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Δίαιτες «ἀποτοξίνωσης»: Ἡ κατάρρευση ἑνὸς μύθου!
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Ἀφοῦ τέλειωσαν οἱ γιορτές, ὅλοι ἔχουμε στὸ μυαλό
μας, βέβαια, τὴν «δίαιτα»…
Καὶ πάντα, κάποιος γνωστός μας θὰ ξεκινήσει μιὰ
«δίαιτα ἀποτοξίνωσης». Ἀκούγεται σωστό. Eἶναι ὅμως; Σὲ
δίαιτα ἀποτοξίνωσης, τὸ σκεπτικὸ εἶναι ὅτι χρειαζόμαστε,
γιὰ ἕνα διάστημα, νὰ «καθαρίσουμε» τὸν ὀργανισμό μας
ἀπὸ τὶς τοξίνες, γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὴν καλή μας ὑγεία.
Οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ τοῦ τύπου διατροφῆς
εἶναι: “μαγικὴ” ἀπώλεια βάρους, βοήθεια στὴ διαδικασία
τῆς πέψης, βελτίωση στὴν ἐμφάνιση τῶν μαλλιῶν, νυχιῶν
καὶ τοῦ δέρματος, βελτίωση ἐπιπέδου ἐνέργειας στὸν
ὀργανισμό, ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος.
Οἱ δίαιτες ἀποτοξίνωσης διαρκοῦν ἀπὸ μιὰ ἑβδομάδα
μέχρι ἕνα μῆνα καὶ χαρακτηρίζονται ἀπό:
• Περίοδο νηστείας μὲ πρόσληψη ἐλάχιστης τροφῆς γιὰ
ἕνα σύντομο χρονικὸ διάστημα.
• Ἀποκλειστικὴ κατανάλωση φρούτων καὶ λαχανικῶν.
• Ἀποφυγὴ ἀμυλούχων τροφίμων καὶ γαλακτοκομικῶν
προϊόντων.
• Γενικὰ κατανάλωση μικρῆς ποσότητας τροφῆς.
• Ἀποφυγὴ καφεΐνης καὶ ἀλκοόλ.
Ἂν τὸ σῶμα, ὄντως, συσσώρευε πολλὲς τοξίνες, τότε
θὰ αἰσθανόμασταν ἄρρωστοι, ὅπερ δὲν συμβαίνει. Τὸ
σκεπτικό τῆς δίαιτας αὐτῆς εἶναι παράλογο καὶ χωρὶς
καμία ἐπιστημονικὴ βάση. Μὲ τὸ διαιτολόγιο αὐτό, τὸ σώμα
στερείται τροφὴς - θερμίδων μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σῶμα νὰ
συνθέτει κετόνες. Οἱ χημικὲς αὐτὲς οὐσίες προκαλοῦν
ναυτία, ἀφυδάτωση, αἴσθηση ἀδυναμίας, ἐλαφρὺ
πονοκέφαλο. Ἐπιπλέον, λόγῳ τῆς ἔλλειψης πρωτεϊνῶν ἀπὸ
τὶς τροφές, ἀποσυντίθενται οἱ μύες γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν
οἱ ἀπαραίτητες πρωτεΐνες, ἀποδυναμώνοντας τελικῶς καὶ
τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα.
Ὅλοι σκεπτόμαστε, βέβαια, πῶς μπορεῖ νὰ κάνει κακὸ
μιὰ διατροφὴ ποὺ στηρίζεται στὰ φροῦτα καὶ λαχανικά;
Σαφέστατα, τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικὰ εἶναι ἀναπόσπαστο
κομμάτι ἑνὸς ὑγιεινοῦ καὶ ἰσορροπημένου διαιτολογίου,
καὶ πρέπει νὰ καταναλώνουμε τουλάχιστον 5 μερίδες ἀπὸ
αὐτὰ σὲ καθημερινὴ βάση. Εἶναι ἡ ὁμάδα τροφίμων, ποὺ
μᾶς παρέχει τὰ περισσότερα θρεπτικὰ συστατικὰ ὅπως
βιταμίνες, ἰχνοστοιχεῖα, ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες καὶ φυτικὲς
ἶνες. Ὅμως κανένα φροῦτο ἢ λαχανικὸ δὲν παρέχει ἀπὸ
μόνο του ΟΛΑ τὰ θρεπτικὰ συστατικά, ποὺ χρειάζεται κάθε
μέρα ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ποικιλία
τροφίμων εἶναι αὐτὴ ἀπό τὴν ὁποία καθορίζεται ἕνα
ἰσορροπημένο διαιτολόγιο.
Οἱ ὀπαδοὶ τῆς δίαιτας αὐτῆς ἰσχυρίζονται, ἐπίσης,
ὅτι γιὰ νὰ «ἀποτοξινωθοῦμε» πρέπει νὰ ἀποβάλλουμε
ἀπὸ τὸ διαιτολόγιό μας τρόφιμα, ὅπως τὸ ἀλεῦρι καὶ τὰ

γαλακτοκομικά. Τὸ σωστὸ ὅμως εἶναι ὅτι τὰ τρόφιμα αὐτὰ
παρέχουν στὸν ὀργανισμὸ πολὺ σημαντικὰ θρεπτικὰ
συστατικά, ὡς τὸ ἀσβέστιο καὶ οἱ ὑδατάνθρακες καὶ εἶναι
ἐπικίνδυνο νὰ τὰ ἀποκλείουμε ἀπὸ τὸ φαγητό μας.
Ἡ νηστεία, δηλαδὴ μειωμένη πρόσληψη τροφῆς,
παρέχει στὸν ὀργανισμὸ λίγη ἐνέργεια - θερμίδες καὶ
μειωμένα θρεπτικὰ συστατικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χρειάζεται
γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ὑγιής. Ὡστόσο, ἡ μείωση τοῦ βάρους,
ποὺ βλέπει κάποιος ἀκολουθώντας ἕνα τέτοιο διαιτολόγιο,
εἶναι περισσότερη λόγῳ ἐλαττώσεως ὑγρῶν, γλυκογόνου
- ἀποθήκης ὑδατανθράκων τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ μυϊκῆς
μάζας, ἀπὸ ὅσο τοῦ λιπώδους ἱστοῦ (λίπους). Ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ νὰ ἔχει γενικὴ αἴσθηση κόπωσης καὶ ζάλης, ποὺ
ὀφείλονται στὴν περιορισμένη θερμιδικὴ πρόσληψη σὲ
διαιτολόγιο ἀποτοξίνωσης. Ὁ ὀργανισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ
ἀνταπεξέλθει στὸ καθημερινὸ πρόγραμμα τοῦ προσώπου,
πόσο ἀκόμα σὲ κάποια ἐπιπλέον φυσικὴ δραστηριότητα,
γεγονὸς ποὺ συνδέεται μὲ τὴ διατήρηση τοῦ ἰδανικοῦ
βάρους καὶ τῆς καλῆς ὑγείας. Στὸ τέλος τοῦ προγράμματος
ἀποτοξίνωσης, τὸ πρόσωπο ἐπιστρέφει στὶς προηγούμενες
συνήθειες διατροφῆς, ὁπότε καὶ τὸ βάρος ἐπανέρχεται στὸ
φυσιολογικό.
Σίγουρα, στὸ πλαίσιο ἑνὸς «ὑγιεινοῦ» διαιτολογίου
πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ὑψηλὴ κατανάλωση ἀλκοὸλ
καὶ τροφίμων, ποὺ εἶναι πλούσια σὲ λίπος καὶ ζάχαρη. Γιὰ τὴ
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- Μέτρια πρόσληψη ψαριῶν, κρασιοῦ καὶ
γαλακτοκομικῶν προϊόντων, κυρίως σὲ τυρί καὶ γιαούρτι.
- Χαμηλὴ πρόσληψη κρέατος καὶ προϊόντων αὐτοῦ καὶ
λιγότερο ἁλάτι. (British Dietetic Association 2006 www.
bda.uk.com). 



διατήρηση τοῦ καλοῦ ἐπιπέδου τῆς ὑγείας καὶ τοῦ ἰδανικοῦ
μας βάρους, πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ἰσορροπημένο
διαιτολόγιο, βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς.
Ὡς γνωστόν, μεσογειακὴ διατροφὴ σημαίνει:
- Ὑψηλὴ κατανάλωση ἐλαιολάδου, ὀσπρίων,
δημητριακῶν, φρούτων καὶ λαχανικῶν.
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