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ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΤΑΣΘΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑ:

Συνήθως τα αµαρτήµατα τα κάνουµε πριν από τη γυµναστική, µε την 

πεποίθηση ότι θα πάµε γυµναστήριο και θα κάψουµε την πίτσα.              

Αυτό είναι λάθος.                                                                                 

Η καλύτερη ώρα για να... αµαρτήσουµε είναι αµέσως µετά την άσκηση.        

Κι αυτό γιατί οι µύες έχουν ήδη καταναλώσει µεγάλες ποσότητες ενέργειες 

(θερµίδων), κυρίως από γλυκογόνο, τη µορφή δηλαδή µε την οποία 

αποθηκεύονται οι υδατάνθρακες στους µυς και το ήπαρ. Έτσι, τρώγοντας 

στα πρώτα 30΄µετά την άσκηση, τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίµων που 

καταναλώνουµε χρησιµοποιούνται για την αναπλήρωση του γλυκογόνου 

που κάψαµε. Επιπλέον, καίµε ένα σηµαντικό µέρος των θερµίδων τους, 

γιατί, ο µεταβολισµός διατηρείται αυξηµένος µέχρι και µία ώρα µετά το 

πέρας της άσκησης. Τέλος, ας µην ξεχνάµε ότι η λήψη τροφής αµέσως 

µετά την άσκηση µειώνει την υπερπαραγωγή κορτιζόλης, της ορµόνης που 

είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία του κοιλιακού λίπους!

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ:

Σύµφωνα µε την ενεργειακή 

χρονοβιολογία, η καλύτερη ώρα για 

γυµναστική είναι το πρωί, εάν κάνετε 

αερόβιες ασκήσεις µε στόχο την 

καύση λίπους και την αύξηση της 

αντοχής, το µεσηµέρι εάν κάνετε 

ασκήσεις ελαστικότητας και 

ευκαµψίας (διατάσεις, yoga ή 

Pilates) και το απόγευµα εάν κάνετε 

προπόνηση ενδυνάµωσης για µυϊκή 

τόνωση. 

Η άσκηση το πρωί µε άδειο στοµάχι 

αυξάνει το µεταβολισµό και την 

κατανάλωση λίπους για ενέργεια, το 

µεσηµέρι οι αρθρώσεις είναι πιο 

έυκαµπτες και οι µύες έχουν 

µεγαλύτερη ελαστικότητα, ενώ το 

απόγευµα η ικανότητα παραγωγής 

µυϊκής δύναµης φτάνει στην αιχµή 

της. 

ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ 
ΔΙΑΙΤΑ:

Όταν τα περισσότερα 

πράγµατα στη ζωή πηγαίνουν 

σχετικά οµαλά. Δεν πειράζει 

αν θα είναι Δευτέρα ή 

Παρασκευή    ή αν θα κάνετε 

την τάδε δίαιτα.                              

Αρκεί να µην αισθάνεστε 

άρρωστοι ή ψυχολογικά 

πιεσµένοι, να µην έχετε χάσει 

κάτι πολύτιµο, χωρίσει µε        

το / τη σύντροφό σας              

ή καβγαδίσει µε την 

οικογένειά σας.                                       

Η διαίτα σας θέλει 

συγκεντρωµένους και 

ήρεµους.

ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ 
ΦΡΟΥΤΑ:

Σε αντίθεση µε τα λαχανικά, που 

είναι στα καλύτερά τους µόλις µπαίνει 

η εποχή τους, τα πρώτα φρούτα της 

σεζόν δεν είναι πολύ ζουµερά και δεν  

έχουν πλούσια γεύση.                       

Τα φρούτα φτάνουν                        

στην ωριµότητα πολύ γρήγορα και 

τον πρώτο καιρό δεν καταφέρνουν 

να αναπτύξουν το άρωµα και τα 

σάκχαρά τους. Προτιµήστε να 

αγοράζετε τα φρούτα στη µέση της 

εποχής τους, όταν οι σοδειές     

βγάζουν πιο „ολοκληρωµένους 

καρπούς“, περισσότερο γευστικούς 

και θρεπτικούς. 
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