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Ασκηθείτε τουλάχι
στον 3 φορές 

την εβδοµάδ
α για 30-40 λεπτά, 

ακολουθώντας κάποιο πρόγραµµα µέ
τριας 

εντάσεως. Η άσκηση φαίνεται πως 

βοηθά στην αύξη
ση της κινητικότητας 

του εντέρου
 και κυρίως συµβάλλει

 

στη συνολικ
ή βελτίωση 

της ποιότητας ζω
ής του ασθενούς. 

Ξηροί καρποί

Φρούτα

Λαχανικά

Προτιµήστε ξηρούς καρπούς σαν 
ενδιάµεσο σνακ και προσθέστε τους 
στις σαλάτες και στο γιαούρτι σας, 
ενισχύοντάς τα σε φυτικές ίνες και 
ωµέγα λιπαρά οξέα.

Όσπρια
Καταναλώστε τουλάχιστον 1-2 φορές 
την εβδοµάδα όσπρια, στο πλαίσιο 
της Μεσογειακής διατροφής. Μία µερίδα 
όσπρια µπορεί να σας εξασφαλίσει 
περισσότερες φυτικές ίνες από 
µία σαλάτα!

Εξασφαλίστε ποικιλία φρούτων 
στη διατροφή σας, ανάλογα µε 
την εποχικότητά τους και 
καταναλώστε τα µε τη φλούδα. 

∆ώστε έµφαση στα κιτρώδη 
φρούτα (π.χ. πορτοκάλι, µανταρίνι, 
ακτινίδιο). Οι διαλυτές φυτικές ίνες 
που περιέχουν είναι 
αποτελεσµατικές στη διαχείριση 
της δυσκοιλιότητας. 

Επίσης, προτιµήστε φρούτα 
πλούσια σε σορβιτόλη (π.χ. µήλο, 
αχλάδι, δαµάσκηνο), συστατικό µε 
ήπια καθαρκτική δράση. 

Αµυλούχα τρόφιµα:
Προτιµήστε αµυλούχα τρόφιµα ολικής άλεσης. 
Αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής 
Πυραµίδας διατροφής και µπορούν εύκολα να 
ενταχθούν στο καθηµερινό σας διαιτολόγιο. 
Καταναλώστε στο πρωινό σας δηµητριακά ή 
ψωµί και συνοδεύστε τα γεύµατά σας µε ρύζι ή 
µακαρόνια, επιλέγοντας πάντα µη 
επεξεργασµένα προϊόντα.

Συνοδεύστε κάθε κυρίως γεύµα σας µε µία 
µεγάλη σαλάτα, φροντίζοντας να υπάρχουν 3-4 
διαφορετικά χρώµατα σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο, 
θα εξασφαλίσετε µεγαλύτερη ποσότητα φυτικών ινών, 
βιταµινών και αντιοξειδωτικών ουσιών. Μην ξεχνάτε επίσης,  
ότι η κατανάλωση τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα 
µαγειρεµένων λαχανικών ως κυρίως πιάτο, όπως ο αρακάς, οι 
µπάµιες και τα φασολάκια, µπορεί να συµβάλει στην κάλυψη των 
ηµερήσιων αναγκών σας σε φυτικές ίνες. 

Καµπάνια ενηµέρωσης 
για τη Δυσκοιλιότητα

Το στριµµένο εντεράκι µου
www.healthdigestive.gr

Γάλα και γιαούρτι
πλούσια σε προβιοτικά
Ως προβιοτικά εννοούµε τους ζωντανούς µικροοργανισµούς 
που διέρχονται από το γαστρεντερικό σύστηµα, συµβάλλοντας 
στην οµαλότερη λειτουργία του. 

Τα προβιοτικά τα βρίσκουµε είτε σε φυσικά τρόφιµα, όπως το 
κεφίρ, είτε σε γαλακτοκοµικά προϊόντα εµπλουτισµένα µε αυτά. 
Στην ελληνική αγορά µπορείτε να βρείτε κυρίως γάλα και 
γιαούρτι εµπλουτισµένα µε τα στελέχη ActiRegularis και ΒΒ12. 

Καταναλώστε καθηµερινά 1-2 µερίδες γαλακτοκοµικών 
πλούσιων σε προβιοτικά. 

Χρησιµοποιήστε τα και ως βάση για smoothies, 
dressing για σαλάτες ή ως συνοδευτικό dip. 

medNutrition publications

Καταναλώνετε 
περίπου 2 λίτρα 

νερού καθηµερινά, 
συνοδεύοντας τα πλούσια σε 
φυτικές ίνες γεύµατά σας. 

Αυτό ενισχύει τη δράση των 
φυτικών ινών και συντελεί 
σηµαντικά στη βελτίωση της 

λειτουργικότητας του 
εντέρου. 
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