Ιωάννα
Ευαγγέλου
Ισορροπίας πιάτα και πνεύματος

Η φωτογράφιση έγινε στο “Παντοπωλείο”

φωτογραφία : Αλέξανδρος Ζάγκας

Είναι από τις φορές που απέναντί μου βρίσκεται ένα
απόλυτα ισορροπημένο άτομο και δεν αναφέρομαι
μόνο στις διατροφικές συνήθειες. Νέα, κομψή,
με ακέραιη σοβαρότητα, αλλά όχι αυστηρή, η
Ιωάννα Ευαγγέλου έχει να μας πει πολλά για τη
διατροφή. Σπούδασε στα Α.Τ.Ε.Ι. της Θεσσαλονίκης
και επέστρεψε στη Λάρισα πριν δέκα χρόνια να
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μια μεγάλη
(δυστυχώς) μερίδα πολιτών. Ανεξαρτήτως φύλου
και ηλικίας, πολλοί έχουν την ανάγκη υποστήριξης
διατροφικών συμβουλών. Όπως μου ανέφερε η
ίδια «με μια ματιά στο προαύλιο ενός σχολείου
κατά την ώρα του διαλλείματος μπορούμε εύκολα
να αντιληφτούμε το μέγεθος του προβλήματος
στη χώρα μας». Γυναίκες, άντρες και παιδιά,
καταφεύγουν ο καθένας για το δικό του λόγο στις
επιστημονικές συμβουλές του διατροφολόγου.
Ποιοι περισσότερο ή λιγότερο; Η Ιωάννα πιστεύει
ότι οι γυναίκες εστιάζουν στο αισθητικό κομμάτι, οι
άντρες εφόσον εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα υγείας.
Αναφέρει, επίσης, ότι είναι υπάκουoι στο πρόγραμμα
που θα πρέπει να ακολουθήσουν, ανάλογα με το
κίνητρο και την αποφασιστικότητά τους. «Είναι
αυτό που λέμε, δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δε
θέλω», μου λέει χαρακτηριστικά. Πότε θέλουμε,
όμως, πραγματικά να βελτιώσουμε την εικόνα μας,
τις συνήθειές μας και κατ’ επέκταση την υγεία μας;
Η απάντησή της απόλυτα ειλικρινής: «Λίγο πριν
τις γιορτές -καλή ώρα!- ή λίγο πριν το καλοκαίρι
και φεύγει ανήμερα»! Οι προσπάθειες σταματάνε
στις γιορτές ή στις διακοπές και συνεχίζουν μετά.
Είναι σωστό αυτό, αναρωτιέμαι… Η Ιωάννα επιμένει
στην καλή ψυχολογία και την καλή διάθεση!
Συμβουλεύει να απολαύσουμε τις γιορτές και μετά
να συνεχίσουμε, με ηρεμία και ισορροπημένη
διατροφή. Τα αποτελέσματα σίγουρα θα είναι
καλύτερα! Άρα, ένα μελομακάρονο παραπάνω δε
θα χαλάσει και τον κόσμο! …Παν μέτρο άριστον
όμως… ! Η ίδια μου ανέφερε και κάτι που δεν ήξερα.
Είχα μείνει μάλλον πολύ πίσω πάνω στο θέμα
της διατροφής. «Η γνωστή διατροφική πυραμίδα
δεν υπάρχει πλέον», μου τονίζει και συνεχίζει
λέγοντας «έχει αντικατασταθεί από το ‘’πιάτο’’
στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα». Με
αιφνιδιάζει, μάλιστα, λέγοντάς μου πως ζηλεύει
τους ανθρώπους που κάνουν μόνο δίαιτα! Ακούγεται
περίεργο πράγματι, αλλά μου εξήγησε ότι το
θέμα του βάρους της το ισορροπεί διαφορετικά.
Μια γενική συμβουλή (που θα προσπαθήσω να
κρατήσω… ελπίζω) είναι η εξής: κίνηση-ύπνοςενυδάτωση-διάθεση για αλλαγή-σωστός τρόπος
μαγειρέματος. Είναι όλα τους εξαιρετικά σημαντικά.
Think about it…!!! Όσο για το δικό σας πρόγραμμα να
είσαστε σίγουροι ότι θα είναι τόσο προσωπικό όσο η
ζωή σας! «Ένα πρόγραμμα», τονίζει η Ιωάννα, «είναι
απολύτως ατομικό. Λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό
του ενδιαφερόμενου, ιατρικό και διατροφικό, καθώς
οι συνήθειές του θα υπάρχουν καθ΄ όλη τη διάρκεια
της ζωής του». Πάντως η ίδια αν και σε προχωρημένο
στάδιο εγκυμοσύνης είναι κομψότατη και φινετσάτη!
Απορρίπτει το junk food και κρατώντας σταθερά
τα επίπεδα σακχάρου δεν τα έχει ανάγκη! Πίστεψέ
το, κι εσύ μπορείς! Η Ιωάννα έχει τις γνώσεις να
βοηθήσει. Εμείς χρειάζεται απλά να το δεχτούμε
και να χαμογελάσουμε στη νέα μας συνήθεια, την
υγιεινή διατροφή!
Contact: www.IoannaEvaggelou.gr

