
Βρέθηκε ξαφνικά και ανέλπιστα το βιβλίο-πόνημα της Ελένης 

στα χέρια μου, και προσπαθώντας να σταχυολογήσω όσο το 

δυνατόν πιο περιεκτικά και διατροφικά-επιστημονικά άρτια λόγω 

της ιδιότητάς μου, (Κτηνίατρος με πορεία στον έλεγχο τροφίμων 

για δεκαετίες) την εξαιρετική εντρύφησή της στον χώρο της 

υγιεινής διατροφής, έμεινα έκπληκτος με την ισορροπία που 

προσεγγίζει τις διατροφικές παρεμβάσεις, που μπορεί να έχει 

κάποιος «εν υγεία διατρεφόμενος» ή ανάλογης ανησυχίας κατα-

ναλωτής. 

Καταγραφές και αξιολογικές κρίσεις λοιπόν: 

Ξάφνιασμα ευχάριστο και έκπληξη το γεγονός ότι επιτέλους, 

κάποιος που ασχολείται με τον  χώρο της βιολογικής διατροφής, 

έχοντας χρόνια εμπειρίας και άποψης, αποφάσισε να κατα-

γράψει την βιωματική του εμπειρία στο το βιβλίο που εκδίδεται. 

Πραγματικά γίνεται μπούσουλας για τον κάθε διατροφικά 

ορθά και υγιεινά ανησυχούντα καταναλωτή. 
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Με την πρώτη ματιά κερδίζει τον αναγνώστη-κατα-

ναλωτή η προσέγγιση και ''κατήχηση'', σε όλα τα τροφο-

εφόδια που περνάνε από το τραπέζι μας, αλλά κυρίως  σε 

αυτά που αρκετοί από εμάς δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή τους, 

πολύ δε περισσότερο και κατ' ουσίαν, τις ευεργετικές 

ιδιότητες που έχουν καλά κρυμμένες στα …ενδότερα των 

έσω τους! 

Διαβάζοντας… αδηφάγα το βιβλίο, κυριολεκτικά τσαλαβου-

τάς σε χώρους που αφορούν τα φρούτα, τις υπερτροφές, τις 

βιταμίνες, τα μπαχάρια και βότανα, σε μια εποχή που ο καθένας 

μας διακατέχεται από έντονες ανησυχίες για το πιάτο που κατα-

λήγει στην κουζίνα του και βέβαια, για να αναθρέψει σωστά και 

υγιεινά τα παιδιά του. 

Επιτέλους συγκεντρώνονται σε έναν χώρο-βιβλίο, έννοιες, 

όροι και αναλύσεις περιεχομένου, που μας μυούν στον χώρο της 

υγιεινής διατροφής. 

Η διαδικασία της ορθής διατροφικής πρακτικής, πάντοτε θα 

βρίσκεται εν εξελίξει, αλλά βεβαίως τέτοιες καταγραφές–παρεμ-

βάσεις όπως το εν λόγω βιβλίο, θα είναι σημαντικά εγχειρήματα, 

για να μαθαίνουμε τι επιτέλους μπορεί να είναι ωφέλιμο στην  

καθημερινή μας  κατανάλωση, από το μοντέλο που προσπαθούν 

(δυστυχώς πολλές φορές με επιτυχία) να μας επιβάλουν, οι 

εκάστοτε 'τελάληδες' της διαφήμισης. 

Επειδή είχα την τύχη να έχω την Ελένη μαθήτρια, στην σχολή 

που έγινε η αφορμή να εξελιχτεί στην ανησυχίτσα που μας μπάζει 

στο παιχνίδι της υγιεινής διατροφής, νιώθω περηφάνια που 

ξεχώρισε με την παρουσία της σε έναν χώρο που είναι πολύπα-

θος και ιδιαίτερος! 
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Πραγματικά και ανεπιφύλαχτα θα συνιστούσα να βρεθεί στα 

χέρια του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου καταναλωτή, μάγειρα, 

γονέα, ένα βιβλίο που ίσως αποτελέσει και τον καθημερινό 

«ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ» στον λαβύρινθο της καθημερινής χαβούζας 

που διατρεφόμαστε! 

Με μεγάλη μου χαρά θα έβλεπα τον χώρο που δρα-

στηριοποιείται η Ελένη μας, (ΒΙΟΜΠΑΞΕΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ), να γίνεται ορμητήριο για εμπειρίες και αναζητήσεις 

που θα δώσουν λύσεις στις καθημερινές μας ανησυχίες στην 

διατροφή μας! 

Μακάρι να δούμε στο μέλλον ανάλογες προσπάθειες και από 

άλλους συναδέλφους-ισσες.

ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

                                                                                                                   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
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