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6 Τροφές Για το Κρυολόγημα

Έλενα Παραβάντη- Χάργκιτ, RDN, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος

Το κρυολόγημα και η γρίπη είναι συνηθισμένα φαινόμενα αυτή την εποχή. Για πρόληψη αλλά και 
για αντιμετώπιση του κρυολογήματος περιλαμβάνουμε τις παρακάτω τροφές καθημερινά στο 
διαιτολόγιο των παιδιών μας.
 
Σκόρδο
Το σκόρδο έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που μπορούν να προλάβουν το κρυολόγημα 
ή να μικρύνουν τη διάρκεια του. Η αλλισίνη που δίνει και την έντονη οσμή του σκόρδου είναι 
υπεύθυνη για αυτήν τη δράση. Προσθέτουμε σκόρδο σε σάλτσες, λαχανικά και στο κρέας.
 
Μέλι
Όλοι γνωρίζουμε ότι το μέλι έχει καταπραϋντικές ιδιότητες. Έρευνες δείχνουν ότι το μέλι μπορεί 
να καλύψει το λαιμό μειώνοντας τον βήχα, μάλιστα φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό και 
από τα διάφορα σιρόπια που κυκλοφορούν στην αγορά.
 
Ζεστά Ροφήματα
Παραδοσιακά ροφήματα χωρίς καφεΐνη όπως το χαμομήλι, το τσάι του βουνού και το φασκό-
μηλο μπορούν να καταπραΰνουν τον βήχα και τον πονόλαιμο και περιέχουν αντιοξειδωτικές 
ουσίες. Δίνεται στο παιδί 1-2 φορές την ημέρα με μία κουταλιά μέλι.
 
Άπαχο Κρέας
Τα καλά επίπεδα σιδήρου είναι απαραίτητα για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και ο απο-
τελεσματικότερος τρόπος για να διατηρηθούν τα καλά επίπεδα σιδήρου είναι η κατανάλωση 
άπαχου κρέατος. Όχι μόνο παρέχουν μορφή σιδήρου που απορροφάται εύκολα από το σώμα, 
αλλά περιέχουν ψευδάργυρο, ένα άλλο μέταλλο που καταπολεμά το κρυολόγημα.
 
Κοτόσουπα
Έρευνα έχει δείξει ότι η κοτόσουπα καταστέλλει τη φλεγμονή που προκαλεί πολλά συμπτώματα 
κρυολογήματος. Η σούπα αυτή αραιώνει επίσης τις εκκρίσεις, έτσι ώστε να μειωθεί και η συμ-
φόρηση στη μύτη, το στήθος και το λαιμό. Η προσθήκη ζυμαρικών και λαχανικών αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητα της σούπας, καθώς οι υδατάνθρακες θα βοηθήσουν στην αύξηση ενέρ-
γειας και τα λαχανικά θα αυξήσουν τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών στη σούπα, γεγονός που θα 
ενισχύσει και το ανοσοποιητικό σύστημα.
 
Πορτοκάλια, μανταρίνια, ακτινίδια, πατάτες, κουνουπίδι
Οι ειδικοί εξακολουθούν να μη συμφωνούν εάν η λήψη υψηλών δόσεων βιταμίνης C έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις στα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης. Μερικές μελέτες 
δείχνουν ότι η λήψη βιταμίνης C μπορεί πράγματι να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης 
κρυολογήματος και γρίπης. Οι μελέτες όμως δείχνουν ότι πρέπει να καταναλώνουμε τρία ή πε-
ρισσότερα φλιτζάνια φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Περιλαμβάνουμε λοιπόν καθημερινά 
φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C και λαχανικά όπως μπρόκολο, πιπεριές, κουνουπίδι, χόρτα, πατά-
τες, σπανάκι.
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Τροφή του Μήνα

Όσπρια
 
Όλοι το γνωρίζουμε ότι τα όσπρια κάνουν καλό. Αποτελούνται κυρίως από σύνθετους υδατάν-
θρακες, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Έχουν ελάχιστα λιπαρά, θερμίδες και είναι άριστη πηγή  φυλ-
λικού οξέος, καλίου, σιδήρου, μαγνησίου και αντιοξειδωτικών ουσιών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
ότι αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά της παραδοσιακής Ελληνικής κουζίνας.
 
Τα όσπρια είναι το κρέας το χορτοφάγων. Ένα φλιτζάνι περιέχει 14 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μαζί 
με τους σύνθετους υδατάνθρακες είναι η ιδανική τροφή για μακροχρόνια ενέργεια αλλά και 
σύνθεση πρωτεΐνης.

Τα όσπρια αποτελούν πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, στοιχείο που παίζει ρόλο στον έλεγχο του 
σακχάρου στο αίμα και ως αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάζει θετικά και τη διάθεση των παιδιών.
 
Τέλος, πολυάριθμες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση οσπρίων 2-4 φορές την εβδομάδα δυ-
ναμώνει την καρδιά και προστατεύει από κάποιες μορφές καρκίνου.
Διαλέγουμε όσπρια τα οποία είναι γυαλιστερά και δε φαίνονται ξεβαμμένα. Όσπρια που φαίνο-
νται ξεραμένα ή ξεβαμμένα σημαίνει ότι έχουν κάτσει αρκετό χρόνο στο ράφι. Όταν έχουν απο-
θηκευτεί πολύ χρόνο, δε θα έχουν φρέσκια γεύση. Επιπλέον αν έχουν θολότητα στην επιφάνεια 
τους μπορεί να σημαίνει ότι έχουν μουχλιάσει. Προμηθευόμαστε όλες τις ποικιλίες μιας και με-
ρικές είναι πιο πλούσιες σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά αλλά έχουν και διαφορετικές χρήσεις.
 
Τα όσπρια σερβίρονται με τον παραδοσιακό τρόπο βραστά, στην κατσαρόλα, στο φούρνο. Ται-
ριάζουν πολύ με ψάρι ή χόρτα και ρύζι. Επιπλέον μπορούν να καταναλωθούν σε τορτίγια, σαλά-
τα ή σαν ντιπ ή σε μορφή κεφτέ. Μερικά φασόλια χρησιμοποιούνται και σε κέικ.
 

Σαλάτα με Φακές
Μία διαφορετική εναλλακτική για τις φακές
 
Συστατικά

Μια χοντρή φέτα κρεμμυδιού και 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
1 φλιτζάνι μαϊντανό
2 σκελίδες σκόρδου λιωμένες
1 φλιτζάνι αμαγείρευτες φακές
Για τη σάλτσα
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
3 κουταλιές της σούπας ξύδι μπαλσάμικο
2 κουταλιές του γλυκού μουστάρδα ντιζόν

Οδηγίες

1. Γεμίζουμε μια μέτρια κατσαρόλα με νερό και αφήνουμε το νερό να πάρει βράση. Προσθέ-
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τουμε τη φέτα κρεμμυδιού, λίγο μαϊντανό και μια από τις σκελίδες σκόρδου και αφήνουμε να 
βράσει για λίγα λεπτά.

2. Προσθέτουμε τις φακές. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να σιγοβράσει για 20 λεπτά, 
μέχρι να μαλακώσουν οι φακές. Στραγγίζουμε και πετάμε το κρεμμύδι και το μαϊντανό.

3. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι ανακατεύουμε το λάδι, το ξύδι και το υπόλοιπο σκόρδο σε χαμηλή 
φωτιά ίσα ίσα να ζεσταθεί (όχι να βράσει).

4. Βάζουμε τις φακές σε ένα μπολ, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το μαϊντανό και την 
ζέστη σάλτσα. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι.

 
Φτιάχνει 4 μερίδες.


