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Η Sunsweet ξεκινά µια νέα συνεργασία µε την αγαπητή 
και άκρως δηµιουργική chef και food blogger Madame Ginger,
η οποία µας ετοίµασε εύκολες και απολαυστικές συνταγές 
µε δαµάσκηνα SUNSWEET®, τις οποίες σας προσφέρουµε 
στο συγκεκριµένο έντυπο κι ελπίζουµε να απολαύσετε.
Επιπλέον θα βρείτε έξυπνα tips που µπορούν να σας εµπνεύσουν
για µεγαλύτερες απολαύσεις στην καθηµερινότητα σας.

Τα αποξηραµένα δαµάσκηνα αποτελούν ένα σνακ για όλες τις ώρες,
αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στη µαγειρική για να προσθέσουν
µία θρεπτική και αρωµατική νότα σε καθηµερινά γεύµατα,
αλλά και σε εύκολες και γρήγορες συνταγές.

Η Sunsweet διαθέτει µια κληρονοµιά 100 ετών καλλιέργειας και
αποξήρανσης φρούτων. Αποτελείται από ένα συνεταιρισµό καλλιεργητών,
εκ των οποίων πολλοί έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις που δηµιουργούν γενιές,
οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια δαµάσκηνων.
 
Σήµερα, η Sunsweet είναι η µεγαλύτερη και πιο εξελιγµένη εταιρία
στην εµπορία δαµάσκηνων στον κόσµο διαθέτοντας προϊόντα
πολύ υψηλής ποιότητας - από την καλλιέργεια µέχρι την τελική συσκευασία. 



250 γρ φακές
1 µατσάκι ρόκα
10 - 12 δαµάσκηνα SUNSWEET®

ελαιόλαδο
2 - 3 κ.σ. ξύδι βαλσάµικο

αλάτι και πιπέρι
½ κ.γ. κύµινο
½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα
300 γρ µαλακό κατσικίσιο τυρί

Εκτέλεση:

Υλικά:

Ρίχνουµε τις φακές σε 2 λίτρα αλατισµένο νερό που βράζει.
Τις βράζουµε για περίπου 20΄ να µαλακώσουν και να κρατάνε ελαφρώς.
Σουρώνουµε και τις κρυώνουµε κάτω από τρεχούµενο νερό.
Αφήνουµε να στραγγίξουν τελείως. 

Πλένουµε τη ρόκα, τη στεγνώνουµε και
την χοντροκόβουµε µε τα χέρια σε ένα µεγάλο µπολ. 

Ψιλοκόβουµε τα δαµάσκηνα και τα προσθέτουµε στο µπολ. 

Σε ένα µικρό µπολάκι ανακατεύουµε 5 - 6 κ.σ. ελαιόλαδο,
το βαλσάµικο, αλάτι, πιπέρι, το κύµινο και την πάπρικα.
Περιχύνουµε τις φακές και ανακατεύουµε καλά. 

Σερβίρουµε τη σαλάτα µε το τυρί.
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Σαλάτα φακές
µε ρόκα, κατσικίσιο τυρί και δαµάσκηνα

5΄ 4 µερίδες30΄ εύκολο
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200 γρ δαµάσκηνα SUNSWEET®

200 ml καυτό νερό 
110 γρ κακάο (άγλυκο), κοσκινισµένο
½ κ.γ. µαγειρική σόδα
¼ κ.γ. αλάτι  

4 αυγά 
130 γρ ζάχαρη λευκή
1 κ.σ. εκχύλισµα βανίλιας
80 γρ κουβερτούρα σοκολάτας λιωµένη

Εκτέλεση:

Υλικά:

Βάζουµε τα δαµάσκηνα σε ένα µπολ και τα περιχύνουµε µε το καυτό νερό.
Σκεπάζουµε µε πετσέτα κουζίνας και αφήνουµε για 30 λεπτά στην άκρη,
ώστε να µαλακώσουν και να κρυώσουν.
 
Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το κακάο, τη µαγειρική σόδα και το αλάτι. 

Βάζουµε τα δαµάσκηνα µαζί µε το νερό τους σε ένα µίξερ µε λεπίδες και
τα χτυπάµε µέχρι να γίνουν πουρές.
Τα µεταφέρουµε σε ένα µπολ και προσθέτουµε τα αυγά, τη ζάχαρη και τη βανίλια. 

Στο µπολ µε το µείγµα µε τα δαµάσκηνα, αρχίζουµε να ρίχνουµε τη λιωµένη σοκολάτα
ανακατεύοντας ταυτόχρονα ζωηρά µε ένα σύρµα. 

Μεταφέρουµε το µείγµα µε τα δαµάσκηνα στο µείγµα µε το κακάο και ανακατεύουµε απαλά
µε µία σπάτουλα ζαχαροπλαστικής. 

Προθερµαίνουµε τον φούρνο στον αέρα στους 175oC.
Γεµίζουµε ένα µεγάλο βαθύ ταψί µε βραστό νερό. 

Ντύνουµε µία στρογγυλή φόρµα 22 εκατοστών µε λαδόκολλα και
αδειάζουµε το µείγµα του κέικ στη φόρµα. 

Τοποθετούµε τη φόρµα του κέικ µέσα στο ταψί µε το νερό.
Θα πρέπει το νερό να φτάνει στη µέση της φόρµας.

Ψήνουµε για 40 λεπτά και βγάζουµε τα ταψιά από τον φούρνο.
Βγάζουµε την φόρµα το κέικ από το νερό και αφήνουµε να κρυώσει για 1 ώρα. 

Τρώγεται είτε σε θερµοκρασία δωµατίου, είτε κρύο από το ψυγείο. 
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Υγρό κέικ 
σοκολάτας µε δαµάσκηνα

εύκολο30΄ 6 - 8 µερίδες φόρµα 22cm25 - 40΄ 30΄
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200 γρ δαµάσκηνα SUNSWEET®

120 γρ νιφάδες βρώµης
120 γρ κουβερτούρα σοκολάτας ψιλοκοµµένη
70 γρ καρύδα αποξηραµένη

120 γρ αµύγδαλα ψηµένα ανάλατα
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Υλικά:

Βάζουµε τα δαµάσκηνα σε ένα µίξερ µε λεπίδες και
τα χτυπάµε πολύ καλά µέχρι να γίνουν πάστα. 

Μεταφέρουµε τα δαµάσκηνα σε ένα µπολ και ρίχνουµε τα υπόλοιπα υλικά.
Ανακατεύουµε πολύ καλά. 

Αν έχουµε µεγάλο µίξερ µε λεπίδες, βάζουµε όλο το περιεχόµενο του µπολ και
χτυπάµε πολύ καλά για 4 - 5 λεπτά µέχρι να οµογενοποιηθεί πλήρως.
Αν το µίξερ µας είναι µικρό, κάνουµε την ίδια διαδικασία σε 2 - 3 δόσεις. 

Παίρνουµε µία κουταλιά της σούπας από το µείγµα και το πλάθουµε σε µπαλάκι.
Συνεχίζουµε µέχρι να τελειώσει το µείγµα. 
 
Τρώγονται σε θερµοκρασία δωµατίου ή κρύα από το ψυγείο.

2.

3.

4.
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Energy balls
µε βρώµη, δαµάσκηνα και σοκολάτα 

εύκολο30 λεπτά 10 - 12 µερίδες
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5 λόγοι 
για τους οποίους πρέπει να τρως δαµάσκηνα

1.
Το πεπτικό σου σύστηµα θα λειτουργεί ρολόι
Εάν το να µαγειρεύεις είναι χόµπι και όχι αγγαρεία, χαζεύεις διαρκώς συνταγές στο internet και σε βιβλία γαστρονοµίας και
δε βλέπεις την ώρα να δεις τα καινούργια επεισόδια της αγαπηµένης σου foodie σειράς, τότε σίγουρα αγαπάς το φαγητό.
∆ε θες µε τίποτα να έχεις αργή ή προβληµατική πέψη! Πώς θα το αποφύγεις αυτό; Υιοθετώντας σωστές διατροφικές συνήθειες,
όπως το να τρώς σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ολοκληρωµένα γεύµατα, αργά και χωρίς άγχος. Επίσης, να επιλέγεις έξυπνα σνακ,
όπως τα αποξηραµένα δαµάσκηνα που αποτελούν ιδανική πηγή φυτικών ινών και σορβιτόλης. Λίγα δαµάσκηνα SUNSWEET® κάθε µέρα,
θα κάνουν τον οισοφάγο, το στοµάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο σου να λειτουργούν σαν καλοκουρδισµένο ρολόι. 
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2.
Θα αλλάξουν τον τρόπο που µαγειρεύεις
Βάλτα σε πράσινες σαλάτες, παρέα µε ξηρούς καρπούς και την αγαπηµένη σου βινεγκρέτ.
Ή πολτοποίησέ τα µέσα στην ίδια τη βινεγκρέτ!
Μαγείρεψέ τα µε κόκκινο κρέας ή κοτόπουλο για κυριακάτικα γεύµατα κατσαρόλας που
λιώνουν στο στόµα. Ψήστα στο ταψί, να µελώσουν µαζί µε αρνάκι ή κυνήγια.
Ενσωµάτωσέ τα στα αγαπηµένα σου κέικ και ψωµιά ή βούτηξε τα σε λιωµένη σοκολάτα,
για να απολαύσεις ένα µοναδικό πειρασµό. Τα αποξηραµένα δαµάσκηνα προσθέτουν βάθος και
ένταση σε κλασικά πιάτα και µεταµορφώνουν το απλό φαγητό σε γαστρονοµική εµπειρία.   

3.
Θα µπορέσεις επιτέλους να µειώσεις τη ζάχαρη και το λίπος από τη διατροφή σου
∆ε χρειάζεται να κόψεις τα γλυκά! Απλώς να τα “πειράξεις” µε αποξηραµένα δαµάσκηνα.
Εάν πολτοποιήσεις 60 - 70 γρ δαµάσκηνα µε 70 ml νερό θα έχεις στα χέρια σου ένα φυσικό υποκατάστατο
του βουτύρου σε συνταγές. ∆ηλαδή µπορείς να το προσθέσεις σε αγαπηµένες συνταγές κέικ, brownies κ.λ.π.,
µειώνοντας το βούτυρο ή αντικαθιστώντας το πλήρως! Λιγότερο λίπος, λιγότερες θερµίδες,
πολλές περισσότερες φυτικές ίνες. Έπειτα η ζάχαρη. Με το που ενσωµατώσεις τα δαµάσκηνα σε συνταγές για
µπισκότα, κέικ, µους και άλλα γλυκά, θα µπορείς να µειώσεις δραµατικά την ποσότητα επεξεργασµένης ζάχαρης.
Λίγο πειραµατισµός χρειάζεται, µερικά σακουλάκια SUNSWEET® στο ντουλάπι και η κουζίνα σου
θα βγάλει θαύµατα, που δε θα σε επιβαρύνουν!

4.
Είναι έξυπνο, εύκολο, υγιεινό σνακ
Μπορείς να µεταφέρεις µια σακούλα µε αποξηραµένα δαµάσκηνα παντού. Στην τσάντα σου,
στο αυτοκίνητο, στο γραφείο. Είναι εξαιρετικά υγιεινό σνακ. Λίγα δαµάσκηνα ηµερησίως,
θα σου προσφέρουν πλήθος θρεπτικών συστατικών, όπως κάλιο, βιταµίνες Κ και Β6, µαγγάνιο και
αντιοξειδωτικά, τα οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία των κυττάρων.
Τρία µόνο δαµάσκηνα SUNSWEET® αρκούν για να καλύψουν το 1/7 των ηµερήσιων αναγκών σου
σε φρούτα και λαχανικά. Είναι και πρακτικά: για να τα φας δε θα λερωθείς,
άσε που δε χρειάζεται να ψάχνεις ψυγείο να τα αποθηκεύσεις.   

5.
Πολύ απλά, είναι νόστιµα!
Τα δαµάσκηνα, εκτός από όλα τα θρεπτικά, αντιοξειδωτικά τους χαρακτηριστικά, είναι και πολύ νόστιµα.
Να τα λέµε κι αυτά. Έχεις ψιλοκόψει ποτέ δαµάσκηνα µέσα στο πρωϊνό σου γιαούρτι;
Έχεις δοκιµάσει ποτέ δαµάσκηνα πάνω σε πλατό τυριών, ειδικά µε κατσικίσιο τυρί ή µια καλή γραβιέρα,
παρέα µε καλό κρασί και παξιµαδάκια; Έχεις τσιµπολογήσει ποτέ µπολ µε διάφορους ξηρούς καρπούς και
δαµάσκηνα, βλέποντας την αγαπηµένη σου σειρά; Αν όχι, τότε κάντο, µε την πρώτη ευκαιρία.
Όλοι οι παραπάνω συνδυασµοί, απλώς θα σου δείξουν πόσο νόστιµα και ευέλικτα
είναι τα αποξηραµένα δαµάσκηνα, είτε προσέχεις, είτε όχι.  

Σύµφωνα µε ειδικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποξηραµένα δαµάσκηνα, µε την υψηλή περιεκτικότητα τους σε φυτικές ίνες, είναι ευεργετικά
για το πεπτικό σύστηµα. Για την ακρίβεια, τα αποξηραµένα δαµάκηνα είναι το µόνο ολόκληρο αποξηραµένο φρούτο µε πιστοποίηση που αφορά την
υγεία, σε όλη την Ευρώπη. Η πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικυρώνει ότι η καθηµερινή κατανάλωση 100 γρ αποξηραµένων
δαµάσκηνων (περίπου 8-12 τεµάχια), σε συνδυασµό µε ιδορροπηµένη διατροφή και τρόπο ζωής, συµβάλλει  στην φυσιολογική πέψη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε τη διατροφική αξία των αποξηραµένων δαµάσκηνων θα βρείτε στο site www.sunsweet.gr.



Υγιεινά σνακ
για τις διακοπές, την παραλία, το camping 

2.
Αποξηραµένα ∆αµάσκηνα 
Τι να πρωτοπούµε για τα δαµάσκηνα;
Πως είναι φουλ στις βιταµίνες (Α και C) ή ότι έχουν µέγιστη αντιοξειδωτική ικανότητα και
υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες µε αποτέλεσµα να συµβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου;
Γιατί είναι ιδανικό σνακ για την παραλία; Καθώς χαρίζουν ενέργεια και όταν είµαστε σε διακοπές
την χρειαζόµαστε και γιατί επιβραδύνουν τη γήρανση του σώµατος, κάτι που η υπερέκθεση
στο ήλιο δηµιουργεί, τουλάχιστον όσο αφορά στην επιδερµίδα.
Επίσης, επειδή είναι χορταστικά µας κάνουν να αποφεύγουµε διάφορες θερµιδικές βόµβες. 

Αν υπάρχουν δύο πράγµατα που θυµίζουν καλοκαίρι και ελληνικές διακοπές, τότε το ένα είναι η ατάκα "Γιαννάκη, όχι στα βαθιά παιδί µου" και
το δεύτερο είναι το ταπεράκι µε τις λιχουδιές, που έχεις ετοιµάσει από το σπίτι και το παίρνεις µαζί σου στην παραλία. Κάτι οι παλιές ελληνικές ταινίες και
κάτι οι γιαγιάδες µας, το πρώτο πράγµα που µας έρχεται στο µυαλό όταν µιλάµε για γρήγορο φαγητό στην παραλία είναι τα κεφτεδάκια,
αλλά επειδή ο τότε ελληνικός κινηµατογράφος δεν είναι καθόλου επιδραστικός σήµερα και οι γιαγιάδες εν έτη 2018 είναι περισσότερο µοντέρνες,
τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Στην τσάντα µας, µαζί µε τις boho πετσέτες και τα αντηλιακά µε άρωµα καρύδας, βάζουµε σνακ υγιεινά. 

∆ιότι οι καιροί µπορεί να αλλάζουν, αλλά η όρεξη όταν βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα παραµένει µεγάλη και υπάρχουν λόγοι γι αυτό:
από τη µία κουραζόµαστε αρκετά ακόµα και αν δεν το καταλαβαίνουµε (κολυµπάµε, παίζουµε, αθλούµαστε) και από την άλλη η ώρα περνάει πολύ γρήγορα
µε αποτέλεσµα να µην έχεις καταλάβει ότι έχεις να φας πολλές ώρες και το στοµάχι σου είναι άδειο. 
Τι όµως είναι ιδανικό να τρως όταν µέσα στο στοµάχι σου υπάρχουν ορδές Βίκινγκς, που περιµένουν να φάνε; 

1.Φρέσκα Λαχανικά και φρούτα 
Όχι µόνο θα σε χορτάσουν, χωρίς να σε βαρύνουν, αλλά και θα βοηθήσουν το σώµα σου να αναπληρώσει το χαµένο του νερό,
µιας και ως γνωστό ο ήλιος, η ζέστη, η άµµος, το αλάτι της θάλασσας κουράζουν τον οργανισµό,
µας ιδρώνουν και έτσι χάνουµε πολύτιµα υγρά. Επίσης, όσο αφορά στα λαχανικά µπορείς να τα ξεπλύνεις στη θάλασσα και
να τους δώσεις και αυτή την αλµύρα που χρειάζονται. ∆οκιµασµένα πράγµατα!

3. Smoothies
Τι θα έλεγες στο ψυγειάκι σου εκτός από µπύρες και νερά να βάλεις και ένα θερµό γεµάτο µε το αγαπηµένο σου smoothie.
Πράσινο ή φρουτένιο; Το δικό µου αγαπηµένο είναι µε γάλα αµυγδάλου, µπανάνα, δαµάσκηνα, µέλι και βρώµη.
Απλά τέλειο και σούπερ χορταστικό. 

4.
Ξηροί καρποί 
Πάρε µαζί σου ένα σακουλάκι µε το αγαπηµένο σου mix από ξηρούς καρπούς.
Βάλε κάσιους, καρύδια, αµύγδαλα, φυστίκια, κολοκυθόσπορους και ό,τι άλλο θέλεις.
Αυτές οι τροφές θα σου δώσουν και ενέργεια.
Επίσης, οι ξηροί καρποί έχουν πλούσια τη βιταµίνη Ε,
η οποία είναι η σύµµαχος µας για µία όµορφη επιδερµίδα,
καθώς προστατεύει το δέρµα από τις ελεύθερες ρίζες. 
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Άλλαξε το πρωϊνό σου
άλλαξε ζωή

1.
Ξεκίνα τη µέρα σου µε νερό
Μετά από τον πολύωρο νυχτερινό ύπνο, το σώµα σου έχει στερηθεί τόσο την τροφή όσο και τα υγρά.
Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγεις την αφυδάτωση, γιατί θα σε κάνει να νιώθεις κόπωση, πονοκέφαλο και κακή διάθεση,
πριν καλά-καλά ξεκινήσει η µέρα σου. Με το που σηκωθείς απ’ το κρεβάτι, πιες τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό: το πιο νόστιµο ποτό της φύσης.
Θα σε βοηθήσει να ενυδατωθείς και να νιώσεις πιο φρέσκος στη στιγµή. Αφού πιείς το πρώτο νερό, µπορείς να συνεχίσεις µε
φρεσκοστυµµένο χυµό φρούτων, τσάι ή καφέ. Μην ξεχνάς να πίνεις νερό σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
καθ΄όλη τη διάρκεια της µέρας: 8 ποτήρια τουλάχιστον!

2.
Βάλε το πρωϊνό γεύµα στη ρουτίνα σου
Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν και πριν ακόµα σηκωθούν απ’ το κρεβάτι, γουργουρίζει το στοµάχι τους.
Άλλοι πάλι δε µπορούν ούτε να µυρίσουν φαγητό, για ώρες! Είναι όλα θέµα συνήθειας:
ευτυχώς ο άνθρωπος απ’ τη φύση του αγαπά τη ρουτίνα. Απλώς µερικές φορές χρειάζεται εξάσκηση.
Έτσι και στο πρωϊνό. Πρώτα θα το βάλεις στη ρουτίνα σου, έπειτα θα το συνηθίσεις και στο τέλος
θα το αγαπήσεις. Άλλωστε είναι το σηµαντικότερο γεύµα της µέρας.
Αυτό που θα σου δώσει όλη την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεσαι
τις πρωϊνές ώρες. Το πρώτο βήµα είναι να βρεις µερικές υγιεινές, θρεπτικές και
νόστιµες επιλογές πρωϊνού που θα σε κάνουν ν’ ανυποµονείς να πας µέχρι την κουζίνα. 

3.
Ο σωστός συνδυασµός τροφών θα σου δώσει ενέργεια, δε θα στην κλέψει
Ναι, η φρεσκοψηµένη µπουγάτσα και τα κρουασάν σοκολάτας του φούρναρη είναι εύκολη λύση. Όµως εάν τα φας για πρωϊνό,
σε δύο ώρες το πολύ θα νιώθεις ότι χρειάζεσαι και πάλι έναν υπνάκο. Εάν δηλαδή “βοµβαρδίσεις” το σώµα σου µε πλήθος σύνθετων
υδατανθράκων µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη, έπειτα από σύντοµο χρονικό διάστηµα θα “κρασάρεις”. Αντιθέτως, εάν επιλέξεις ένα σωστό
συνδυασµό πρωτεϊνών, λίπους και υδατανθράκων, θα νιώσεις κορεσµό, ενέργεια και γιατί όχι καλύτερη διάθεση. Οι πρωτεΐνες
µπορεί να προέρχονται από αγνά γαλακτοκοµικά προϊόντα (πχ. γάλα, γιαούρτι κ.λ.π.) ή αυγά, ενώ το λίπος από ανάλατους ξηρούς καρπούς
(πχ. αµύγδαλα, καρύδια κ.λ.π.) ή άγλυκες πάστες ξηρών καρπών (π.χ. ταχίνι, φυστικοβούτυρο κ.λ.π.).
Όσο για τους υδατάνθρακες, αυτοί βρίσκονται σε υγιεινά δηµητριακά και φρέσκα ή αποξηραµένα φρούτα, όπως τα δαµάσκηνα SUNSWEET®. 

4.
7 µε 8 µερίδες φρούτων και λαχανικών: άρχισε να µετράς απ’ το πρωΐ
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, πρέπει να τρώµε 7 µε 8 µερίδες φρούτων και
λαχανικών ηµερησίως. Εάν σου φαίνονται πολλές, µην ανησυχείς. Υπάρχουν τροφές που θα καλύψουν
τις ανάγκες σου σε φυτικές ίνες, βιταµίνες και πλήθος αντιοξειδωτικών στοιχείων, χωρίς να σε
φουσκώσουν καθόλου. Για παράδειγµα, αρκούν µόνο 3 δαµάσκηνα SUNSWEET® για να καλύψεις
τη µία µερίδα από τις 8! Εάν τα συµπεριλάβεις στο πρωϊνό σου γεύµα, θα έχεις ήδη “διαγράψει”
µια µερίδα φρούτων και λαχανικών και το µόνο που θα έχεις να θυµάσαι, είναι πόσο γλυκά και
απολαυστικά ήταν. Γιατί να περιµένεις αργότερα µέσα στη µέρα; Ξεκίνα τα φρούτα απ’ το πρωί και
µέχρι το βράδυ, οι ανάγκες σου θα έχουν καλυφθεί.

Η καλή µέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι λέει µια λαϊκή σοφία. Άρα, πώς θα κάνεις κάθε µέρα να είναι καλή; Θα κλείσεις το ξυπνητήρι και
θα κοιµηθείς άλλες 2-3 ωρίτσες; Σ’ έναν ιδανικό κόσµο, ίσως. Σε αυτόν, τον γεµάτο τρέξιµο και δουλειές, θα αλλάξεις τις συνήθειες σου
για να δουλεύουν για εσένα. Για το σώµα και την ψυχή σου. Με καλή ενυδάτωση, σωστές επιλογές, γερό πρωϊνό και θετικές σκέψεις,
τίποτα δε θα µπει εµπόδιο στο να είναι η κάθε µέρα καλή. Η ζωή σου είναι τώρα, αύριο και ξεκινά απ’ το πρωϊνό.   




