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Αλκαλική διαηποθή – αλκαλική δίαιηα 

 

      Η ιεγόκελε αιθαιηθή δηαηξνθή (δίαηηα) βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη κε ηελ δηαηξνθή καο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε, δεκηνπξγνύληαη 

ππνιείκκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ην pH ηνπ νξγαληζκνύ καο.  

     Εθόζνλ νη ηξνθέο δεκηνπξγνύλ ΟΞΙΝΑ ππνιείκκαηα, ην pH ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

νμέσζε θαη απηό είλαη επηβιαβέο γηα ηνλ νξγαληζκό κε απμεκέλε πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο 

θάπνηνπ ΝΟΗΜΑΣΟ. 

     Οη ππνζηεξηθηέο ηεο Αιθαιηθήο Δηαηξνθήο ζεσξνύλ όηη ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΝΣΑ ΣΡΟΦΕ 

ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΟΤΝ ΣΗΝ ΟΞΕΩΗ, πξνηξέπνπλ ηνλ νξγαληζκό πξνο ηελ  

ΑΛΚΑΛΟΠΟΙΗΗ, ε νπνία κπνξεί λα πξνιάβεη ή θαη λα ζεξαπεύζεη ΝΟΗΜΑΣΑ !!! 

     Μέσπι ζήμεπα, καμία έπεςνα ή μελέηη ζε πληθςζμούρ δεν έσει αποδείξει όηι η 

θεωπία αςηή είναι και η ζωζηή. Παξ’ όια απηά νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξνύλ πσο ε 

δηαηξνθηθή απηή ζπλήζεηα κπνξεί λα πξνιάβεη π.ρ. θαξδηαθέο παζήζεηο, θαξθίλνπο θιπ. 

      Η αιήζεηα βέβαηα είλαη όηη ν δπηηθόο ηξόπνο δσήο, καο έρεη απνκαθξύλεη από ηε θύζε 

θαη ηα πγηεηλά πξντόληα πνπ κπνξεί απηή λα παξάγεη. 

     πλεζίζακε λα θαηαλαιώλνπκε πνιιέο ηξνθέο πνπ αθήλνπλ όμηλα ππνιείκκαηα (π.ρ. 

θξέαηα, θαηεξγαζκέλα δεκεηξηαθά, γιπθά, αλαςπθηηθά θιπ) θαη ιηγόηεξεο Αιθαιηθέο όπσο 

π.ρ. ιαραληθά, θξέζθα θξνύηα, άγξην ξύδη θιπ.  

      Οι ζςζηάζειρ ηηρ Αλκαλικήρ Διαηποθήρ δεν είναι ππορ ηην λάθορ καηεύθςνζη, 

αλλά όσι για ηο λόγο πος θα ήθελαν να ππεζβεύοςν οι ςποζηηπικηέρ ηηρ !!! 

     Η Αλκαλική Διαηποθή, δεν μποπεί να αλλάξει ηο pH ηηρ κςκλοθοπίαρ μαρ, ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζε πνιινύο θαη ηδηαίηεξνπο κεραληζκνύο νξγάλσλ όπσο: ησλ λεθξώλ, 

ησλ πλεπκόλσλ, ηνπ ήπαηνο θιπ, ηα νπνία ζπγθξνηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο!!! 

     Σα ππνιείκκαηα πνπ αθήλνπλ νη δηάθνξεο ηξνθέο σο θαηάινηπα ηνπ κεηαβνιηζκνύ 

κπνξεί λα έρνπλ (αλάινγα κε ηελ ζύζηαζή ηνπο), όμηλν, νπδέηεξν ή αιθαιηθό απνηύπσκα, 

σωπίρ ωζηόζο μέσπι ζήμεπα κάποια μελέηη να έσει αποδείξει όηι μεηαβάλλοςν ηο 

pH ηος οπγανιζμού μαρ. Γεληθώο ζην ζύλνιν ησλ ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη είλαη 

θαιό λα δηαηεξνύκε κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ώζηε νη ιεγόκελεο αιθαιηθέο ηξνθέο (νη 

πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζπζηήλνληαη παγθνζκίσο ζηελ 

επηζηεκνληθά βάζηκε θαη ηεθκεξησκέλε ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) λα ππεξηζρύνπλ ηόζν, 

ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ όλησο πξνο όθεινο καο, ζε ζρέζε κε ηηο ιεγόκελεο όμηλεο θαη 

ζίγνπξα πην αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο ηηο νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο είλαη αδύλαηνλ λα απνθύγνπκε.  

   

 

 

 


