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Όταν µου ζητήθηκε από τις εκδόσεις «Κέδρος» να γράψω ένα
βιβλίο σχετικά µε την παιδική διατροφή και ανάπτυξη, δέχτηκα
αµέσως την πρόταση µε ενθουσιασµό. Τα παιδιά είναι το µέλλον
κάθε κοινωνίας και τα υγιή παιδιά είναι εγγύηση µιας υγιούς
κοινωνίας.
Τίποτα δεν είναι τόσο σηµαντικό για την ψυχοσωµατική υγεία
των παιδιών µας, όσο η σωστή και υγιεινή διατροφή, η νοοτροπία
και ο τρόπος ζωής. ∆ηλαδή επιπλέον της υγιεινής διατροφής είναι απαραίτητη η άσκηση, η ενυδάτωση και ένα καθηµερινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων, που προάγει τη σωστή συµπεριφορά
και θέτει ως στόχο την επιδίωξη της ποιότητας ζωής και όχι µόνο
την απόκτηση υλικών αγαθών. Τα παιδιά δεν χρειάζονται µόνο
ποσότητες γνώσεων και πληροφοριών. Πρέπει να ξέρουν και πώς
θα τις αξιοποιήσουν. ∆εν φέρνουν την ευτυχία ο πλούτος και τα
υλικά αγαθά, αλλά η σωστή χρησιµοποίησή τους.
Είναι αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα, στατιστικά επιβεβαιωµένη, ότι, όταν τα παιδιά µάθουν να τρέφονται σωστά, είναι όχι
µόνο υγιή, αλλά ακολουθούν και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
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Αλλάζει ο τρόπος σκέψης και η συµπεριφορά τους. Γίνονται πιο
υπεύθυνα. Ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικολογία και το
περιβάλλον. Προετοιµάζονται σωστά για να γίνουν πιο ευσυνείδητοι πολίτες.
Με αυτή την προοπτική αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο
αφενός περιεκτικό, αφετέρου απλό, έτσι ώστε να µπορούν να το
διαβάσουν όχι µόνο γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και οι ίδιοι οι
ενδιαφερόµενοι, τα παιδιά. Πιστεύω ότι αν τα ίδια ενηµερωθούν
σωστά, θα έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να προστατεύσουν την ψυχοσωµατική τους υγεία, µέσω της προληπτικής και θεραπευτικής
δύναµης που έχουν αποδεδειγµένα η σωστή νοοτροπία, η διατροφή και ο τρόπος ζωής.
Όσα διαβάσετε ίσως σας φανούν περίεργα, ριζοσπαστικά,
επαναστατικά, πρωτότυπα, ακραία, ή, αντίθετα, αυταπόδεικτα,
λογικά και φυσικά. Όποια και αν είναι η γνώµη σας, θα πρέπει
να θυµάστε το εξής: Το βιβλίο δεν γράφτηκε για να εξυπηρετήσει
τα συµφέροντα της βιοµηχανίας τροφίµων και φαρµάκων, ούτε
για να «χαϊδέψει» τα αυτιά της επιστηµονικής κοινότητας που
σκέφτεται και δρα συµβατικά συµβουλεύοντάς µας, γενικά και
αόριστα, να τρώµε «σωστά» και «ισορροπηµένα», χωρίς να µας
λέει ακριβώς πώς θα το επιτύχουµε. ∆εν γράφτηκε επίσης για να
δώσει διάφορες συνταγές που περιέχουν υλικά ζωικής προέλευσης. Υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία γύρω από το θέµα, το οποίο
καλύπτουν επαρκώς.
Αντίθετα, γράφτηκε µε σκοπό να πληροφορήσει µικρούς και
µεγάλους για ένα σηµαντικό, ξεχασµένο όµως κοινό µυστικό.
Ότι, δηλαδή, η βάση και το θεµέλιο κάθε πρόληψης και θεραπείας
ήταν, είναι και θα είναι η πραγµατικά σωστή διατροφή. Αυτή δεν
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είναι άλλη από εκείνη που βασίζεται αποκλειστικά στις βιο-αναγεννητικές τροφές, όπως αναφέρονται στο παρόν βιβλίο. ∆ηλαδή
η διατροφή µε χορτοφαγικές τροφές βιολογικής γεωργίας. ∆υστυχώς, αυτή η προαιώνια αλήθεια, η οποία υποστηρίζεται από χιλιάδες επιστηµονικές έρευνες που όµως δεν προωθούνται στο ευρύ κοινό από το κατεστηµένο και τα συµφέρονται που αυτό προστατεύει, έχει διαστρεβλωθεί σε τέτοιο βαθµό και η παραπληροφόρηση είναι τόσο µεγάλη, που οι περισσότεροι σύγχρονοι καταναλωτές βρίσκονται σε βαθύ σκοτάδι όσον αφορά αυτό το ζωτικό
για την υγεία µας θέµα. Το αποτέλεσµα είναι ότι τόσο οι γονείς
όσο και τα παιδιά να µην τρέφονται σωστά. Όπως όµως θα δούµε στη συνέχεια, η διατροφή επηρεάζει όχι µόνο την υγεία του
οργανισµού, πολύ περισσότερο από ό,τι πολλοί φαντάζονται, αλλά επίσης τις σκέψεις και τα συναισθήµατα µικρών και µεγάλων.
Αν λοιπόν κάποιοι γονείς θελήσουν να τρέφονται σωστά τα παιδιά τους – αλλά και οι ίδιοι – αποφεύγοντας όλες τις ζωικές τροφές, θα πρέπει να µπορούν να το κάνουν χωρίς να ανησυχούν ότι
στερούνται κάποια πολύτιµα θρεπτικά στοιχεία, που εσφαλµένα
ίσως ακόµα πιστεύουν ότι περιέχονται µόνο σε αυτές. Η επιστηµονική πραγµατικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα θρεπτικό
στοιχείο στις τροφές ζωικής προέλευσης που να µη βρίσκεται ήδη
σε αφθονία και σε πολύ καλύτερη και υγιεινότερη µορφή στις φυτικές.
Επειδή κάποιοι γονείς ίσως να µην ενδιαφέρονται αρκετά για
τη δική τους υγεία, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι ενδιαφέρονται
για την υγεία των παιδιών τους, ευελπιστώ ότι θα ωφεληθούν και
οι ίδιοι ακολουθώντας τις συµβουλές για τη σωστή παιδική διατροφή που αναφέρονται στο βιβλίο. Επίσης, όσα αναφέρονται
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στο βιβλίο αυτό τα εφαρµόζω και εγώ, αλλά και τα παιδιά µου και
η οικογένειά µου επί σειρά ετών.
Τέλος, ο απώτερος σκοπός κάθε σοβαρού, επιστηµονικού,
ενηµερωτικού βιβλίου πρέπει να είναι η ισορροπηµένη πληροφόρηση. Να µην εκθέτει δηλαδή µόνο τις απόψεις του συγγραφέα,
αλλά και άλλες, οι οποίες δεν συµφωνούν απαραίτητα µε τις
δικές του σε όλα τα σηµεία. Η επιστήµη αναπτύσσεται περισσότερο διά της αρνήσεως, της κατάρριψης δογµάτων και της διαφωνίας, και όχι απαραίτητα µε την αποδοχή και συµφωνία πάντα
της επιστηµονικής κοινότητας. Με αυτό το σκεπτικό συµπεριέλαβα και τις απόψεις εκλεκτών ειδικών επιστηµόνων της παιδιατρικής. Ειδικά όσον αφορά το φλέγον θέµα των εµβολίων, οι σχετικές απόψεις έχουν συµπεριληφθεί αυτούσιες, χωρίς καµία αλλαγή
ή προσθήκη. Οι αναγνώστες, γονείς και παιδίατροι, θα πρέπει να
βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα, αφού πρώτα ενηµερωθούν
όσο πιο σωστά γίνεται.

§I°A §O°IA A¶O TON NIKO KAT™APO

Το βιβλίο αυτό αποτελεί µία επαναστατική προσέγγιση για τη
σωστή και υγιεινή παιδική διατροφή. Αποτελεί δεδοµένο ότι,
όταν τα παιδιά τρέφονται σωστά, επηρεάζεται όχι µόνο η σωµατική τους υγεία, αλλά και ο τρόπος σκέψης τους, η συµπεριφορά
τους και τα συναισθήµατά τους. Η ψυχοσωµατική τους υγεία, µέσω της προληπτικής και θεραπευτικής δύναµης που έχει η σωστή
διατροφή, επηρεάζει δυναµικά τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής
τους. Η σωστή διατροφή είναι η βάση και το θεµέλιο κάθε πρόληψης και θεραπείας και, επίσης, επηρεάζει σηµαντικά και την
ψυχική µας υγεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας, η υγεία εξαρτάται από τρεις δυνάµεις που είναι: Nους, συναισθήµατα και διατροφή. Αυτές οι τρεις δυνάµεις είναι µεταξύ
τους στενά συνδεδεµένες και αλληλοεξαρτώµενες. Και οι τρεις
δυνάµεις καταλήγουν στα κύτταρα του οργανισµού και είτε συµβάλουν στην ανανέωσή τους, για να δηµιουργήσουν έναν υγιή και
ευτυχισµένο άνθρωπο, είτε φθείρουν τα κύτταρα και οδηγούν
σταδιακά στην εµφάνιση ψυχοσωµατικών παθήσεων. Η εξασθένηση του οργανισµού θα εµφανιστεί ως χρόνια κόπωση, που τελι-
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κά θα αποθαρρύνει το άτοµο να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα και θα το οδηγήσει, ίσως, σε πλήρη νοητική αδράνεια.
Χαρακτηριστικά ο συγγραφέας αναφέρει ότι υποβαθµισµένες
τροφές, που περιέχουν βαρέα µέταλλα, υπολείµµατα φυτοφαρµάκων κ.λπ., όχι µόνο επηρεάζουν τη σωµατική µας υγεία, όπως
ήδη γνωρίζουµε, αλλά και την ψυχική υγεία, µε συµπτώµατα επιθετικότητας, υπερκινητικότητας και άλλων ψυχικών διαταραχών.
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται η σωστή και ολοκληρωµένη
προσέγγιση για την παιδική διατροφή, που είναι η Ορθοµοριακή
∆ιατροφή. Η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή, δηλαδή η θρέψη των κυττάρων του παιδικού οργανισµού µε ορθά ενεργειακά µόρια, που
έχουν σωστά θρεπτικά συστατικά και προκαλούν δηµιουργικές
σκέψεις και συναισθήµατα, χτίζει υγιή λειτουργικά κύτταρα και
αναπτύσσει σωστά, Ορθοµοριακά παιδιά.
Η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο
αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της διατροφής κάθε παιδιού, αλλά και κάθε ανθρώπου.
Νίκος Κατσαρός
∆ιευθυντής Τµήµατος ∆ιατροφολογίας New York College
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
π. Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, ΕΦΕΤ
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Η υγεία ξεκινάει από το νου. Για να έχουµε υγιή, ισορροπηµένα
και ευτυχισµένα παιδιά, πρέπει πρώτα να καταλάβουµε τις δυνάµεις που διαπλάθουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτές είναι κυρίως
τρεις: Νους, συναισθήµατα και διατροφή. Όσο περίεργο και αν
φαίνεται εκ πρώτης όψεως, και οι τρεις αυτές δυνάµεις είναι αλληλένδετες και αλληλοεπηρεάζονται συνεχώς. Και οι τρεις καταλήγουν στα κύτταρα του οργανισµού τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά. Είτε τα ανανεώνουν και εποµένως χτίζουν ένα γερό και
υγιή οργανισµό, µια και όλο το σώµα αποτελείται από κύτταρα,
είτε τα φθείρουν, µε αποτέλεσµα τη βαθµιαία εµφάνιση ψυχοσωµατικών παθήσεων.
Για παράδειγµα, η λανθασµένη νοοτροπία και η παραπληροφόρηση µπορεί να οδηγήσουν τον γονέα αλλά και το ίδιο το παιδί
σε λανθασµένες διατροφικές επιλογές που θα τοξινώσουν και θα
επιβαρύνουν τον οργανισµό του. Η βιοχηµική ανισορροπία, ως
επακόλουθο αυτής της κατάστασης, µπορεί να επηρεάσει τον
εγκέφαλο και το νευροφυτικό του σύστηµα, να το αγχώσει και να
το επηρεάσει συναισθηµατικά, να θολώσει την κρίση του και να
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αλλάξει τη συµπεριφορά του παιδιού προς το χειρότερο. Μπορεί
επίσης να οδηγηθεί σε ανεπιθύµητες επιλογές ως προς τον τρόπο
ζωής και ως προς τις παρέες του που θα επιδεινώσουν αυτή την
κατάσταση. Η εξασθένηση του οργανισµού θα εµφανιστεί ως
χρόνια κόπωση, γεγονός που θα αποθαρρύνει το παιδί από το να
ασκείται, ενώ, αντίθετα, θα το ενθαρρύνει να επιδιώκει αντιπαραγωγικές δραστηριότητες, όπως να περνά πολλές ώρες µπροστά
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στην τηλεόραση.
Η έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, όπως ο ψευδάργυρος, τα
ωµέγα ζωτικά λιπαρά οξέα και οι βιταµίνες, σε συνδυασµό µε την
τοξίνωση ειδικά βαρέων µετάλλων, όπως το κάδµιο, ο µόλυβδος,
το αλουµίνιο κ.ά., θα υποβαθµίσουν τη νοηµοσύνη του και την
ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής και θα επηρεάσουν δραµατικά τη µαθητική του επίδοση. Ταυτόχρονα θα προωθήσουν
συµπτώµατα υπερκινητικότητας, εκνευρισµού, επιθετικότητας
και ψυχολογικών διαταραχών. Η συµπεριφορά του µπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο λόγω της βιοχηµικής ανισορροπίας σε
κυτταρικό επίπεδο, που θα οφείλεται σε χρόνια υποθρεψία και
τοξίνωση των κυττάρων του οργανισµού.
Επίσης, είναι πλέον επιστηµονική πραγµατικότητα ότι οι σκέψεις και τα συναισθήµατα επηρεάζουν άµεσα τα κύτταρα όπως
και η διατροφή. Αυτό γίνεται µέσω του υποθαλάµου του εγκεφάλου, από όπου δίνονται εντολές για να εκκριθούν πανίσχυρες βιοχηµικές ουσίες, τα «νευροπεπτίδια», τα οποία ρυθµίζουν τις κυτταρικές λειτουργίες ανάλογα µε τα νοητικά και συναισθηµατικά
«µηνύµατα» που επεξεργάζεται ο εγκέφαλος. Αγάπη, µίσος, φόβος, θάρρος, αγωνία, αισιοδοξία, απαισιοδοξία, φθόνος, ευγνωµοσύνη, κακία, καλοσύνη µεταφράζονται άµεσα σε βιοχηµικά µό-
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ρια που είτε φθείρουν είτε ενισχύουν τα κύτταρα του οργανισµού,
προωθώντας παθολογικά συµπτώµατα ή ψυχοσωµατική υγεία,
ευεξία και δύναµη.
Πολλά από αυτά τα βιοχηµικά µόρια, όπως σεροτονίνη, ακετυλχολίνη, αδρεναλίνη, κορτιζόλη, εγκεφαλίνες, ενδορφίνες, επηρεάζονται άµεσα από τις σκέψεις και τα συναισθήµατα και ισορροπούνται από τα θρεπτικά στοιχεία που παίρνουµε από τη διατροφή. Τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη σύνθεση,
ανακύκλωση και επανασύνθεση όλων αυτών των βιοχηµικών
ουσιών που µας βοηθούν να σκεπτόµαστε καθαρά, να αισθανόµαστε καλά και να είµαστε γεµάτοι ενέργεια, ευεξία, δύναµη και να
ελέγχουµε το άγχος. Όλα εξαρτώνται από το πόσο ισορροπηµένα είναι όλα αυτά τα βιοχηµικά µόρια στον οργανισµό. Αυτό µε
τη σειρά του εξαρτάται απόλυτα από τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τη διατροφή.
Είναι λοιπόν εµφανές ότι οι σκέψεις και τα συναισθήµατα
επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα τις κυτταρικές λειτουργίες και την
υγεία του οργανισµού σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι υποπτεύεται ο µέσος άνθρωπος. Η διατροφή, µε τη σειρά της επίσης, επηρεάζει άµεσα τις κυτταρικές λειτουργίες αλλά και τα συναισθήµατα και τις σκέψεις και εποµένως όχι µόνο την υγεία του
οργανισµού αλλά και την προσωπικότητα, τη συµπεριφορά και
την ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών προς το καλύτερο ή το
χειρότερο. Οι σκέψεις και τα συναισθήµατα, όπως ήδη εξετάσαµε, επηρεάζουν άµεσα τη διατροφή, προωθώντας σωστές ή λανθασµένες διατροφικές επιλογές και κατά συνέπεια επηρεάζουν µε
ανάλογο τρόπο τις κυτταρικές λειτουργίες και την ψυχοσωµατική
υγεία των παιδιών.
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Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι, αν οι γονείς θέλουν
πραγµατικά να έχουν απόλυτα υγιή παιδιά και να τους δώσουν τα
καλύτερα δυνατά εφόδια για τη ζωή, πρέπει να αντιληφθούν ότι
τα συναισθήµατα και οι σκέψεις είναι επίσης «ενεργειακές» τροφές όπως και τα θρεπτικά στοιχεία, που χτίζουν υγιή και ισορροπηµένα παιδιά. Οι τρεις δυνάµεις δηλαδή, σκέψεις, συναισθήµατα και διατροφή, είναι ένα ενιαίο και αδιάσπαστο ενεργειακό σύνολο και έτσι πρέπει να το αντιµετωπίζουµε. ∆ιαφορετικά, θα
µπλέξουµε σε ένα φαύλο κύκλο όπου η κάθε ανισόρροπη δύναµη
θα αποσυντονίζει τις άλλες και θα εξαντλεί το παιδί, δηµιουργώντας έτσι µία ανισόρροπη ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτή είναι η σωστή, ολοκληρωµένη προσέγγιση του πολύ σοβαρού θέµατος που
ονοµάζεται παιδική διατροφή και ανάπτυξη.
Η επίδραση των γονέων στο πώς αναπτύσσονται και γαλουχούνται αυτές οι δυνάµεις είναι καθοριστική σε τέτοιο βαθµό,
ώστε να καθιστά τη σωστή ενηµέρωσή τους ζωτικής σηµασίας.
Όλοι οι γονείς πρέπει να καταλάβουµε ότι το πώς θα είναι η αυριανή κοινωνία εξαρτάται από το πώς ανατρέφουµε, αλλά και
από το πώς τρέφουµε σήµερα τα παιδιά µας. Αυτό είναι τόσο σηµαντικό για την ανθρωπότητα, αλλά και τόσο παραµεληµένο που
µας οδηγεί στο να εξετάζουµε σοβαρά την ανάγκη για τη δηµιουργία ενός «Σχολείου Γονέων», στο οποίο οι γονείς θα φοιτούν
υποχρεωτικά και θα λαµβάνουν το πτυχίο «Καλής Κηδεµονίας»,
αν θέλουν να αναθρέψουν σωστά τα παιδιά τους. Το κράτος και
η κοινωνία θα πρέπει ακολούθως να ανταµείβει και να ενισχύει
οικονοµικά τέτοιους γονείς για το πολύτιµο κοινωνικό έργο που
προσφέρουν. ∆ηλαδή, υγιείς και δηµιουργικούς πολίτες που θα
είναι µέλη µιας υγιούς και δηµιουργικής κοινωνίας.
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Η Ορθοµοριακή ∆ιατροφή και Oρθοµοριακή Ιατρική έχουν
αναπτυχθεί στην Ελλάδα µε σκοπό να κάνουν ευρέως γνωστή τη
σηµασία που έχει η θρέψη των κυττάρων του οργανισµού µε σωστά-ορθά ενεργειακά µόρια, είτε αυτά είναι σκέψεις, συναισθήµατα είτε χηµικά θρεπτικά στοιχεία. Όλα αυτά πρέπει να χτίζουν
υγιή, λειτουργικά κύτταρα και υγιή οργανισµό. Το αποτέλεσµα είναι καθαρός νους, υψηλή νοηµοσύνη, ισορροπηµένα συναισθήµατα και ψυχικός κόσµος, καθώς επίσης υγιές και δυνατό σώµα. Το
παιδί είναι γεµάτο ενέργεια, ευεξία, δύναµη, αυτοπεποίθηση και
δηµιουργικότητα. Είναι ένα ορθοµοριακό παιδί. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω της σωστής νοοτροπίας, της διατροφής και του
τρόπου ζωής, όπως έχει αναπτυχθεί από την Ορθοµοριακή ∆ιατροφή εδώ και πολλά χρόνια.
Κάτι άλλο πολύ σηµαντικό που πρέπει να επισηµάνουµε.
Παρ’ όλο που η πραγµατικά σωστή και υγιεινή διατροφή είναι
αποδεδειγµένα επιστηµονικά αυτή που αναφέρουµε ως «βιο-αναγεννητικές τροφές», το να την ακολουθήσει κάποιος απόλυτα
µπορεί να µην είναι τόσο εύκολο. Ζούµε σε µία κοινωνία όπου ο
άνθρωπος έχει αποκοπεί από τον έλεγχο της παραγωγής της τροφής του, ο οποίος έχει περάσει σε πολυεθνικές εταιρίες. Αυτές
επενδύουν πολλά δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο για να προωθούν
τα προϊόντα τους και να τα διαφηµίζουν. Είναι επίσης χορηγοί σε
διαφόρους «ειδικούς» που θα υποστηρίξουν την ανωτερότητα, την
ποιότητα και την υγιεινή σύσταση αυτών των προϊόντων, όσο και
αν αυτό απέχει από την αλήθεια. Αναπόφευκτα λοιπόν προσπαθώντας να θρέψουµε σωστά τα παιδιά µας θα αντιµετωπίσουµε
µύριες προκλήσεις, εµπόδια και προβλήµατα. Οι ανθυγιεινές
«βιο-οξειδωτικές» τροφές είναι παντού και προωθούνται δυναµικά
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από τα ΜΜΕ συνοδευόµενες από έντεχνη παραπληροφόρηση.
Αυτό που πρέπει όµως να θυµόµαστε είναι ότι αποτελεί µεγάλο
σφάλµα να κάνουµε «την ανάγκη φιλοτιµία» και να δεχτούµε την
παραπληροφόρηση ως πραγµατικότητα γιατί δεν µπορούµε να
κάνουµε διαφορετικά. Ή να αγχωθούµε γιατί το παιδί µας δεν
τρέφεται απολύτως υγιεινά. Πιστεύω ότι οι βιο-αναγεννητικές
τροφές θα πρέπει να είναι ο ιδανικός µας στόχος. Όσο περισσότερο τις καταναλώνουµε, τόσο το καλύτερο για την υγεία των
παιδιών µας αλλά και τη δική µας. Αν όµως ενίοτε ξεφύγουµε ή
υποκύψουµε στην πίεση από τα ίδια µας τα παιδιά για γλυκά, γαλακτοκοµικά, πατατάκια, ψαρόσουπες, παγωτά, κρέας κ.λπ., δεν
πρέπει να αγχωνόµαστε ιδιαίτερα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Ο οργανισµός µπορεί
να αποτοξινωθεί, όταν βέβαια καταναλώνονται σε µικρές ποσότητες και σπάνια. Αρκεί να γνωρίζουµε τι πραγµατικά τα ωφελεί
και τι όχι. Έτσι θα είµαστε πιο συνειδητοποιηµένοι σε αυτό το
ζωτικής σηµασίας θέµα που είναι η σωστή διατροφή και θα µειώσουµε τους κινδύνους για την υγεία των παιδιών µας αλλά και τη
δική µας.

