτυρο

• 25 γρ. (¼ του φλιτζανιού)
παρµεζάνα ψιλοτριµµένη

• 15 ml (1 κουτ. σούπας)

σχοινόπρασο ψιλοκοµµένο

• 15 ml (1 κουτ. σούπας)

µαϊντανός ψιλοκοµµένος

Ραγού

• 1 κρεµµύδι σε φέτες
• 1 σκελίδα σκόρδου λιωµένη
• 1 καρότο σε λεπτές φέτες
• 1 κολοκυθάκι σε λεπτές φέτες
• 2 κλωναράκια σέλινο
ψιλοκοµµένα

• 1 µικρή πράσινη πιπεριά,
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χωρίς τα σπόρια, σε λεπτές
φέτες

• 115 γρ. µανιτάρια σε φέτες
• 400 γρ. ντοµάτες κονκασέ
κονσέρβας

• 60 ml (¼ του φλιτζανιού)
ηµίξηρος µηλίτης

• 2 κουτ. γλυκού ανάµικτα

αποξηραµένα αρωµατικά φυτά

• 115 γρ. (⅔ του φλιτζανιού)
αρακάς κατεψυγµένος

• Θαλασσινό αλάτι και µαύρο
πιπέρι φρεσκοτριµµένο

• Λίγο χτυπηµένο αυγό,
για να ροδίσει

• Κλωναράκια από το

αρωµατικό φυτό που θέλετε
για γαρνιτούρα

Για 4 άτοµα
Προετοιµασία : 40 λεπτά
Παρασκευή : 25-30 λεπτά

∆ιαδικασία

1 Ζύµη: Βάλτε το αλεύρι
µε 1 πρέζα αλάτι σ’ ένα µπολ
και προσθέστε µικρά
κοµµατάκια βουτύρου.
Ανακατέψτε µέχρι
το µείγµα να γίνει κοκκώδες.
2 Προσθέστε την παρµεζάνα,
τα αρωµατικά φυτά και όσο
κρύο νερό χρειάζεται για να
γίνει λεία η ζύµη. Τυλίξτε τη
ζύµη και βάλτε τη στο ψυγείο
για 30 λεπτά.
3 Στο µεταξύ, βάλτε τα
υπόλοιπα υλικά (εκτός από τα
τέσσερα τελευταία) σε µια

µεγάλη κατσαρόλα και
ανακατέψτε καλά. Σκεπάστε
την κατσαρόλα και βράστε
µέχρι
να κοχλάσει. Χαµηλώστε τη
φωτιά και αφήστε να
σιγοβράσουν
για 15 λεπτά ανακατεύοντας
συνεχώς. Ξεσκεπάστε την
κατσαρόλα, ανεβάστε λίγο τη
θερµοκρασία και συνεχίστε για
άλλα 10 λεπτά ανακατεύοντας
κάπου κάπου.
4 Προσθέστε τον αρακά και
όσο αλατοπίπερο θέλετε. Βάλτε
τα λαχανικά σε ένα στρογγυλό
ταψί για τάρτες.
5 Προθερµάνετε το φούρνο
στους 200oC.
6 Απλώστε τη ζύµη σε ελαφρά
αλευρωµένη επιφάνεια και κάντε
έναν κύκλο λίγο µεγαλύτερο
από το ταψί.
7 Σκεπάστε τα λαχανικά µε τη
ζύµη, κόψτε όση περισσεύει και
κρατήστε την. Χαράξτε το
περίγραµµα της ζύµης και
κάντε µια τρύπα στο κέντρο.
Γαρνίρετε µε τη ζύµη που
περίσσεψε και αλείψτε την
κρούστα µε λίγο χτυπηµένο
αυγό.
8 Ψήστε για 25-30 λεπτά,
µέχρι
η κρούστα να ροδίσει.
9 Γαρνίρετε µε κλωναράκια
του αρωµατικού φυτού που
επιλέξατε και σερβίρετε το
φαγητό ζεστό µαζί µε τα
λαχανικά που σας αρέσουν.

Κρεµ µπρουλέ
µε µύρτιλλα
Τα µύρτιλλα είναι πλούσια
σε βιταµίνη C, η οποία
συµβάλλει στην

απορρόφηση του σιδήρου
από τον οργανισµό.

Υλικά

• 350 γρ. µύρτιλλα
• 15 ml (1 κουτ. σούπας) χυµός
µήλου χωρίς ζάχαρη

• 15 ml (1 κουτ. σούπας) µέλι
• 200 γρ. (¾ του φλιτζανιού)
•
•

γιαούρτι

200 γρ. (¾ του φλιτζανιού)
κρέµα γάλακτος

55 γρ. (¼ του φλιτζανιού)
ζάχαρη

• Κλωναράκια δυόσµου
για γαρνιτούρα

Για 4-6 άτοµα
Προετοιµασία : 10 λεπτά
και 3 ώρες στο ψυγείο
Παρασκευή : 15 λεπτά

∆ιαδικασία

1 Βάλτε τα φρούτα, το χυµό
µήλου και το µέλι σε µια

κατσαρόλα. Σκεπάστε την

κατσαρόλα και αφήστε τα να
σιγοβράσουν για 10 λεπτά,
µέχρι τα φρούτα να

µαλακώσουν πολύ. Κατεβάστε
τα από τη φωτιά, ξεσκεπάστε
την κατσαρόλα

και αφήστε τα να κρυώσουν.
2 Βάλτε τα φρούτα σε
πυρίµαχες φορµίτσες.

3 Ανακατέψτε το γιαούρτι

και την κρέµα γάλακτος και

καλύψτε εντελώς τα φρούτα.
Βάλτε τα στο ψυγείο για 3
ώρες.

4 Προθερµάνετε το γκριλ του
φούρνου σε υψηλή

θερµοκρασία. Πασπαλίστε τις
φορµίτσες

µε ζάχαρη και βάλτε τα να
ψηθούν µέχρι να λιώσει η
ζάχαρη

και να γίνει καραµέλα. Αφήστε
τα να κρυώσουν και βάλτε τα
πάλι στο ψυγείο.

5 ∆ιακοσµήστε µε τα

κλωναράκια δυόσµου και
συνοδέψτε αν θέλετε µε
φρέσκα φρούτα.
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A

Αβοκάντο, 10, 15
Γκουακαµόλε µε ωµά σαλατικά, 44,62
Αλάτι, 11, 13
Αλκοόλ, 8, 10
Ανανάς, 14
Αναπνοή, 11
Αξία διατροφική
Γαλακτοκοµικά προϊόντα, 16-17
∆ηµητριακά, 16
Έλαια, 17
Ζάχαρη, 17
Κρέατα, 16
Λαχανικά, 15
Όσπρια, 16
Ξηροί καρποί, 17
Σπόροι, 17
Φρούτα, 14-15
Ψάρια, 15-16
Αρακάς, 10, 16
Σούπα µε αρακά και δυόσµο, 66
Άσκηση, 11
Αυγά, 9, 16, 18, 22
Αυγά και µανιτάρια στο φούρνο, 47
Αυγά ποσέ σε τονοσαλάτα, 109
Φριτάτα µε κοτόπουλο και σπαράγγια, 128
Αυτοσυγκέντρωση, 22, 44, 64
Αχιβάδες (βλ. Θαλασσινά)

Β

Βερίκοκα
Ανάποδο κέικ µε βερίκοκα, 182, 185
Πίτα µε βερίκοκα, 100
Βιταµίνες, 9, 13, 22, 23, 104, 188-189
Βούτυρο, 11, 16
Βρόµης νιφάδες, 10, 16

Γ

Γάλα, 9, 13, 18
Γαλακτοκοµικά προϊόντα, 16-17, 18
Γιαούρτι, 10, 12, 17
Γκρέιπφρουτ, 14
Ροζ γκρέιπφρουτ µε κανέλα, 148, 164
Γλυκοπατάτες, 15, 95
Πουρές από γλυκοπατάτες και πράσα µε κάρι,
95

∆

∆ηµητριακά και σιµιγδάλια, 10, 12, 13, 16, 18
Κουσκούς µε αρνάκι και λαχανικά, 134, 144145
Πιλάφι από κεχρί µε µπρόκολα και
κολοκυθάκια, 158
∆ιάθεση (αλλαγές στη), 10,11,104,166,187
∆ίαιτα(ες), 8-17
∆όσεις, 19
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Ευρετήριο

Ε

Εγκέφαλος (λειτουργία), 8, 9, 11, 13, 44
Εγρήγορση, 8, 12, 23, 61, 62, 84
Ενέργεια πνευµατική, 84
Επιδόρπια και ζαχαροπλαστική
Ανάποδο κέικ µε βερίκοκα, 182, 185
Γλύκισµα µε φραµπουάζ και µήλα, 120, 125
Κέικ σοκολάτας µε µήλα και σταφίδες, 78
Κέικ µε καρότα και καρύδια, 61
Κλαφουτί µε βύσσινα, 160
Κοµπόστα µε χειµωνιάτικα φρούτα, 80, 83
Κρεµ µπρουλέ µε µύρτιλλα, 100, 103
Κρέµα µε ροδάκινα και µπανάνες, 140, 145
Μαρέγκες µε φουντούκια, 140
Μάφιν µε µπανάνες και καρύδια, 38
Μπαστουνάκια (bars) µε χουρµάδες και σταφίδες,
122
Πίτα µε βερίκοκα, 100
Πιτάκια γλυκά µε τρία µικρά φρούτα, 98
Ροζ γκρέιπφρουτ µε κανέλα, 148, 164
Σαλάτα µε χρυσά φρούτα, 38
Στρόισελ (streusel) µε µούρα και µήλα, 40, 43
Σύκα και γιαούρτι µε βανίλια, 160
Τάρτα τατέν µε ανανά, 58, 63
Τερίν παγωµένη µε µικρά φρούτα, 162, 165
Τραγανά µπαστουνάκια µε σοκολάτα, 180
Φλωρεντίνες µε φρούτα, 142
Φρούτα µε χυµό φράουλας, 180
Φρούτα ψητά µε γιαούρτι, 60

Ζ

Ζάχαρη, κοινή και ζαχαροκάλαµου, 8, 10, 13,
17, 18
Ζυµαρικά και νουντλ, 10, 16
Λαζάνια µε λαχανικά Μεσογείου, 176, 184-185
Πένες µε ντοµάτα και βασιλικό, 118
Σαλάτα µε ζυµαρικά και γαρίδες, 90
Σαλάτα µε νουντλ και λαχανικά, 168
Φετουτσίνι µε σάλτσα µυδιών, 68
Ζωµοί, 16, 20

Θ

Θαλασσινά (βλ. και ψάρια), 11, 12, 16, 23
Θαλασσινά αλά Λουιζιάνα, 28
Καβούρι κατσαρόλας µε καλαµπόκι, 26
Παέλια µε θαλασσινά, 172
Πίτα µε τόνο και γαρίδες, 130
Σαλάτα µε ζυµαρικά και γαρίδες, 90
Σουβλάκια στη σχάρα µε χτένια, στρείδια
και γαρίδες, 150
Τόνος σε φέτες µε σάλτσα µυδιών και λευκό κρασί,
170
Φετουτσίνι µε σάλτσα µυδιών, 68

Ι

Ίνες, 10

Κ

Καρότα, 15
Κρεµώδες σούπα µε καρότα και σελινόριζα, 86,
102
Μίνι καρότα γλασέ µε µέλι, 156
Καρποί ξηροί, 17
Κέικ µε καρότα και καρύδια, 61
Μαρέγκες µε φουντούκια, 140
Σαλάτα µε ξηρούς καρπούς, 146
Τραγανά µπαστουνάκια µε σοκολάτα, 180
Καφεΐνη, 13
Κεράσι, 14
Κολοκύθια, 15
Σούπα µε µοσχοµυρωδάτη κολοκύθα και
πράσο, 64
Κουσκούς (βλ. ∆ηµητριακά και σιµιγδάλια)
Κρέατα, 10, 16
Αρνάκι σοτέ µε σκόρδο και τζίντζερ, 51
Αρνίσια παïδάκια µε σάλτσα κάπαρης, 153
Αρνίσια σουβλάκια µε σάλτσα δυόσµου, 34
Αρνίσια σουβλάκια σε ρύζι µε αρωµατικά,
91
Κουσκούς µε αρνάκι και λαχανικά, 134, 144145
Κρεµµύδια, 15
Ταρτάκια µε κρεµµύδι, 54

Λ

Λαχανικά, 10, 11, 15, 18, 23
Γκουακαµόλε µε ωµά σαλατικά, 44,62
Γκρατέν λαχανικών και µαϊντανού, 156
Γκρατέν µε πατάτες, κρεµµύδια και αρωµατικά
φυτά, 35
Κόκκινο λάχανο και µήλα στο φούρνου,
136
Λαζάνια µε λαχανικά Μεσογείου, 176, 184185
Μίνι καρότα γλασέ µε µέλι, 156
Μπάµιες µε πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, 76
Πατάτες µε εσαλότ, 76
Πουρές από γλυκοπατάτες µε πράσα και
κάρι, 95
Ραγού λαχανικών σε κρούστα (από σιτάρι
ολικής αλέσεως), 96, 102-103
Ρατατούιγ µε φασόλια, 74
Ρόστι µε λαχανικά-ρίζες, 116
Σπιτικός ζωµός λαχανικών, 20
Ταρτάκια µε κρεµµύδια, 54
Φασολάκια µε σος βινεγκρέτ, 166, 184
Φρέσκα λαχανικά κατσαρόλας, 136
Βλ. επίσης Σαλάτες
Βλ. επίσης Σούπες
Λάχανο, 15
Κόκκινο λάχανο και µήλα στο φούρνου, 136
Σαλάτα λάχανο µε µαγιονέζα και µουστάρδα, 94
Λεκιθίνη, 23
Λιπαρά οξέα απαραίτητα, 9, 10-11, 12, 13,
18, 22-23
Λίπος, 8, 9, 10
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Μ

Μαγιά, 13
Μαγιονέζα, 21
Μανιτάρια, 15
Αυγά και µανιτάρια στο φούρνο, 47
Σούπα µε φρέσκα µανιτάρια, 128
Μενού πλήρη, 42-43, 62-63, 82-83, 102-103,
124-125, 144-145, 164-165, 184-185
Μέταλλα, 9, 13-14, 23, 64, 166, 188-189
Μήλα, 14
Μνήµη, 8, 13, 22, 23, 44-63
Μπάµιες
Μπάµιες µε πικάντικη σάλτσα ντοµάτας, 76
Μπανάνα, 14
Μύρτιλλα, 14
Κρεµ µπρυλέ µε µύρτιλλα, 100, 103

Ν

Νερό, 9, 11
Νουντλ (βλ. Ζυµαρικά και νουντλ)
Ντοµάτα, 15

Ο

Ορεκτικά
Γκουακαµόλε µε ωµά σαλατικά, 44, 62
Πατέ από συκώτι κοτόπουλου µε µπράντι,
46
Σπαράγγια µε φουντούκια, 26, 42-43
Φασολάκια µε σος βινεγκρέτ, 166, 184
Όσπρια, 10, 16
Γλυκόξινα τάκος µε φασόλια, 56
Κοτόπουλο και ρεβίθια κατσαρόλας, 52, 6263
Μουσακάς µε φακές, 56
Ρατατούιγ (ratatouille) µε φασόλια, 74
Ριζότο µε συκωτάκια κοτόπουλου και φασόλια,
113
Σαλάτα µε ρεβίθια, 178
Σαλάτα µε τόνο και ρεβίθια, 66, 82
Σαλάτα µε τόφου και κουκιά µε κάρι, 138
Σούπα µε κόκκινα φασόλια, ρεβίθια και λαχανικά, 24
Σούπα µε αρακά και δυόσµο, 66

Π

Πατάτα, 15
Γκρατέν µε πατάτες, κρεµµύδια και αρωµατικά
φυτά, 35
Νιόκι µε σάλτσα πέστο, 178
Πατάτες µε εσαλότ, 76
Πέψη, 13
Πιπεριές, 15
Πουλερικά, 10, 16
Γαλοπούλα µε σάλτσα αρωµατικών και µουστάρδα, 72, 82-83
Ζεστή σαλάτα µε κοτόπουλο και µάνγκο, 84
Κοτόπουλο και ντοµάτες κατσαρόλας µε
κόκκινο κρασί, 71
Κοτόπουλο και ρεβίθια κατσαρόλας, 52, 6263
Κοτόπουλο µπρεζέ µε σέλινο και µανιτάρια,
92
Κοτόπουλο µπούτι µε µέλι και µουστάρδα, 32
Πάπια µε τζίντζερ και λάιµ, 174

Πατέ από συκώτι κοτόπουλου µε µπράντι,
46
Ριζότο µε συκωτάκια κοτόπουλου και φασόλια,
113
Σαλάτα Γουόλντορφ (Waldorf) µε γαλοπούλα,
168
Σπιτικός ζωµός κοτόπουλου, 20
Στήθος κοτόπουλου γεµιστό µε µανιτάρια
και φασκόµηλο, 154, 164-165
Στήθος γαλοπούλας µε σάλτσα κράνων,
133
Συκωτάκια κοτόπουλου και λαχανικά σοτέ,
173
Φριτάτα (frittata) µε κοτόπουλο και σπαράγγια,
128
Ψητό κοτόπουλο µε εσαλότ, 114
Πράσα
Πουρές από γλυκοπατάτες µε πράσα και κάρι,
95
Πρωτεΐνες, 9-10, 12, 84, 146

Ρ

Ροδάκινα, 14
Ρύζι, 10,16
Ζεστή σαλάτα µε ρύζι και λαχανικά, 36
Ριζότο µε συκωτάκια κοτόπουλου και φασόλια,
113

Σ

Σάκχαρο (ποσοστό στο αίµα), 8-9, 13, 17, 24,
104
Σαλάτες
Αυγά ποσέ σε τονοσαλάτα, 109
Ζεστή σαλάτα µε κοτόπουλο και µάνγκο, 84
Ζεστή σαλάτα µε ρύζι και λαχανικά, 36
Πράσινη σαλάτα µε αβοκάντο και βινεγκρέτ, 106, 124
Σαλάτα Γουόλντορφ (Waldorf) µε γαλοπούλα, 168
Σαλάτα λάχανο µε µαγιονέζα και µουστάρδα, 94
Σαλάτα µε ζυµαρικά και γαρίδες, 90
Σαλάτα µε νουντλ και λαχανικά, 168
Σαλάτα µε ξηρούς καρπούς, 146
Σαλάτα µε ρεβίθια, 178
Σαλάτα µε σπανάκι και κατσικίσιο τυρί, 126,
144
Σαλάτα µε τόνο και ρεβίθια, 66, 82
Σαλάτα µε τόφου και κουκιά µε κάρι, 138
Σαλάτα µε χρυσά φρούτα, 38
Φρουτοσαλάτα µε τζίντζερ, 122
Σάλτσες και βινεγκρέτ
Γαλλική βινεγκρέτ, 21
Μαγιονέζα, 21
Σεροτονίνη, 10, 12, 106
Σοκολάτα, 8
Σούπες
Σπιτικός ζωµός κοτόπουλου, 20
Σπιτικός ζωµός λαχανικών, 20
Καβούρι µε καλαµπόκι κατσαρόλας, 26
Κρεµώδης σούπα µε καρότα και σελινόριζα, 86,
102
Σούπα καλοκαιρινή µε µαρούλι, 108
Σούπα µε κόκκινα φασόλια, ρεβίθια και λαχανικά, 24

Σούπα µε µοσχοµυρωδάτη κολοκύθα και
πράσα, 64
Σούπα µε αρακά και δυόσµο, 66
Σούπα µε φρέσκα µανιτάρια, 128
Σπανάκι, 15
Σαλάτα µε σπανάκι και κατσικίσιο τυρί, 126,
144
Σπαράγγι, 15
Σπαράγγια µε φουντούκια, 26, 42
Σπόροι, 17, 22
Στρες (Άγχος), 104-105, 146, 187
Σύκο, 14
Σύκα και γιαούρτι µε βανίλια, 160
Συκώτι, 16, 22
Πατέ από συκώτι κοτόπουλου µε µπράντι,
46
Ριζότο µε συκωτάκια κοτόπουλου και φασόλια,
113
Συκωτάκια κοτόπουλου και λαχανικά σοτέ,
173
Σύνδροµο προεµµηνορροϊκό, 186

Τ

Τόφου, 10
Σαλάτα µε τόφου και κουκιά µε κάρι, 138
Τροφές βιολογικές, 10, 18
Τροφές επεξεργασµένες, 8, 9, 10
Τροφές πλήρεις, 10, 13, 18

Υ

Υδατάνθρακες, 9, 10, 12
Υλικά, 18
Ύπνος, 106, 186

Φ

Φράουλα, 14

Ψ

Ψάρια, 10, 12, 16, 22 (βλ. και Θαλασσινά)
Αυγά ποσέ σε τονοσαλάτα, 109
Γεµιστές πέστροφες στο φούρνο, 70
Ιχθυέλαιο, 17
Πίτα µε τόνο και γαρίδες, 130
Πίτσα µε σολοµό και λαχανικά, 110, 124125
Σαλάτα µε τόνο και ρεβίθια, 66, 82
Σαρδέλες πανέ µε νιφάδες βρόµης και αρωµατικά φυτά, 112
Σκουµπριά µε σάλτσα από πιπεριές και λάιµ,
152
Σολοµός ποσέ µε σάλτσα σέλινου, 30, 4243
Τόνος σε φέτες µε σάλτσα µυδιών και
λευκό κρασί, 170
Φιλέτα γλώσσας µε άγρια µανιτάρια, 88
Φιλέτα γλώσσας στη σχάρα µε σάλτσα µαϊντανού, 132
Ψάρι µε σάλτσα µπρόκολου, 28
Ψάρι φούρνου µε λάιµ και κόλιανδρο, 48
Ψητό σκουµπρί µε µαγιονέζα και νεροκάρδαµο,
50
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100 ΣΥΝΤΑΓΕΣ
για ένα

πνεύµα υγιές

100

απλοί και νόστιµοι τρόποι να διεγείρετε τον εγκέφαλό σας και
να βελτιώσετε τη διάθεσή σας. Ένας πλήρης, προσβάσιµος και πρακτικός
οδηγός των τροφών που έχουν τη δύναµη να σας κάνουν να φτάσετε
και να διατηρήσετε το µέγιστο των πνευµατικών σας δυνατοτήτων
αλλά και της συναισθηµατικής σας ισορροπίας.
Χ ρ η σ ι µ ο πο ι ώ ν τ α ς τ ρ ο φ έ ς που «θρέφουν» τον εγκέφαλο,
οι συγγραφείς δηµιούργησαν νόστιµες συνταγές για να
ενδυναµώσουν το πνεύµα σας, να οξύνουν τη µνήµη και να
βελτιώσουν την αυτοσυγκέντρωσή σας. Μαγείρεψαν επίσης
υπέροχα πιάτα για να χαλαρώσετε, να αναζωογονηθείτε, να
τονώσετε τον οργανισµό σας, να ελέγξετε τις µεταβολές της
διάθεσής σας και να γεµίσετε µε κέφι και χαρά για τη ζωή.

X

Κ α θ ε µ ί α α πό τ ι ς σ υ ν τ α γ έ ς αυτές ετοιµάζεται εύκολα
και γρήγορα µε υλικά που αποδεδειγµένα έχουν ευεργετικές
ιδιότητες.

X

1 0 0 σ υ ν τ α γ έ ς γ ι α έ ν α πν ε ύ µ α υ γ ι έ ς : ένας
ακαταµάχητος τρόπος για να ενδυναµώσετε τις διανοητικές
σας ικανότητες, να ηρεµήσετε το µυαλό σας και να φτιάξετε
το κέφι σας… απολαµβάνοντας!

X

Χ ΕΪΖΕΛ Κ ΟΡΤΝΙ & Κ ΑΘΡΙΝ Μ ΑΡΣΝΤΕΝ

Η ΚAΘΡΙΝ
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100 ΣΥNΤΑΓΕΣ
για ένα

πνεύµα υγιές
ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ

ΧΕΪΖΕΛ ΚΟΡΤΝΙ & ΚΑΘΡΙΝ ΜΑΡΣΝΤΕΝ

Σ

ας συµβαίνει να χάνετε εύκολα την
αυτοσυγκέντρωσή σας, να δυσκολεύεστε να
θυµηθείτε τους αριθµούς τηλεφώνων των
φίλων σας, να είστε άκεφοι χωρίς προφανή λόγο;
Μάθετε πώς µπορείτε να σκέφτεστε
πιο καθαρά και να βελτιώσετε δραστικά
την ψυχική σας διάθεση, αλλάζοντας απλώς τη
διατροφή σας.
Σε αυτόν τον πρακτικό και εύκολο
στη χρήση οδηγό θα ανακαλύψετε, µέσα από
περισσότερες από 100 υπέροχες συνταγές,
γρήγορες και εύκολες στην προετοιµασία τους,
ποια είναι τα ειδικά εκείνα διατροφικά στοιχεία
που µπορούν να σας απαλλάξουν από προβλήµατα
που εκτείνονται
από την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης µέχρι
τη σύγχυση και από την κατάθλιψη
µέχρι το στρες.
Βασισµένες σε πρόσφατες επιστηµονικές
ανακαλύψεις, οι πληροφορίες που περιέχονται σ’
αυτό το βιβλίο θα σας επιτρέψουν να «θρέψετε»
το πνεύµα σας καταναλώνοντας τροφές πλούσιες
σε ψευδάργυρο, βόριο, απαραίτητα λιπαρά οξέα,
όπως για παράδειγµα τα θαλασσινά,
το σπανάκι, το ψωµί ολικής αλέσεως καθώς και
κοινά βότανα και µπαχαρικά,
όπως ο βασιλικός, το δεντρολίβανο και
η πιπερόριζα. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου
ασχολείται υπό ένα ιδιαίτερο πρίσµα
µε τις πνευµατικές λειτουργίες και προτείνει
συνταγές που δηµιουργήθηκαν
για να αυξήσουν την αυτοσυγκέντρωση,
να ενδυναµώσουν την καθαρότητα
του πνεύµατος και να βελτιώσουν τη µνήµη. Κι
όλα αυτά, µε φυσικούς τρόπους, χωρίς πολλά
έξοδα και µε απόλυτη ασφάλεια.
Ο ι 1 0 0 σ υ ν τ α γ έ ς γ ι α έ ν α πν ε ύ µ α υ γ ι έ ς
χρησιµοποιούν γνωστά τρόφιµα που
καταπραΰνουν και ενδυναµώνουν το πνεύµα,
εµπνέουν θετικά συναισθήµατα και τονώνουν το
πεσµένο ηθικό. Χάρη στην πρακτική και
καλοπροαίρετη προσέγγιση, ο ι 1 0 0 σ υ ν τ α γ έ ς
γ ι α έ ν α πν ε ύ µ α υ γ ι έ ς θα γίνουν γρήγορα
απαραίτητες. Στην ίδια συλλογή διατίθενται και
ο ι 1 0 0 συ ντα γέ ς για έ να σώµ α υ γιές .

