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Έξυπνες λύσεις για να
γλυτώνετε θερμίδες

Όπως όλοι πλέον γνωρίζουµε, η διατροφή ∆υτικού τύπου περιέχει πολλά λιπαρά τρόφιµα
και όλοι µας µπορούµε να ωφεληθούµε από µικρές συµβουλές που θα µας βοηθήσουν να
αφαιρέσουµε τα περιττά λιπαρά από το καθηµερινό διαιτολόγιό µας. Πολύ συχνά οι
διαιτολόγοι παρατηρούµε ότι οι άνθρωποι προτιµούν να παίρνουν την ενέργεια που
χρειάζονται για τις ανάγκες τους καταναλώνοντας κρέας, αυγά, βούτυρο και τυριά και
περιορίζοντας τις βασικές πηγές παροχής ενέργειας για το σώµα, τους υδατάνθρακες,
δηλαδή το ψωµί, τα δηµητριακά, τα µακαρόνια, τις πατάτες και άλλα. Παρακάτω διαβάστε
προσεκτικά ποιές αλλαγές µπορείτε να κάνετε, ώστε να γλυτώνετε αρκετές θερµίδες και να
διατηρείτε έτσι ευκολότερα το ιδανικό σας βάρος.

Χρυσάνθη Π. Βλαχάκη, MSc

☺ Προτιµήστε άπαχα µέρη του κρέατος, όπως το ψαρονέφρι ή αφαιρέστε το ορατό
λίπος από άλλα µέρη του ζώου
☺ Αφαιρέστε την πέτσα από τα πουλερικά
☺ ∆ιαλέξτε τα χαµηλών λιπαρών γαλακτοκοµικά προϊόντα, δηλαδή ηµιαποβουτυρωµένα γάλατα, γιαούρτια και τυριά
☺ Χρησιµοποιήστε το τηγάνι ελάχιστες φορές και µαγειρέψτε µε ελαιόλαδο σε όλες της
χρήσεις αντί για βούτυρο ή µαργαρίνες. Προτιµήστε άλλους τρόπους µαγειρέµατος,
όπως το ψήσιµο, το βράσιµο και το µαγείρεµα στον ατµό
☺ Μη ξεχνάτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε καθηµερινή βάση που σας χαρίζουν
ενέργεια χωρίς να σας φορτώνουν θερµίδες, καθώς δεν περιέχουν λίπος
☺ Συνοδέψτε τα φαγητά σας, π.χ. το κοτόπουλο, το ψάρι ή το κρέας µε αµυλούχες
τροφές, όπως οι πατάτες, το ψωµί και τα ζυµαρικά
☺ Όταν χρειάζεστε ένα γρήγορο σνακ, σκεφτείτε πρώτα απ’ όλα τα φρούτα, το γιαούρτι,
τις µπάρες δηµητριακών ή τα κρακεράκια
☺ Ψήστε γευστικά πατατάκια στο φούρνο χρησιµοποιώντας ελαιόλαδο, αντί να
αγοράζετε τα έτοιµα και τηγανισµένα πατατάκια
☺ Στα µακαρόνια προσθέστε κρεµµώδες τυρί χαµηλών λιπαρών αραιωµένο µε γιαούρτι,
αντί για κρέµα γάλακτος και ζαµπόν χαµηλών λιπαρών αντί για µπέικον
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Η παχυσαρκία αφορά πάνω από πεντακόσια εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως,
ποσοστό που αγγίζει έναν στους 15 στον πλανήτη µας. Η επιδηµία αυτή εξαπλώνεται
ραγδαία κυρίως στις ανεπτυγµένες αλλά και σε αναπτυσσόµενες χώρες.
Αρκετή δουλειά έχει γίνει µε το KLF14 γονίδιο, το οποίο σχετίζεται µε το διαβήτη και τη
χοληστερίνη και αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα για πολλά άλλα γονίδια λίπους στο σώµα
µας. Πρόσφατα όµως µια νέα σειρά γονιδίων έχουν εµφανιστεί στην επιστηµονική
βιβλιογραφία, τα οποία συνδέονται µε την παχυσαρκία. Το ερώτηµα είναι λοιπόν:
«Υπάρχουν άνθρωποι που παχαίνουν πιο πολύ από τους άλλους, παρόλο που τρώνε την
ίδια ποσότητα φαγητού, επειδή, δυστυχώς για αυτούς, διαθέτουν το γονιδιακό προφίλ που
ενθαρρύνει τον οργανισµό να αποθηκεύσει περισσότερο λίπος?» Η απάντηση µονολεκτικά
είναι ‘ναι’.
Έχει αποδειχθεί πλέον και είναι στατιστικά σηµαντική η συσχέτιση των παρακάτω
γονιδίων µε την παχυσαρκία: FTO - MC4R - TMEM18 – PRL - AIF1 - PCSK1 - PPARγ
Η σχέση των παραπάνω γονιδίων έχει επιβεβαιωθεί σε έξι πολυµορφισµούς των γονιδίων.
Για τα παραπάνω γονίδια έχει εντοπισθεί µε την τεχνική της ανάστροφης αλυσιδωτής
αντίδρασης τρανσκριπτάσης-πολυµεράσης (RT-PCR) ότι βρίσκονται σε λιποκύτταρα και
επιδρούν στην κατακράτηση περισσότερου λίπους στο σώµα αυτών των γενετικά άτυχων
ανθρώπων. Το αποτέλεσµα είναι η ραγδαία αύξηση βάρους, να παχαίνουν και
ταυτόχρονα να δυσκολεύονται να αδυνατίσουν µε συµβατικές προσεγγίσεις
αδυνατίσµατος.
Πειραµατικά η προσέγγιση έγινε σε πειραµατόζωα αρχικά. Οι µελέτες µε ποντίκια
συµπεριλάµβανε πολλές γενιές που είχαν ανατραφεί στο εργαστήριο µε σκοπό να γίνουν
τα µισά παχύσαρκα και τα άλλα µισά αδύνατα. Με αυτό τον τρόπο καλλιέργησαν στα
πρώτα µισά τα γονίδια που σχετίζονταν µε την αύξηση βάρους. Μελέτες µοριακής
βιολογίας στη συνέχεια, επιβεβαίωσαν οτι τα υπέρβαρα ποντίκια -και όχι τα αδύναταπαρήγαγαν ορισµένα γονίδια που εµποδίζουν τη διάσπαση του λίπους και των λιπαρών
οξέων µέσα στον οργανισµό. Σε παράλληλη µελέτη αναπτύχθηκε µια σειρά από ποντίκια
των οποίων µόνο ο ένας γονιός ήταν υπέρβαρος και ο άλλος αδύνατος. Τα ποντίκια που
προέκυψαν ήταν υπέρβαρα και ταυτόχρονα διέθεταν στο γονιδίωµά τους ενεργά γονίδια
κατακράτησης του λίπους. Έτσι αποδείχθηκε αρχικά ότι η κληρονοµικότητα παίζει µεγάλο
ρόλο στην αποθήκευση του λίπους και στη συνέχεια ότι αυξάνει την πιθανότητα για πάχος.
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική επιστηµονική δηµοσίευση που µας επιβεβαιώνει ότι
αµελητέες αλλαγές σε κάποιο γονίδιο µπορούν να έχουν αυτόµατα µεταβολικές αλλαγές και
σε άλλα συσχετισµένα γονίδια. Τα εν λόγω γονίδια κληρονοµούνται ουσιαστικά από την
µητέρα δεδοµένου ότι τα αντίστοιχα πατρικά αντίγραφα απενεργοποιείται. Η µοριακή
βιολογία και η γενετική εισέρχονται πλέον δυναµικά στον χώρο της παχυσαρκίας και των
προβληµάτων βάρους, προσφέροντας νέες προοπτικές και ενδεχοµένως λύσεις. Είναι θέµα
χρόνου όλη αυτή η θεωρία να γίνει πρακτική εφαρµογή και να χρησιµοποιηθεί ως όπλο
στην µάχη µε τα επιπλέον κιλά.
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Συνταγή του μήνα:
ΛΕΥΚΗ ΣΑΛΤΣΑ
ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Υλικά για 1 άτοµο
100γρ γιαούρτι 2% λιπαρά
2 κουταλιές της σούπας τυρί
τριµµένο κίτρινο
1 κουταλάκι του γλυκού
ελαιόλαδο
1 µέτριο κρεµµύδι
5 σπαράγγια
4 ντοµατίνια
1 πιπεριά πράσινη
½ φλιτζάνι µανιτάρια
1 φέτα (30γρ) γαλοπούλα ή
κοτόπουλο

Εκτέλεση
Ανακατεύετε στο µίξερ το γιαούρτι
µε το κίτρινο τυρί. Ψιλοκόβετε τα
σπαράγγια, τα ντοµατίνια, το
κρεµµύδι, την πιπεριά, τα
µανιτάρια και το αλλαντικό.
Ζεσταίνετε τα λαχανικά σε ένα
αντικολλητικό τηγάνι µε το λίγο
λάδι για 20 λεπτά. Περιλούζετε τα
λαχανικά µε το µίγµα του
γιαουρτιού µε το τυρί. Περιχύνετε
τα µακαρόνια και σερβίρετε.
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