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Ανακάλυψε την διατροφή που θα σε εξισορροπήσει 

βάσει της Dosha σου 

 

Αν συνδυάσεις τις πληροφορίες για τις doshas που έχεις πάρει από το τεστ που 
έκανες για να ανακαλύψεις τον τύπο σου, με την πληροφορία που θα διαβάσεις 
παρακάτω, θα καταφέρεις κάτι πολύ σημαντικό. Θα αρχίσεις να παρατηρείς πότε η 
κυρίαρχή σου dosha ανισορροπεί και πώς η τροφή σου την επηρεάζει.  

Μπορείς μέσω της τροφής που επιλέγεις να καταναλώσεις, να επηρεάσεις θετικά 
την διάθεσή σου και να βοηθήσεις το νευρικό σου σύστημα να κατευνάζεται και να 
αποφορτίζεται από το στρες. 

Τον οδηγό αυτό σου προτείνω να τον εκτυπώσεις και να τον συμβουλεύεσαι όταν 
ψωνίζεις, όταν παραγγέλνεις φαγητό ή όταν μαγειρεύεις. Χρησιμοποίησέ τον ιδίως 
σε περιόδους αυξημένης έντασης και απαιτήσεων, που ίσως σου προκαλέσουν 
στρες.  

Vata Dosha – Αιθέρας & Άνεμος 

Η Vata είναι ξηρή, ψυχρή και ελαφριά. Προτίμησε επομένως τροφές λιπαρές και 
θερμές. Οι καλύτερες γεύσεις για να «ησυχάσει» η Vata είναι οι γλυκιές και οι 
αλμυρές. Περιόρισε τις τροφές που είναι πικάντικες, πικρές ή στυφές.  

Συστάσεις 

-Για να ισορροπήσει η ελαφρότητα της Vata, και εφόσον το επιτρέπει το βάρος 
σου, κατανάλωσε μεγαλύτερες ποσότητες, φροντίζοντας όμως να μην 
υπερβάλλεις. 

-Όλες οι γλυκαντικές ουσίες ησυχάζουν την Vata και πρέπει να καταναλώνονται με 
μέτρο.  

-Τα λίπη και τα έλαια είναι ωφέλιμα για το πεπτικό σύστημα και βοηθούν στην 
ελάττωση της πλεονάζουσας Vata. Χρησιμοποίησε καθημερινά μέχρι και 3 
κουταλάκια του γλυκού ghee ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.  

-Συνιστώνται όλα τα χαμηλά σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γάλα είναι πιο 
εύκολο να χωνευτεί όταν είναι χλιαρό ή ζεστό. Απόφυγε τα αγελαδινά 
γαλακτοκομικά προϊόντα. 

-Το ρύζι και το σιτάρι είναι τα καλύτερα σιτηρά για την εξισορρόπηση της Vata. 
Περιόρισε την κατανάλωση κριθαριού, καλαμποκιού, κεχριού, φαγόπυρου και την 
σίκαλη. 

-Προτίμησε γλυκά, συμπαγή φρούτα όπως: μπανάνα, αβοκάντο, μάνγκο, 
βερίκοκα, δαμάσκηνα, μούρα, σύκα, πεπόνι, παπάγια, ροδάκινα, ανανάς, 
νεκταρίνια και αποξηραμένα φρούτα.     

-Κατανάλωσε λιγότερα στεγνά φρούτα όπως: μήλα, κράνμπερις, αχλάδια και 
ρόδια. Για να διευκολύνεις την πέψη σου (όταν είσαι σε ανισορροπία) είναι 
προτιμότερο να καταναλώνεις τα φρούτα ελαφρώς μαγειρεμένα ή σοτέ και σκέτα 
χωρίς κάποια συνοδεία.  
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-Προτίμησε τα μαγειρεμένα λαχανικά και περιόρισε τα ωμά. Επίλεξε σπαράγγια, 
παντζάρια και καρότα. Λοιπά λαχανικά όπως αρακάς-μπιζέλια, μπρόκολο, 
κουνουπίδι, κολοκύθι είναι καλό να καταναλώνονται με μέτρο, και να είναι 
μαγειρεμένα είτε με ghee, είτε προσθέτοντας στο τέλος λίγο ωμό έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο.  

-Τα λαχανάκια Βρυξελλών, μπρόκολο, κουνουπίδι και το λάχανο τείνουν να 
προκαλούν αέρια, γι’ αυτό περιόρισε την κατανάλωσή τους.  

-Τα μπαχαρικά που κατευνάζουν την Vata είναι τα εξής: κάρδαμο, κύμινο, 
τζίντζερ, κανέλα, αλάτι, γαρύφαλλο, μουστάρδα, βασιλικός, κόλιανδρος, μάραθος, 
ρίγανη, φασκόμηλο, εστραγκόν, θυμάρι και μαύρο πιπέρι. 

-Συνίστανται όλες οι κατηγορίες ξηρών καρπών. 

-Τα φασόλια μπορούν να ερεθίσουν την Vata, επομένως περιορίστε την πρόσληψή 
τους, με εξαίρεση το τόφου και τα mung beans (ροβίτσα). 

-Αν τρως κρέας κατανάλωσε φρέσκο, οργανικό κοτόπουλο, γαλοπούλα, θαλασσινά 
και αυγά.  

Σημείωση: Οι βαριές τροφές όπως γλυκά, λιπαρά και πιο πλούσια σε θερμίδες 
τρόφιμα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους. Σε αυτή την περίπτωση, 
ακόμα κι αν επιλέγεις τα σωστά τρόφιμα που εξισορροπούν την Vata σου, το 
επιπλέον βάρος θα δημιουργήσει ανισορροπία και δεν θα σε βοηθήσει στον 
κατευνασμό του στρες.  

Διάλεξε επομένως προσεκτικά τους συνδυασμούς που κάνεις και την ποσότητα που 
καταναλώνεις. Φρόντισε οι διατροφικές σου πηγές να είναι θρεπτικές και υγιεινές. 
Σαν παράδειγμα, ζάχαρη θα πάρεις από ένα φρούτο αλλά και από μία πάστα! Είναι 
σημαντικό για τον κατευνασμό του στρες να βοηθάς την πέψη σου. Προτίμησε 
μαγειρεμένες τροφές για να την διευκολύνεις. 

Pitta – Φωτιά & Νερό 

H Pitta dosha σε ανισορροπία υπερθερμαίνει τον νου και το σώμα. Για να την 
κατευνάσεις επίλεξε δροσερές τροφές και κατανάλωσε αρκετά υγρά. Τα τρόφιμα 
με γλυκιά, πικρή και στυφή γεύση είναι τα ιδανικά. Περιόρισε τις πικάντικες, τις 
αλμυρές και τις όξινες τροφές.  

Συστάσεις 

-Τα γαλακτοκομικά όπως το γάλα, το βούτυρο και το ghee μπορούν να βοηθήσουν 
στην εξισορρόπηση της «φωτιάς» της Pitta. Τα ξινά προϊόντα ζύμωσης όπως είναι 
το γιαούρτι και το τυρί πρέπει να καταναλώνονται με φειδώ, καθώς οι ξινές 
γεύσεις επιδεινώνουν την Pitta.  

-Όλες οι γλυκαντικές ουσίες πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, εκτός από την 
μελάσα και το μέλι που και πάλι θέλουν μέτρο. 

-Το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο και το λάδι καρύδας είναι τα καλύτερα έλαια 
προκειμένου να κατευναστεί η Pitta. Χρησιμοποίησε λιγότερο το σησαμέλαιο, το 
αμυγδαλέλαιο και το καλαμποκέλαιο, τα οποία προκαλούν περισσότερη θερμότητα. 
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-Το σιτάρι, το ρύζι, το κριθάρι και η βρόμη είναι τα καλύτερα σιτηρά για τον 
κατευνασμό της Pitta. Κατανάλωσε λιγότερο καλαμπόκι, σίκαλη, κεχρί και καστανό 
ρύζι.   

-Προτείνονται τα πιο γλυκά φρούτα όπως τα σταφύλια, τα πεπόνια, τα κεράσια, οι 
καρύδες, τα αβοκάντο, τα μάνγκο, τα ρόδια, οι καλά γινωμένοι ανανάδες, τα 
πορτοκάλια και τα δαμάσκηνα. Περιόρισε την κατανάλωση ξινών φρούτων όπως τα 
γκρέιπφρουτ, οι φράουλες και τα μούρα.   

-Από λαχανικά προτίμησε τα σπαράγγια, τα αγγούρια, τις πατάτες, τις 
γλυκοπατάτες, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τις κολοκύθες, το μπρόκολο, το 
κουνουπίδι, το σέλινο, τις μπάμιες, το μαρούλι, τα φασολάκια και τα κολοκύθια. 
Περιόρισε τις ντομάτες, τις καυτερές πιπεριές, τα παντζάρια, τις μελιτζάνες, τα 
κρεμμύδια, το σκόρδο και τα ραπανάκια. 

- Αν ο αγιουρβεδικός σου βιορυθμός είναι Pitta σε βοηθά να χρησιμοποιείς 
καταπραϋντικά και δροσιστικά μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο κόλιανδρος, 
το κάρδαμο, το σαφράν και ο μάραθος. Καυτερά μπαχαρικά όπως είναι το τζίντζερ, 
το κύμινο, το μαύρο πιπέρι αλλά και το αλάτι και οι σπόροι μουστάρδας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με φειδώ. Πολύ καυτερά μπαχαρικά όπως είναι το τσίλι και το 
καγιέν γενικά να αποφεύγονται.  

- Από κρέας προτίμησε το κοτόπουλο και την γαλοπούλα. Το βοδινό, τα θαλασσινά 
και τα αυγά αυξάνουν την Pitta και είναι καλό να περιορίζονται. 

Kapha – Γη & Νερό 

Η Kapha είναι βαριά, λιπαρή και κρύα. Αν αυτή είναι η κυρίαρχή σου dosha, όταν 
βρίσκεσαι σε ανισορροπία προτίμησε τροφές ελαφριές, στεγνές και ζεστές. 
Τρόφιμα με πικάντικη, πικρή και στυφή γεύση είναι τα πιο ωφέλημα για τον 
κατευνασμό της  Kapha. Περιόρισε τα τρόφιμα με γλυκιά, ξινή και αλμυρή γεύση.  

Συστάσεις 

-Εφόσον το επιτρέπει η υγεία σου, δοκιμάστε νηστεία μόνο με υγρά μια μέρα την 
εβδομάδα, καταναλώνοντας μόνο χυμούς φρέσκων λαχανικών και φρούτων και 
πολτοποιημένη σούπα λαχανικών. 

-Περιόρισε την πρόσληψη γαλακτοκομικών, γιατί έχουν την τάση να  αυξάνουν 
την Kapha. Μπορείς να καταναλώσεις μικρές ποσότητες ghee, γάλα κατσικίσιο και 
γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. 

-Το μέλι θεωρείται ως το καλύτερο γλυκαντικό για τον κατευνασμό της Kapha. 
Άλλα γλυκαντικά πρέπει να αποφεύγονται επειδή την αυξάνουν, συμβάλλοντας σε 
προβλήματα όπως μπλοκαρισμένα ιγμόρεια, αλλεργίες, κρυολογήματα και 
ληθαργικές τάσεις. Σε περιόδους στρες και ανισορροπίας μπορείς να καταναλώσεις 
καθημερινά ένα ή δύο κουταλάκια του γλυκού (όχι περισσότερο) ωμό μέλι, για να 
βοηθήσεις στην απελευθέρωση της περίσσειας Kapha. Απόφυγε εντελώς να 
μαγειρεύεις το μέλι. 

-Πιες ζεστό τσάι με τζίντζερ, 2 – 3 φλιτζάνια καθημερινά, μαζί με τα γεύματά σου 
για να βοηθήσεις την ενεργοποίηση της αργής πέψης και για να οξύνεις τους 
γευστικούς κάλυκες.  
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-Όλοι οι τύποι οσπρίων είναι ωφέλιμοι για εσένα, εκτός από την σόγια και τα 
φαγητά που βασίζονται στην σόγια όπως το τόφου. Τα όσπρια πρέπει να 
καταναλώνονται με μέτρο. 

- Προτίμησε φρούτα όπως μήλα, αχλάδια, ρόδια, κράνμπερις και βερίκοκα. 
Περιόρισε τα φρούτα όπως μπανάνες, αβοκάντο, ανανάς, πορτοκάλια, ροδάκινα, 
καρύδες, πεπόνια, χουρμάδες και σύκα.   

-Γενικά προτείνονται όλα τα λαχανικά, ωστόσο περιόρισε την κατανάλωση γλυκών 
ή και χυμωδών και βαρίων λαχανικών όπως είναι οι γλυκοπατάτες, οι ντομάτες, 
μελιτζάνες και τα κολοκύθια.  

-Όλα τα μπαχαρικά εκτός από το αλάτι κατευνάζουν την Kapha. Χρησιμοποίησε 
ελεύθερα πικάντικα μπαχαρικά όπως είναι το πιπέρι, το καγιέν, οι σπόροι 
μουστάρδας και το τζίντζερ. 

-Περιόρισε την κατανάλωση ξηρών καρπών και σπόρων. Προτίμησε σπόρους 
κολοκύθας και ηλιόσπορους σε μικρές ποσότητες. 

- Αν καταναλώνεις κρέας, μπορείς να καταναλώνεις φρέσκο οργανικό κοτόπουλο, 
γαλοπούλα, αυγά και θαλασσινά. Περιόρισε την κατανάλωση του κόκκινου 
κρέατος. 

-  Όσον αφορά τα έλαια και τα λίπη μπορείς να χρησιμοποιείς μικρές ποσότητες 
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, ghee, αμυγδαλέλαιου, καλαμποκέλαιου, ηλιέλαιου, 
σιναπέλαιου ή ελαίου με σαφράν. 

-Προτίμησε το κριθάρι, το καλαμπόκι, το κεχρί, το φαγόπυρο και την σίκαλη. 
Περιορίστε την πρόσληψη βρόμης, ρυζιού και σιταριού. 


