
10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Είναι πολύ συνηθισμένο για πολλούς από 
εμάς τις ημέρες των γιορτών που έρχονται  να παίρνουμε ένα με δύο ή και 
περισσότερα κιλά.  Εν μέρει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε παραφράσει το 
νόημα των Χριστουγέννων από ημέρες αγάπης και φιλανθρωπίας σε ημέρες γλεντιού 
και υπερκατανάλωσης φαγητού!

Τη φετινή χρονιά δοκιμάστε να αλλάξετε τις συνήθειες προηγούμενων ετών 
γεμίζοντας τις καρδιές σας με αγάπη – αντί για χοληστερίνη –  και ξεκινήστε τη νέα 
χρονιά με καλή υγεία και διάθεση αντί με απελπισμένες προσπάθειες  για απώλεια 
βάρους. Διαβάστε παρακάτω 10 πρακτικές συμβουλές προκειμένου να το πετύχετε 
αυτό.

1. Τρώτε συνειδητά.  Αποφύγετε να τρώτε μηχανικά απλά και μόνο επειδή 
υπάρχουν διαθέσιμα φαγητά και γλυκά ή επειδή οι άλλοι τρώνε. 

2. Καταναλώνετε τα  αλκοολούχα ποτά σταδιακά σε συνδυασμό με άφθονο 
νερό.  Το αλκοόλ έχει δύο αρνητικά: είναι πλούσιο σε θερμίδες και χαλαρώνει 
τις αντιστάσεις. Πίνοντας το ποτό σας αργά-αργά και παράλληλα με ένα 
ποτήρι νερό θα καταφέρετε να παραμείνετε νηφάλιοι και να αντισταθείτε 
στους πειρασμούς που θα βρεθούν μπροστά σας. 

3. Αποφύγετε τις υπερβολές. Απολαύστε το ποτό και το φαγητό αλλά με μέτρο. 
Διασκεδάστε με τους φίλους και την οικογένειά σας συζητώντας και όχι μόνο 
τρώγοντας.

4. Κινηθείτε. Η φυσική δραστηριότητα βοηθάει σημαντικά τόσο στην απώλεια 
όσο και στην διατήρηση του βάρους. Εάν δεν έχετε χρόνο να γυμναστείτε 
αυτές τις ημέρες προσπαθήστε να περπατάτε τουλάχιστον 30 λεπτά συνολικά
 την ημέρα. 

5. Φτιάξτε ή αγοράστε λίγα γλυκά για το σπίτι. Αποφύγετε να γεμίσετε το 
σπίτι με γλυκά για τους καλεσμένους γιατί το πιο πιθανό είναι να καταλήξετε 
να τρώτε εσείς τα περισσότερα από αυτά. 

6. Επιλέξτε εσείς για τον εαυτό σας. Πολλοί είναι αυτοί που όταν βρίσκονται σε
ένα τραπέζι τρώνε φαγητά χωρίς να το επιθυμούν πραγματικά απλά και μόνο 
για να ευχαριστήσουν τους οικοδεσπότες.  Να θυμάστε ότι είναι δική σας 
επιλογή τι και πόσο θα φάτε. Εξηγήστε στους φίλους και στην οικογένειά σας 
τις επιθυμίες σας για να κατανοήσουν τις επιλογές σας. 

7. Προετοιμαστείτε πριν πάτε σε ένα τραπέζι προκειμένου να καταφέρετε να 
ελέγξετε την όρεξή σας. Εάν γνωρίζετε ότι θα πάτε σε ένα τραπέζι το βράδυ
 φάτε μικρά και τακτικά γεύματα στην διάρκεια της ημέρας και ένα ελαφρύ 
μεσημεριανό όπως για παράδειγμα σαλάτα με  ένα βραστό αβγό ή λίγο τυρί με
χαμηλά λιπαρά και 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης. 

8. Επιλέξτε ανάμεσα στην ποσότητα και την ποικιλία. Αποφασίστε να 
δοκιμάσετε μικρές ποσότητες από ποικιλία φαγητών ή εάν προτιμάτε 
ολόκληρη μερίδα από ένα αγαπημένο σας φαγητό. Είναι καλή ιδέα να βάλετε 
στο πιάτο σας από την αρχή ότι αποφασίσετε να φάτε και να μην το γεμίσετε 



ξανά στην πορεία της βραδιάς. Και μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε και 
σαλάτα!

9. Εάν αισθανθείτε ότι το παρακάνατε κάποια ημέρα, την επόμενη καταναλώστε
ένα ελαφρύ πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με 1-2 φρούτα ενδιάμεσα. 

10. Αναζητήστε συμπαράσταση. Μερικές φορές χρειάζεται απλά να μιλήσετε σε 
ένα φίλο ή σε κάποιον γνωστό που μπορεί να σας κατανοήσει και να σας 
στηρίξει προκειμένου να βρείτε τη δύναμη και το κίνητρο που χρειάζεστε για 
να περάσετε όμορφα στις γιορτές χωρίς να υπερβάλλετε με το φαγητό. 

Καλές γιορτές σε όλους με αγάπη, υγεία και ευτυχία!

  

Πηνελόπη Δουβόγιαννη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Δείτε αυτό και άλλα άρθρα στο site FitDiet.gr 

http://www.fitdiet.gr/

