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1. Αναγκαιότητα της τροφής 

 
Η διατροφή αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Μία ματιά στο ιστορικό παρελθόν όλων των μεγάλων 
πολιτισμών αναδεικνύει την σημαντικότητα και το ειδικό βάρος που έδιναν στην υγιεινή 
διατροφή ως μέσο προστασίας της υγείας. Είναι πλέον φανερό ότι τόσο η έλλειψη όσο και η 
υπερκατανάλωση τροφής μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ορισμένων νοσημάτων. Η 
ανεπαρκής πρόσληψη ή η στέρηση μιας ή περισσοτέρων από τις θρεπτικές ουσίες είναι ικανή 
να δημιουργήσει διατροφικές ελλείψεις που εύκολα οδηγούν σε στερητικές καταστάσεις, 
αβιταμινώσεις και δυστροφίες. 
Ο άνθρωπος δεν τρέφεται μόνο για να ζήσει. Η διατροφική του συμπεριφορά επηρεάζεται και 
διαμορφώνεται από το περιβάλλον που ζει, τις παραδόσεις, τις αξίες, τη θρησκεία και γενικά 
από τον πολιτισμό του κάθε τόπου. Αρχικά οι γονείς με τα διατροφικά τους πιστεύω 
επηρεάζουν άμεσα το παιδί αναφορικά με την πρόσληψη της τροφής. Ο διαχωρισμός της 
τροφής (από τους γονείς) σε “καλή” και “κακή” δημιουργεί στο παιδί ενοχές και εσωτερικές 
συγκρούσεις οι οποίες παραμένουν σε όλη του τη ζωή. Η επαφή του παιδιού με το σχολικό 
περιβάλλον δημιουργεί νέες διατροφικές συνήθειες, εκ των οποίων μερικές μεταφέρονται και 
στο σπίτι. Το σχολείο θεωρείται διεθνώς ως ιδανικός χώρος και μέσο για την προαγωγή της 
υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα διατροφής. Το σχολικό 
κυλικείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχολικού περιβάλλοντος και γι’ αυτό η 
διασφάλιση της παροχής υγιεινών τροφών επιτρέπει την ενίσχυση θετικών μηνυμάτων που 
πρέπει να δίνονται και στην τάξη. Αργότερα κατά την εφηβεία, νέες και διαφορετικές 
διατροφικές συνήθειες υιοθετούνται, όπως χάμπουργκερ, τσιπς, κόκα κόλα κλπ., που 
συμβολίζουν την προσπάθεια απαγκίστρωσης των εφήβων από το στενό οικογενειακό 
περιβάλλον και συνιστούν κινήσεις προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Ο έφηβος 
“πρέπει” να τρώει αυτές τις τροφές και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος (fast food) για να 
γίνει αποδεκτός από την παρέα του. Η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί ιδανική περίοδο 
για παρέμβαση σε θέματα σχετικά με τη διατροφή καθώς οι διατροφικές συνήθειες οι οποίες 
διαμορφώνονται στο διάστημα αυτό είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθούν στην ενήλικη 
ζωή. 
Η υγιεινή διατροφή των παιδιών έχει σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων : 
1. Άμεσα και απώτερα οφέλη στην υγεία τους. 
2. Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και πρόληψη της εμφάνισης στην ενήλικη ζωή 

χρόνιων νοσημάτων όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης 
διαβήτης, η οστεοπόρωση και ορισμένα νεοπλάσματα. 

3. Βελτίωση της δυνατότητας μάθησης καθώς και της σχολικής επίδοσης. 
4. Ενδυνάμωση της θετικής εικόνας για το σώμα τους. 
5. Αύξηση της αυτοπεποίθησης τους. 
Η τροφή από παλιά συμβόλιζε την δύναμη και το κύρος. Για παράδειγμα, τον 17ο αιώνα στην 
Αγγλία η ζάχαρη αποτελούσε είδος πολυτελείας και ήταν αποκλειστικό προνόμιο των 
ισχυρών και των πλουσίων. Στην εποχή μας οι εξωτικές γεύσεις, τα πολλά και διαφορετικά 
φαγητά σε συνεστιάσεις και ιδιωτικές συγκεντρώσεις συμβολίζουν τη δύναμη (οικονομική) 
και το κύρος του διοργανωτή. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, μέσω της τροφής εκφράζεται 
και εδραιώνεται η συμπάθεια και η αγάπη προς κάποιο πρόσωπο, η φιλία και η φιλοξενία. Η 
τροφή επίσης μπορεί να αποτελέσει ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού. 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

                                             
4 

2. Τι σημαίνει υγιεινή διατροφή; 
 
Ο όρος υγιεινή διατροφή περιλαμβάνει μία ισορροπημένη διατροφή, που βασίζεται την 
κατανάλωση ποικιλίας τροφών και τη σωστή επιλογή τροφών, που προσφέρει στον 
ανθρώπινο οργανισμό την απαραίτητη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για την ομαλή 
σωματική και πνευματική λειτουργία του. Η υγιεινή διατροφή είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος να μειώσετε τις πιθανότητες επιπλοκών, όπως είναι οι καρδιακές παθήσεις και το 
εγκεφαλικό. Εκτός από τα θέματα υγείας, η υγιεινή διατροφή μπορεί επίσης να βελτιώσει την 
αυτοπεποίθηση και την εμφάνιση σας. Η υγιεινή αυτή διατροφή συμπεριλαμβάνει μία μεγάλη 
ποικιλία φαγητών, όπως λαχανικά, δημητριακά, φρούτα, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, 
όσπρια, άπαχο κρέας, πουλερικά και ψάρια. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές σας από 
κάθε ομάδα τροφών, σας προσφέρει μία όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιότητα θρεπτικών 
συστατικών. Με άλλα λόγια, επιλέξτε τροφές πλούσιες σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ίνες. 
Ο υγιεινός τρόπος ζωής και ειδικότερα η υγιεινή διατροφή είναι ένας στόχος που επιδιώκεται 
από όλο και περισσότερο κόσμο. Στόχος είναι η απομάκρυνση ασθενειών που σχετίζονται με 
την διατροφή και η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με  
τη συστηματική σωματική άσκηση αποτελούν τα θεμέλια του υγιεινού τρόπου ζωής.  
 

Υγιεινή: 
Η υγιεινή αναφέρεται σε πρακτικές που συνδέονται με τη διασφάλιση της καλής υγείας και 
καθαριότητας. Η υγιεινή είναι η πρακτική εκείνη που αποσκοπεί, στην διατήρηση της 
καθαριότητας του σώματος για την πρόληψη μόλυνσης και των ασθενειών, καθώς και την 
αποφυγή της επαφής με μολυσματικούς παράγοντες. . Οι πρακτικές υγιεινής περιλαμβάνουν 
το συχνό μπάνιο, το βούρτσισμα των δοντιών, και ιδίως το πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό, 
το πλύσιμο των τροφίμων πριν αυτά καταναλωθούν, την αποστείρωση ή επεξεργασία 
τροφίμων, καθαρισμό σκευών και επιφανειών πριν και μετά την προετοιμασία των γευμάτων, 
κ.α. Ο επιστημονικός όρος υγιεινή αναφέρεται στην διατήρηση της υγείας και της υγιούς 
διαβίωσης. Ο όρος εμφανίζεται σε φράσεις όπως προσωπική υγιεινή, της οδοντιατρικής 
υγιεινής, και την υγιεινή στην εργασία και χρησιμοποιείται συχνά σε σχέση με τη δημόσια 
υγειά. Ο όρος ‘‘υγιεινή’’ προέρχεται από την ελληνική λέξη υγεία, που ήταν η ελληνική 
θεότητα της υγείας και της  καθαριότητας. Η υγιεινή είναι επίσης μια επιστήμη που 
ασχολείται με την προώθηση και τη διατήρηση της υγείας. 
 

Διατροφή: 
Διατροφή είναι η επιστήμη που εξετάζει τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας. Μελετά πως 
οι άνθρωποι τρώνε και κατά πόσο επηρεάζεται η υγειά  και η απόδοση τους. Ελέγχουν πως τα 
τρόφιμα ή τα συστατικά τροφίμων, προκαλούν ασθένειες ή επιδείνωση της υγείας. Όπως για 
παράδειγμα η υπερβολική λήψη θερμίδων,  που είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας που 
συμβάλλει στην παχυσαρκία, τον διαβήτη, τις καρδιοπάθειες κ.α. 
Στον τομέα της διατροφής επίσης μελετούνται τρόφιμα και διαιτητικά συμπληρώματα που 
βελτιώνουν τις επιδόσεις, την προώθηση της υγείας και τη θεραπεία ή την πρόληψη των 
ασθενειών, όπως οι διατροφικές ινώδεις τροφές για την μείωση του κίνδυνου εμφάνισης 
καρκίνου του παχεός εντέρου, ή συμπλήρωμα με βιταμίνη C που είναι υπεύθυνη για την 
ενίσχυση των  ούλων και για την βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ελλείψεις, 
υπερβολές και ανισορροπίες στην διατροφή, μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο 
διαβήτης, παχυσαρκία η οστεοπόρωση.  
Αυτοί που ειδικεύονται στην επιστήμη της διατροφής, είναι οι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι 
και είναι εκπαιδευμένοι  να παρέχουν ασφαλές, βασισμένες σε στοιχεία διαιτητικές 
συμβουλές και παρεμβάσεις.  
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3. Θρεπτικά συστατικά: υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό 
 

Τι είναι τα θρεπτικά συστατικά ή θρεπτικές ύλες; 
Ο κλάδος της Διατροφής ασχολείται με τις ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και 
θρεπτικά συστατικά και με τα τρόφιμα τα οποία είναι η πηγή αυτών των θρεπτικών 
συστατικών. Οι ύλες που παρέχουν στον οργανισμό του ανθρώπου τα απαραίτητα συστατικά 
για την διατήρησή του στη ζωή και μπορούν να προφυλάξουν και να ελαττώσουν την 
κατανάλωση των δικών του υλών, λέγονται θρεπτικές ύλες ή θρεπτικά συστατικά. 
Οι θρεπτικές ύλες που περιέχονται στα τρόφιμα, είναι οι εξής: 
1.  Πρωτεΐνες ή Λευκώματα. 
2.  Υδατάνθρακες (& Φυτικές ίνες). 
3.  Λίπη και Έλαια. 
4.  Ανόργανα άλατα. 
5.  Βιταμίνες. 
6.  Νερό. 
Οι τρεις πρώτες κατηγορίες ονομάζονται και μακροθρεπτικά συστατικά (θερμιδογόνα) γιατί 
χρειάζονται σε μεγάλες ποσότητες και αποδίδουν ενέργεια στον οργανισμό ενώ οι τρεις 
τελευταίες ονομάζονται και μικροθρεπτικά συστατικά (μη θερμιδογόνα)  γιατί είναι 
απαραίτητα σε πολύ μικρές ποσότητες τις τάξεως των mg και μg και δεν αποδίδουν ενέργεια 
στον οργανισμό. Και οι 6 κατηγορίες όμως, είναι εξίσου σημαντικές για την σωστή 
λειτουργία του οργανισμού. Ο καλύτερος τρόπος για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές είναι η 
χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποικιλίας τροφίμων. Βέβαια σημασία έχει να 
χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα αυτά και στις κατάλληλες ποσότητες.  
 

Τι είναι ενέργεια; 
 Ενέργεια είναι η κατάσταση εκείνη ενός σώματος η οποία το κάνει ικανό να παράγει 
έργο  ή η δυνατότητα για πρόκληση μιας αλλαγής στην ύλη.  

 Διακρίνεται σε κινητική και δυναμική.   
 Η ενέργεια είναι δυνατόν να  καθοριστεί είτε μέσω του έργου (μηχανικό ισοδύναμο της 
ενέργειας), είτε μέσω της θερμότητας (θερμικό ισοδύναμο της ενέργειας).  

 Η θερμότητα και το μηχανικό έργο είναι ισοδύναμες μορφές ενέργειας και σε ορισμένες 
συνθήκες, έργο μετατρέπεται σε θερμότητα και θερμότητα σε μηχανικό έργο.  

 Η θερμική μονάδα ενέργειας είναι η θερμίδα (cal) και πολλαπλάσιό της η χιλιοθερμίδα 
(Kcal) ή μεγάλη θερμίδα.  

 
Τι είναι θερμίδα (cal); 

Η θερμίδα (cal) είναι η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί (ανεβεί) η 
θερμοκρασία 1g νερού από τους 14,5 στους 15,5 0C και ισούται με 4,184  Joules. Η 
χιλιοθερμίδα (kcal) ισούται με χίλιες μικρές θερμίδες. Οι θερμίδες αυξάνονται όταν 
χρησιμοποιούνται τρόποι μαγειρικής ή άλλες πρακτικές που αυξάνουν το περιεχόμενο του 
λίπους και των θερμίδων (τηγανιτά, βούτημα σε λάδι ή σάλτσες). 
 

Ποιες είναι οι κατηγορίες των θρεπτικών συστατικών στα τρόφιμα; 
 

1. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ : 
Η ονομασία πρωτεΐνες προέρχεται από το ρήμα ‘‘πρωτεύω’’ και σημαίνει την εξαιρετική 
σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες για την υγεία του ανθρωπίνου σώματος. 
Oι πρωτεΐνες είναι μεγάλα οργανικά μόρια τα οποία αποτελούνται από αμινοξέα, κατάλληλα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους . 
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Οι πρωτεΐνες :  
☻ Πλάθουν νέους ιστούς και αναπλάθουν τους φθαρμένους. 
☻ Είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό νυχιών, τριχών και της επιδερμίδας,                       

ενώ   συμμετέχουν σε  όλες  σχεδόν τις εκκρίσεις του οργανισμού. 
☻ Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας. 
☻ Βοηθούν τον οργανισμό να αμύνεται στις ασθένειες. 
☻ Δεν αποθηκεύονται. 
Ανάλογα με την προέλευσή τους χωρίζονται σε φυτικής προέλευσης και ζωικής 
προέλευσης. Σε μία ισοζυγισμένη δίαιτα οι πρωτεΐνες πρέπει να καλύπτουν το 12-15% της 
ολικές θερμιδικής ημερήσιας πρόσληψης, ενώ σε επιλεγμένες καταστάσεις μπορεί να φτάσει 
το 20%.  1gr πρωτεϊνών όταν καίγεται, αποδίδει 4,1 kcal. Πηγές πρωτεϊνών: Για λήψη 
πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας προτιμήστε: κρέας, πουλερικά, ψάρι, αυγά, γάλα, τυρί 
και γιαούρτι. Λαχανικά, χόρτα, σιτηρά, είναι πηγές χαμηλής βιολογικής αξίας πρωτεϊνών. 
 

2. ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ : 
Οι υδατάνθρακες δίνουν στον οργανισμό του ανθρώπου την ενέργεια εκείνη, που έχει ανάγκη 
για να εκτελέσει τις εσωτερικές του εργασίες αλλά και τις εξωτερικές. Επίσης παρέχουν 
γλυκόζη για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Παράλληλα, συντελούν και στη 
διατήρηση της θερμότητας του σώματος. Εάν παίρνουμε περισσότερους υδατάνθρακές από 
όσους χρειάζεται ο οργανισμός μας, η περίσσεια αποθηκεύεται στον οργανισμό, κυρίως 
σαν λίπος, ενώ μία μικρή ποσότητα αποθηκεύεται στον οργανισμό ως γλυκογόνο στο συκώτι 
και στους μυς (αναλογία 4 μέρη στο συκώτι 1 μέρος στους μυς). Όταν όμως η ποσότητα των 
υδατανθράκων είναι ανεπαρκής, ο οργανισμός χρησιμοποιεί για τις ανάγκες τα λίπη που 
δίνουν λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, η οποία μετά μετατρέπεται σε γλυκόζη. Οι φυτικές ίνες 
βρίσκονται στα τοιχώματα του φυτικού κυττάρου και δεν πέπτονται από τα εντερικά ένζυμα 
του ανθρώπου. Αν και δεν έχουν θρεπτική αξία, παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί προσδίδουν 
όγκο στη δίαιτα, απορροφούν νερό μέσα στο έντερο με αποτέλεσμα να μην τίθεται θέμα 
δυσκοιλιότητας αλλά και σημαντικών ασθενειών (αθηροσκλήρωση, παχυσαρκία, καρκίνος 
παχεός εντέρου κ.α.). Μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης στο αίμα 
ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και τα επίπεδα χοληστερόλης. Σε μία ιδανική δίαιτα οι 
υδατάνθρακες πρέπει να καλύπτουν το 50-60% της ολικής θερμιδικής ημερήσιας πρόσληψης. 
1gr υδατανθράκων όταν καίγεται, αποδίδει 4,1 kcal. 
Oι υδατάνθρακες αποτελούνται από σάκχαρα. Ανάλογα με τον αριθμό των σακχάρων που 
αποτελούν το μόριό τους διακρίνονται (ταξινομούνται) σε : 
1. Απλούς υδατάνθρακες [μονοσακχαρίτες - 1 μόριο σακχάρου (γλυκόζη, φρουκτόζη) και 
δισακχαρίτες - 2 μόρια σακχάρου (σακχαρόζη  - ζάχαρη, λακτόζη,  μαλτόζη ] και 
2. Σύνθετους υδατάνθρακες [ολιγοσακχαρίτες - 2 με 9 μόρια σακχάρων ( μαλτοδεξτρίνες) 
και πολυσακχαρίτες   - 10 η περισσότερα μόρια σακχάρων (άμυλο, κυτταρίνη, πηκτίνη)].  
Πηγές σακχάρων: Φρούτα, λαχανικά & μέλι είναι καλές πηγές γλυκόζης και φρουκτόζης. Το 
γάλα περιέχει λακτόζη. Μαλτοδεξτρίνες υπάρχουν στο κριθάρι, ενώ τρόφιμα πλούσια σε 
άμυλο είναι το ψωμί, τα ζυμαρικά, το ρύζι, οι πατάτες, και τα όσπρια. 
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3.  ΛΙΠΗ : 
Τα λίπη που λαμβάνονται με την τροφή διασπώνται στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, σε 
γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Τα λιπίδια είναι οργανικές ενώσεις διαλυτές σε οργανικό διαλύτη 
και αδιάλυτες σε νερό. Ως λιπίδια για διατροφική χρήση θεωρούνται όλα τα γλυκερίδια των 
διαφόρων λιπαρών οξέων φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Το γλυκερίδιο είναι ένωση (εστέρες) 
ενός μορίου γλυκερόλης με μόρια λιπαρών οξέων. Τα πιο συνηθισμένα λιπίδια είναι τα 
τριγλυκερίδια (ενώσεις ενός μορίου γλυκερόλης με τρία μόρια λιπαρών οξέων). Τα 
τριγλυκερίδια διακρίνονται σε λίπη και έλαια, ανάλογα με το αν υφίστανται σε στερεή η 
υγρή μορφή. 
Τα λιπαρά οξέα ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
1. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα [Χαρακτηρίζονται τα λιπαρά οξέα χωρίς κανένα διπλό δεσμό 
μεταξύ των ατόμων άνθρακα που σχηματίζουν το μόριό τους]. 
2. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα [Χαρακτηρίζονται τα λιπαρά οξέα με έναν (μονοακόρεστα) ή 
περισσότερους διπλούς δεσμούς (πολυακόρεστα) μεταξύ των ατόμων άνθρακα που 
αποτελούν το μόριό τους]. 
Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα διακρίνονται σε: 

  πολυακόρεστα & 
  μονοακόρεστα.  

 
Λίπη Κεκορεσμένα Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα 

Γραμμάρια λιπαρών οξέων σε 100 γραμμάρια λιπαρής ουσίας 

Αραβοσιτέλαιο 17 30 53 

Σογιέλαιο 14 25 61 
Ηλιέλαιο 12 33 55 

Ελαιόλαδο 14 72 14 

Μαργαρίνη* 32 31 37 

Βούτυρο* 62 31 7 
*84% του καθαρού βάρους λιπαρή ουσία και 16% νερό 

 
Μερικά από τα οξέα που περιέχονται στις λιπαρές ουσίες, είναι απαραίτητα όχι μόνο στη 
θρέψη για τις καύσεις, αλλά και για την ανάπτυξη  και τον μεταβολισμό. Τα αποθηκευμένα 
λίπη χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ανάγκης (ασθένειες, ελλιπής διατροφή), 
προστατεύουν από χτυπήματα, συγκρατούν τα σπλάχνα, ρυθμίζουν την σχέση μεταξύ 
θερμοκρασίας σώματος και περιβάλλοντος και τέλος εφοδιάζουν τον οργανισμό με τις 
βιταμίνες A, D, E, K. Επιβραδύνουν την πέψη των τροφών και προκαλούν παράταση της 
αίσθησης κορεσμού, ενώ προσδίδουν γευστικότητα και νοστιμιά στα φαγητά. Με τις 
περισσότερες σύγχρονες δίαιτες, για αποφυγή παχυσαρκίας, συνιστάται ενεργειακή κάλυψη 
από την κατανάλωση λίπους, μικρότερη του 30% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων. 1gr 
λίπους όταν καίγεται, αποδίδει 9 kcal. Έχει παρατηρηθεί από παλιά ότι τα άτομα διαφέρουν 
σχετικά με τον τόπο εναπόθεσης του λίπους τους. Οι άντρες τείνουν να έχουν περισσότερο 
λίπος στην κοιλιά τους, που τους δίνει τον ανδροειδή ή αντρικό τύπο κατανομής του λίπους. 
Αντίθετα οι γυναίκες τείνουν να έχουν μεγαλύτερες περιφέρειες, δίνοντάς τους τον 
ονομαζόμενο γυναικοειδή ή θηλυκό τύπο κατανομής του λίπους. Ο κίνδυνος για θάνατο ή 
για κάποια ασθένεια θεωρείται γενικά, πιο σοβαρός για τους άντρες παρά για τις γυναίκες, 
ιδιαίτερα με αυξημένες ποσότητες λίπους στην κοιλιά τους.  
Απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα: Είναι τα λιπαρά οξέα που ο ανθρώπινος 
οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει ή τα συνθέτει σε ελάχιστες ποσότητες και επομένως ΘΑ 
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ. Αυτά είναι το λινολενικό ή ω - 3 
λιπαρό οξύ, το λινολεϊκό ή ω - 6 λιπαρό οξύ & το αραχιδονικό οξύ. 
Που βρίσκονται: Κορεσμένα λιπαρά οξέα (βούτυρο, τυρί, πλήρες γάλα και γιαούρτι, 
μαργαρίνη), Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (ελιές, ξηροί καρποί, αβοκάντο, κραμβέλαιο, 
φυστικέλαιο), ω - 3 λιπαρά οξέα [(λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί, ρέγκα, πέστροφα, 
σαρδέλα), καρύδια, σογιέλαιο. βρώσιμο λινέλαιο], ω - 6 λιπαρά οξέα (ηλιόσποροι, σουσάμι, 
καλαμπόκι, καρύδια, ηλιέλαιο,  αραβοσιτέλαιο). 

 
Περιεκτικότητα σε λιπίδια (γραμμάρια λιπιδίων σε 100 γραμμάρια τροφής) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ποια είναι τα ‘‘καλά’’ και ποια τα ‘‘κακά’’ λιπαρά; 

Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα αποτελούν υγιεινά λιπαρά, απαραίτητα για τη δόμηση των 
κυττάρων και το ανοσοποιητικό σύστημα. Παράλληλα, μειώνουν τα επίπεδα της ολικής και 
της LDL - χοληστερόλης του αίματος. Ιδιαίτερα τα απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, 
λινολεϊκό και λινολενικό, δε μπορούν να συντεθούν από το σώμα, γι’ αυτό και πρέπει να 
προσλαμβάνονται από την τροφή.  Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα μειώνουν την ολική και την 
κακή (LDL) χοληστερόλη. 
Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα αυξάνουν τα επίπεδα τόσο της ολικής, όσο και της κακής 
χοληστερόλης του αίματος. Κατά συνέπεια, αυξάνεται, μακροπρόθεσμα και ο κίνδυνος 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να περιορίσουμε την 
πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, προτιμώντας άπαχα κρέατα και χαμηλών λιπαρών 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κορεσμένα λιπαρά οξέα ‘‘κρύβονται’’ 
συχνά σε τρόφιμα όπως τα μπισκότα και τα snacks, των οποίων την κατανάλωση θα πρέπει 
να περιορίσουμε. 

 
Γιατί τα πολυακόρεστα λιπαρά είναι σημαντικά; 

Γιατί αυτές οι κατηγορίες λιπαρών βοηθούν στον έλεγχο της χοληστερόλης Μια διατροφή 
πλούσια σε πολυακόρεστα βοηθάει στην ελάττωση των τιμών της ολικής και της LDL  
‘‘κακής’’ χοληστερόλης στο αίμα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο σχηματισμός 
αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες. Έτσι οι αρτηρίες δεν κινδυνεύουν από στένωση, το αίμα 
κυκλοφορεί ομαλά και ο κίνδυνος για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου απομακρύνεται.  Στα 

Λάδι 100 
Ελιές  75 
Ξηροί καρποί 54-60 
Αβοκάντο 20 
Βούτυρο 84 
Μαργαρίνη 84 
Κρέμα γάλακτος 25-45 
Τυριά κίτρινα 29-35 
Τυρί φέτα 21 
Αβγό 11 
Αρνί 15-70 
Χοιρινό 25-60 
Βοδινό 10-60 
Μοσχάρι 3-11 
Κοτόπουλο (χωρίς πέτσα), κουνέλι 8 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

                                             
9 

πολυακόρεστα λιπαρά ανήκουν και τα απαραίτητα Λιπαρά Οξέα ω3 και ω6 (ω3: σκουμπρί, 
τόνος, σολομός, σαρδέλες, πέστροφα - ω6: καλαμποκέλαιο, λάδι από σπόρους κάρδαμου, 
σογιέλαιο, βαμβακέλαιο, σουσαμέλαιο, ηλιανθέλαιο), τα οποία ονομάζονται έτσι γιατί είναι 
αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Επειδή ο οργανισμός δε μπορεί να 
συνθέσει τα απαραίτητα λιπαρά οξέα μόνος του, αυτά πρέπει να λαμβάνονται με τη 
διατροφή. Η κατανάλωση μονοακόρεστων λιπαρών, τα οποία δεν αυξάνουν την ολική 
χοληστερόλη του αίματος, συμβάλλει επίσης στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. 

 
Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε τα κορεσμένα λιπαρά; 

Τα κορεσμένα λιπαρά πρέπει να αποφεύγονται γιατί αυξάνουν την LDL ‘‘κακή’’ χοληστερόλη 
και ευνοούν το σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες (αθηροσκλήρωση). Η λήψη 
κορεσμένων λιπαρών, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, 
το κάπνισμα, το αλκοόλ και το άγχος μπορεί να οδηγήσουν στη στεφανιαία νόσο. 
 

4.  ΑΝΟΡΓΑΝΑ  ΑΛΑΤΑ (ΜΕΤΑΛΛΑ) : 
Τα ανόργανα άλατα αποτελούν μόνο το 4% των  ιστών του ανθρώπινου σώματος, αλλά είναι 
απαραίτητα για την κανονική ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού. Βρίσκονται, στις 
τροφές αλλά και στο νερό. Δεν προσφέρουν στον οργανισμό ενέργεια αλλά είναι 
απαραίτητα γιατί: 
☻ Χρησιμοποιούνται σαν οικοδομικά υλικά και  
☻ Ρυθμίζουν πολλές εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού (πηκτικότητα αίματος, 
ρύθμιση των  καύσεων, συμμετοχή στην δημιουργία κατάλληλης οσμωτικής πίεσης στα 
κύτταρα και τους  ιστούς). 
Είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σύστασης των υγρών του σώματος και αποτελούν 
τμήμα των ενζύμων και πρωτεϊνών του σώματος. Αποτελούν βασικά συστατικά των οστών 
και δοντιών. 
Διακρίνονται στα: 
1. Μακροστοιχεία (Ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, νάτριο, χλώριο, θείο) 
που είναι απαραίτητα σε σχετικά σημαντικές ποσότητες και στα  
 
2. Ιχνοστοιχεία (Κοβάλτιο, σελήνιο, χαλκός, χρώμιο, ψευδάργυρος, φθόριο, ιώδιο, μαγγάνιο, 
βόριο, μολυβδαίνιο, πυρίτιο), που είναι απαραίτητα σε ελάχιστες ποσότητες. 
Που βρίσκονται: Κρέας, Δημητριακά, Ψάρι, Γάλα & γαλακτοκομικά, Λαχανικά, Αλάτι, 
Φρούτα, Ξηροί καρποί. 
Για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε μέταλλα πρέπει να καταναλώνουμε τρόφιμα από 
όλες τις ομάδες τροφίμων. 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα κυριότερα μέταλλα, οι πηγές προέλευσής τους και η 
κύρια χρησιμότητά τους: 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ασβέστιο 

Γαλακτοτυροκομικά προϊόντα, 
κουνουπίδι, λάχανο, φακές, κρόκος 
αυγού, θαλασσινά, ραδίκια και το 

χαμομήλι. 

Κύριο συστατικό των οστών. 
Ομαλοποιεί την καρδιακή λειτουργία 

και ηρεμεί τα νεύρα. 

Φώσφορος 
Ξηροί καρποί και ιδίως οι ηλιόσποροι 
και τα πασατέμπος, τυρί, κρέας και 

σαρδέλες. 

Τονωτικό του εγκεφάλου, βοηθά στον 
μεταβολισμό των λιπών, στην 
λειτουργία των αδένων και στην 

ορμονική ρύθμιση. 

Μαγνήσιο Μπανάνες , φιστίκια, γάλα, γιαούρτι 
και κρέας. 

Βοηθά τους μυς και τα νεύρα. 
Συμμετέχει στην σύνθεση πρωτεΐνης 

και ενεργοποιεί τα ένζυμα. 
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Κάλιο 
Ελιές, φρούτα και ιδίως μπανάνες, 
σαλάτες, σταφίδες, ξερά δαμάσκηνα, 

στιγμιαίος καφές και πατάτες. 

Απαραίτητο για την καλή λειτουργία 
της καρδιάς, των μυών, των νεφρών 

και της υγείας των οστών. 

Νάτριο 
Ελιές, φρούτα και ιδίως μπανάνες, 
σαλάτες, σταφίδες, ξερά δαμάσκηνα, 

στιγμιαίος καφές και πατάτες. 

Απαραίτητο για την καλή λειτουργία 
της καρδιάς, των μυών και των 

νεφρών. 

Σίδηρος 

Το συκώτι, το πορτοκάλι, οι 
σαρδέλες, οι ηλιόσποροι, η μαγιά 

μπύρας, το κρέας, τα ξερά 
δαμάσκηνα, οι ελιές, οι σταφίδες, οι 
φακές, το σπανάκι και το κουάκερ. 

Συστατικό της αιμοσφαιρίνης. Βοηθά 
την αναπνοή και διευκολύνει την 
λειτουργία των αδένων και του 

εγκεφάλου. 

Χλώριο Αλάτι (μόνο μισό κουταλάκι αλάτι 
την ημέρα). 

Παίζει ρόλο στην ρύθμιση οσμωτικής 
πίεσης, στο ισοζύγιο του ύδατος και 
στην οξεοβασική ισορροπία. Βοηθά 
στην απορρόφηση της Β -12 και του 

σιδήρου. 

Μαγγάνιο 
Ρύζι, καρυκεύματα, σιτάρι, μαρούλι, 

φασόλια, φιστίκια, πατάτες, 
ηλιόσποροι, δημητριακά. 

Προσφέρεται για τον σχηματισμό των 
οστών, για την πήξη του αίματος, 
δράση της ινσουλίνης και την 
σύνθεση της χοληστερίνης. 

Συμμετέχει σαν διεγέρτης στον 
μεταβολισμό λιπών, υδατανθράκων 

και πρωτεϊνών. 
 

5.  ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ : 
Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή του 
μεταβολισμού του οργανισμού. Συντελούν ακόμη στην ανάπτυξη του σώματος, στη 
θρέψη, στην υγεία των ιστών. Αυξάνουν την οργανική άμυνα (άμυνα στις λοιμώξεις). 
Βοηθάνε στην αναπαραγωγή, στην ισορροπία του νευρικού συστήματος. Είναι 
απαραίτητες, ως συνένζυμα , στον μεταβολισμό θρεπτικών συστατικών.  Όπως και τα 
ανόργανα άλατα έτσι και οι βιταμίνες, δεν προμηθεύουν ενέργεια στον οργανισμό. Δεν 
συντίθενται στον οργανισμό ή συντίθενται σε μικρές ποσότητες. Χωρίζονται σε 
λιποδιαλυτές  και υδατοδιαλυτές. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι Α, D, E, K, F, στη 
δεύτερη ανήκει όλο το σύμπλεγμα Β, η Η και ΡΡ . 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι κυριότερες βιταμίνες, οι πηγές προέλευσής τους και η 
κύρια χρησιμότητά τους: 
 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 

Πράσινα λαχανικά, καρότα, 
αυγά, γάλα και φρούτα(κυρίως 

κίτρινου και πορτοκαλί 
χρώματος). 

Αναζωογονητική - αντιρυτιδική, για 
παθήσεις ματιών, πρόληψη καρκίνου και 

καρδιαγγειακών παθήσεων. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ψάρια, αυγά, γάλα και 
μουρουνόλαδο. 

Για τον ραχιτισμό, οστεοπόρωση, 
τερηδόνα και πρόωρο γήρας. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ E Σιτέλαιο, σογιέλαιο, καρύδια, 
δημητριακά, ελαιόλαδο. 

Αναιμία, στειρότητα, αντιγηραντική και 
για μείωση του κινδύνου καρδιακής 

προσβολής. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ K Αυγά, γάλα, συκώτι, πράσινα 
λαχανικά και σογιέλαιο. 

Συμβάλει στην πρόληψη αιμορραγιών 
μιας και σχετίζεται με τον χρόνο πήξης 
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του αίματος. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

(κυρίως στις φράουλες, 
ακτινίδια και εσπεριδοειδή). 

Προστατεύει από σκορβούτο, 
κρυολόγημα, καρδιοπάθειες, καρκίνο 

και αιμορραγίες. 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 
Καρύδια, σογιέλαιο, λαχανικά, 
φρούτα (κυρίως μπανάνες), 

δημητριακά και μαγιά μπύρας. 

Πρόληψη αναιμίας, για παθήσεις του 
δέρματος και του νευρικού συστήματος.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ 
B12 

Αυγά, γάλα, κρέας, ψάρια και 
μαγιά μπύρας. 

Αναιμία, παθήσεις της καρδιάς και του 
νευρικού συστήματος. 

ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ Σπανάκι πράσινα λαχανικά και 
συκώτι. 

Αναιμία εγκύου και πρόληψη καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας. 

 
Οι κυριότερες  αιτίες που οδηγούν σε έλλειψη βιταμινών: 

 
1. Τρόπος μαγειρέματος τροφίμων:  Οι βιταμίνες είναι ευαίσθητα συστατικά που δυστυχώς 
καταστρέφονται εύκολα από παράγοντες όπως το μαγείρεμα, η έκθεση των τροφίμων στον 
ήλιο, κακή συντήρηση. Το μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες έχει σαν αποτέλεσμα να 
μειώνεται αισθητά η ποσότητα βιταμινών μέσα σε ένα τρόφιμο έως και να εξαφανίζεται. 
Το ιδανικό μαγείρεμα για να κρατηθούν όσο πιο πολλές βιταμίνες γίνεται σε ένα τρόφιμο 
είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, σε σκεύη με αεροστεγή συσκευασία, χωρίς πολύ νερό για να 
γίνεται ο βρασμός με τα ίδια συστατικά του τροφίμου. 

2. Κάπνισμα: Το κάπνισμα μειώνει σημαντικά τα επίπεδα ορισμένων βιταμινών, μετάλλων 
και ιχνοστοιχείων όπως βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Β12 , φολικό οξύ, σελήνιο. Αυτοί 
που καπνίζουν πολύ είναι σίγουρο ότι έχουν αν μη τι άλλο σοβαρή έλλειψη βιταμίνης C. 
(Ένα τσιγάρο καταστρέφει 25-100 kg).  

3. Αλκοόλ: Μια από τις κυριότερες αιτίες έλλειψης σημαντικών βιταμινών στον οργανισμό 
μας είναι το αλκοόλ. Στην εποχή μας δε, θεωρείται η πιο κύρια. Το αλκοόλ καταλαμβάνει 
τη θέση απαραίτητων πρωτεϊνών και εμποδίζει την απορρόφησης και αποθήκευση των 
βιταμινών. Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι αυτοί που καταναλώνουν συχνά αλκοόλ να 
χρειάζονται πολύ περισσότερες βιταμίνες από αυτούς που δεν καταναλώνουν αλκοόλ. 

4. Μη προσεγμένο διαιτολόγιο αυστηρή δίαιτα αδυνατίσματος (κακές διατροφικές 
συνήθειες): Η παράλειψη ορισμένων τροφών από το διαιτολόγιό μας ή η διαφοροποίηση 
του καθημερινού μενού έχει σαν αποτέλεσμα τον ελλιπή ανεφοδιασμό του οργανισμού μας 
σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.  

5. Μελαγχολία - στρες: Η σημερινή εποχή παρουσιάζει πολύ συχνά το σύμπτωμα της 
μελαγχολίας σε όλους μας, που εναλλάσσεται με περιόδους άγχους και στρες. Οι περίοδοι 
στρες και μελαγχολίας έχουν σαν αποτέλεσμα την έλλειψη βιταμινών με βασικότερη αιτία 
την μείωση της ορέξεως που οδηγεί σε ελλιπή διατροφή. 

6. Αντισυλληπτικά: Τα αντισυλληπτικά οδηγούν σε ανεπάρκεια βιταμίνης C, Β12, Β6 και 
φολικό οξύ και ψευδάργυρο.  

7. Αντιβίωση: Όταν παίρνουμε αντιβίωση για μεγάλα διαστήματα καταναλώνουμε από τον 
οργανισμό μας κυρίως βιταμίνες Β και Κ. Οπότε συγχρόνως με την θεραπευτική αγωγή 
πρέπει να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας και με επιπλέον βιταμίνες.   

8. Μη προσεγμένη χορτοφαγία: Οι αυστηροί χορτοφάγοι (που δεν τρώνε ούτε γάλα ούτε 
αυγά) έχουν τάση έλλειψης βιταμίνης Β12 (προβλήματα αναιμίας). Γι’ αυτό πρέπει 
οπωσδήποτε να εμπλουτίζουν το καθημερινό τους μενού με φυσικό σύμπλεγμα Β.  
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6.  ΝΕΡΟ : 
Το νερό είναι απαραίτητο στη διατροφή μας, αν και δεν έχει θρεπτική αξία, γιατί κάνει 
δυνατή την απορρόφηση των λοιπών θρεπτικών υλών. Όλες οι χημικές λειτουργίες και ο 
μεταβολισμός στον οργανισμό γίνονται σε υδάτινο περιβάλλον. Συντελεί στην διατήρηση 
της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος. Είναι απαραίτητο για να αντικαταστήσει τις 
απώλειες υγρών του σώματος μέσο του δέρματος, των πνευμόνων, ούρων, κοπράνων και 
δακρύων. Χρησιμεύει στη μεταφορά άλλων συστατικών  και απομακρύνει τα υπολείμματα 
των τροφών . Ο ενήλικας παίρνει καθημερινά 1,5 - 2lt νερού από τις τροφές, το πόσιμο νερό 
και τα ποτά (καθημερινά τουλάχιστον 8 ποτήρια υγρά). Εκτός αυτού, στον οργανισμό 
δημιουργείται το νερό της οξείδωσης που προέρχεται από τον μεταβολισμό των στοιχείων της 
τροφής, οπότε προσλαμβάνει άλλα 400 - 500 ml νερού το 24ωρο. Τα 2/3 του σώματος είναι 
νερό (περίπου 65%). Αν το νερό ελαττωθεί κατά 20% κινδυνεύουμε να πεθάνουμε.    
Στους άνδρες 60 - 70% του σωματικού τους βάρους είναι νερό, ενώ στις γυναίκες το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι 55 - 65% λόγω του αυξημένου ποσοστού λίπους στο σώμα τους. 
Στα βρέφη, έως και 75% του σώματός τους είναι νερό! Η απόδοσή μας πέφτει όταν η 
πρόσληψη υγρών είναι πολύ μικρή. Απώλεια υγρών ίση με 2% επί του σωματικού μας 
βάρους αρκεί για να αρχίσει να μειώνεται η απόδοσή και η αντοχή μας. Τα συμπτώματα είναι 
διαταραχή της συγκέντρωσης, της προσοχής και της μνήμης.  
Το νερό υπάρχει: 
☻ Περίπου στο 75% των μυών και των εσωτερικών οργάνων.  
☻ Περίπου στο 10% του λιπώδους ιστού.  
☻ Περίπου στο 30% του σκελετού.  
 
 
Η απαραίτητη ποσότητα νερού, ποικίλλει ανάλογα με:  
☻  την εντατικότητα του μεταβολισμού,  
☻  την έντονη σωματική άσκηση,  
☻  την θερμοκρασία του σώματος,  
☻  την θερμοκρασία περιβάλλοντος,  
☻  το κλίμα και  
☻  την ποσότητα και ποιότητα τροφής.  
 

4. Η διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία 
Διατροφή κατά την Παιδική Ηλικία 

Η παιδική ηλικία (από 5 - 10 ετών) αποτελεί μία σημαντική φάση της ζωής του ανθρώπου, 
καθώς είναι η περίοδος όπου πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στην ψυχοσωματική 
του ανάπτυξη και ωρίμανση. Το φαινόμενο της ανάπτυξης δεν αφορά φυσικά μόνο την 
αύξηση σε μέγεθος, αλλά και σε αλλαγές στη σύσταση και τη λειτουργία του σώματος. 
Αλλαγές οι οποίες στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής παρουσιάζουν δύο πολύ 
σημαντικές χρονολογικές διαφοροποιήσεις. Από την ηλικία των 5 έως 9 ετών ο οργανισμός 
βρίσκεται σε μία φάση σχετικής ύφεσης, καθώς μετά την πολύ έντονη και ταχύτατη αύξησή 
του κατά τη βρεφική ηλικία, ομαλοποιείται και επιβραδύνεται σχετικά αυτός ο ρυθμός, 
καθώς ο οργανισμός ολοκληρώνεται και προετοιμάζεται λειτουργικά για την περίοδο της 
έντονης προεφηβικής και εφηβικής αναπτυξιακής έξαρσης. Από την ηλικία των 9 - 10, 
μπαίνουμε σε μία φάση εντονότερης ανάπτυξης, όπου πολλές φορές για ορισμένα παιδιά 
ξεκινούν ήδη προεφηβικές αναπτυξιακές διαδικασίες, οι οποίες συμπίπτουν με τη φάση της 
«προηβικής αναπτυξιακής έκρηξης». Στη φάση αυτή ο οργανισμός του παιδιού από το ναδίρ 
της ανάπτυξής του περνάει σταδιακά στο ζενίθ και προετοιμάζεται εντατικά για την περίοδο 
της ολοκληρωτικής του ψυχοσωματικής ωρίμανσης κατά την εφηβεία. 
Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, ότι παρά τους ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης των πρώτων 
τουλάχιστον χρόνων αυτής της ηλικίας, η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική για τη 
μετέπειτα πορεία και υγεία του οργανισμού. Αποτελεί τη φάση της διαμόρφωσης δεξιοτήτων 
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και χαρακτηριστικών που επιτρέπουν στο παιδί τη διαμόρφωση προσωπικής ανεξαρτησίας 
και ατομικής κλίμακας αξιών. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση όλων εκείνων 
των απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή αυτή πορεία. 
Μία από της σημαντικότερες προϋποθέσεις είναι η επίτευξη σωστής και ισορροπημένης 
διατροφής και επάρκειας θρεπτικών συστατικών. 

 
Διατροφικές απαιτήσεις 

Οι διατροφικές απαιτήσεις των παιδιών αυτής της ηλικίας ποικίλουν ανάλογα με το ρυθμό 
ανάπτυξης, τη σύσταση σώματος, το επίπεδο φυσικής τους δραστηριότητας και όλους τους 
παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις βασικές τους ανάγκες. Κατά συνέπεια κάθε 
προσπάθεια για μία συνολική προσέγγιση του θέματος εμπεριέχει σαφώς τα στοιχεία της 
γενικότητας και της σχετικότητας, καθώς ο περαιτέρω χειρισμός της διατροφής ενός παιδιού 
αποτελεί μια κατεξοχήν εξατομικευμένη και λεπτή διαδικασία. Με δεδομένα τα παραπάνω θα 
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι σε γενικές γραμμές μια ισορροπημένη διατροφή για ένα 
παιδί θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ενέργεια 
Οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός παιδιού αυτής της ηλικίας θα πρέπει τουλάχιστον να 
καλύπτουν τις ελάχιστες ανάγκες του, οι οποίες εξαρτώνται από τη σύσταση του σώματός 
του, το βάρος, το ύψος και τη φυσική του δραστηριότητα. Η μέση ενεργειακή κατανάλωση 
για ανάπτυξη θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να προσδιοριστεί σε: 
Παιδιά 4-6 ετών : 100-110 θερμίδες ανά κιλό σωματικού βάρους 
Παιδιά 7-10 ετών : 70-100 θερμίδες ανά κιλό σωματικού βάρους 
 (Σημειώνεται και πάλι ότι για παιδιά με έντονη φυσική δραστηριότητα οι παραπάνω τιμές θα 
πρέπει να είναι αυξημένες).  

Διατροφή στην εφηβεία 
Η εφηβεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, κατά την 
οποία παρατηρούνται ραγδαίες ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές που οδηγούν το άτομο 
στην κορύφωση της οργανικής του ανάπτυξης αλλά και την τελική διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του.  
Η εφηβική ανάπτυξη για τα κορίτσια ξεκινάει στην ηλικία των 10-11 ετών και 
ολοκληρώνεται συνήθως μέχρι τα 15 έτη ενώ για τα αγόρια ξεκινάει σε ηλικία 12-13 ετών, 
φτάνει στο μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης σε ηλικία 14 ετών και ολοκληρώνεται στα 19 έτη. Οι 
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες σε αυτήν την ηλικία είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, καθώς ο 
έφηβος χρειάζεται ενέργεια για την αύξηση του μυϊκού ιστού, την ανάπτυξη του σκελετού 
και του νευρικού συστήματος, καθώς και για την ανάπτυξη του γεννητικού συστήματος.  
Είναι λοιπόν απαραίτητο, οι έφηβοι να προσλαμβάνουν την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας 
καθημερινά αλλά και να εκπαιδευτούν σε σχέση με την ποιότητα των τροφών που θα πρέπει 
να καταναλώνουν. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ημερήσιες ανάγκες των εφήβων 
σε ενέργεια και πρωτεΐνη: 

Ημερήσιες ανάγκες, εφήβων σε ενέργεια και πρωτεΐνη 
Ηλικία Ενέργεια Ανάλογο Ενέργεια Πρωτεΐνη 

(έτη) (θερμίδες) ύψος 
(cm) (θερμίδες/cm) (γρ./ cm ) 

Αγόρια     
11-14 2500 157 15.9 0.29 
15-18 3000 176 17.0 0.34 

Κορίτσια     
11-14 2200 157 14.0 0.29 
15-18 2200 163 13.5 0.27 

(Προσαρμογή από τις Ημερήσιες Προτεινόμενες Προσλήψεις RDA). 
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5. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή του  
μαθητή που δίνει εξετάσεις; 

 
Οι εξετάσεις έχουν ξεκινήσει. Οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν το άγχος, τις πολλές ώρες 
διαβάσματος, την πίεση των γονέων, που όσο και να μην θέλουν να πιέσουν ή να 
μεταδώσουν το άγχος τους, αυτό περνάει στα παιδιά τους. Σημαντικός είναι ο ρόλος της 
διατροφής της ημέρες των εξετάσεων. 

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή του μαθητή που δίνει εξετάσεις; 
Πρωινό, ενδιάμεσα γεύματα, μεσημεριανό και βραδινό. Για το πρωινό, ένας καλός 
συνδυασμός είναι ένα ποτήρι γάλα, με μια μερίδα δημητριακών πλήρους αλέσεως και ένα 
φρούτο ή ένα ποτήρι γάλα, με μια φέτα ψωμί με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα ή ένα πιάτο 
κομμένα φρούτα, με ένα ποτήρι γάλα αντίστοιχα ή ένα αβγό, συνοδευόμενο από ψωμί ολικής 
άλεσης και ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι ή ένα τοστ, με ψωμί ολικής άλεσης, μαζί με ένα 
ποτήρι γάλα. 
Για τα ενδιάμεσα γεύματα συστήνουμε την κατανάλωση είτε 1-2 φρούτων εποχής, είτε ένα 
ποτήρι φυσικό χυμό ή μία μερίδα ασβεστίου - π.χ. γάλα ή γιαούρτι, με μια μερίδα φρούτου. 
Το μεσημεριανό και το βραδινό αποτελούν τα δύο κυριότερα θερμιδικά γεύματα, 
προσφέροντας το 50%-60% των ημερησίων θερμίδων μας. Πρέπει να καταναλώνονται 
φαγητά από όλες τις κατηγορίες τροφίμων, με σαφώς, λίγο ελαφρύτερο το βραδινό γεύμα. 
Επίσης, τακτικά γεύματα, σωστή μάσηση, πολύ νερό, αποφυγή του καφέ, του τσαγιού, της 
ζάχαρης. Όσον αφορά τη σοκολάτα, συνιστάται η κατανάλωση ενός μικρού κομματιού 
σοκολάτας υγείας, εξαιτίας της φαινυλαιθυλαμίνης που περιέχει, μιας ουσίας που προκαλεί 
ευφορία και καλή διάθεση. 
 

6. Τι είναι μεταβολισμός [αναβολισμός  -  καταβολισμός];    
 

 Βασικός μεταβολισμός (ΒΜ) είναι το ελάχιστο ποσό ενέργειας που απαιτείται για τη 
διατήρηση των βασικών λειτουργιών του οργανισμού στη ζωή. Είναι δηλαδή η ενέργεια 
που καταναλώνει ο οργανισμός, για τη λειτουργία της αναπνοής, το μεταβολισμό των 
κυττάρων, την κυκλοφορία του αίματος, τη δραστηριότητα του γαστρεντερικού σωλήνα 
και των ενδοκρινών αδένων, καθώς και τη θερμοκρασία του σώματος. 

 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ είναι η διεργασία της μετατροπής της χημικής ενέργειας σε άλλες 
μορφές ενέργειας, αναγκαίες για την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Οι 
διεργασίες  αυτές διακρίνονται σε συνθέσεις και διασπάσεις.  

 Το σύνολο των συνθέσεων λέγεται αναβολισμός (αποθήκευση ενέργειας) και το σύνολο 
των διασπάσεων καταβολισμός (απελευθέρωση ενέργειας). 

 
Μπορεί να μετρηθεί; 

Η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της έμμεσης 
θερμιδομέτρησης. Χρησιμοποιώντας συσκευές έμμεσης θερμιδομετρίας ο επαγγελματίας 
υγείας μπορεί να μετρήσει το βασικό μεταβολισμό σε ηρεμία με μια απλή εξέταση μέσω της 
οποίας μετράται η κατανάλωση του οξυγόνου (VO2) κατά την αναπνοή. Μην ξεχνάτε ότι 
άτομα ίδιου φύλου, ίδιου ύψους, ίδιου βάρους και ηλικίας μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικό 
Βασικό Μεταβολισμό! 
 

Μπορούμε να αλλάξουμε το βασικό μας μεταβολισμό; 
Ο βασικός μεταβολισμός δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. 
Σε αντίθεση με αυτό που πολλοί μπορεί να πιστεύουν δεν υπάρχουν δίαιτες αδυνατίσματος 
που να αλλάζουν το μεταβολισμό, έτσι ώστε να μην παίρνουμε εύκολα βάρος μετά το τέλος 
τους. Αντιθέτως, τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια μιας δίαιτας ο βασικός 
μεταβολισμός μειώνεται. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού κατά την 
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διάρκεια απώλειας βάρους για να μειώνει τις θερμίδες που τον συντηρούν, γιατί εκλαμβάνει 
την έλλειψη τροφής ως απειλή. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο 
δεν πρέπει να ακολουθούμε μια αυστηρά υποθερμιδική δίαιτα. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
μπορούμε να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας είναι η σωματική άσκηση, έτσι ώστε να 
αυξηθεί η μυϊκή μάζα. Οι μύες απαιτούν περισσότερες θερμίδες για να συντηρηθούν και άρα 
αύξηση του όγκου τους συνεπάγεται αύξηση του βασικού μεταβολισμού. 
 

Ποια η σημασία του βασικού μεταβολισμού στο αδυνάτισμα; 
Η επιτυχής διαχείριση του βάρους είναι θέμα ισορροπίας της ενέργειας που προσλαμβάνει ο 
οργανισμός με την ενέργεια που καταναλώνει. Η πρόσληψη θερμίδων γίνεται μέσω της 
τροφής ενώ η κατανάλωση αφορά: το βασικό μεταβολισμό, τον τρόπο ζωής (είδος εργασίας) 
και τη άσκηση. Ανεξάρτητα από το τι τρώμε είναι αδύνατο να χάσουμε βάρος, εκτός αν 
προσλαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες από όσες καταναλώνουμε. Την ενέργεια που 
καταναλώνει ένας οργανισμός για την άσκηση μπορούμε να την εκτιμήσουμε. Η ενέργεια 
που καταναλώνεται από τον τρόπο ζωής και το είδος του επαγγέλματος μας εκφράζεται 
συνήθως ως ποσοστό του βασικού μεταβολισμού. Έτσι αν γνωρίζουμε ποιος ακριβώς είναι ο 
βασικός μεταβολισμός, τότε μπορούμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά το βάρος μας. 
 

Ποιο είναι το διάστημα που απαιτείται για αύξηση του μεταβολισμού μας; 
Χρειάζεται άσκηση μηνών για να αυξηθεί σημαντικά η μυϊκή μας μάζα και κατά συνέπεια ο 
μεταβολισμός μας. Έπειτα, συντηρείται σχετικά εύκολα εφόσον συνεχίσουμε να 
γυμναζόμαστε. Από την άλλη αυξάνοντας τις δραστηριότητες μας μπορούμε να αυξήσουμε 
σημαντικά τις δαπανώμενες θερμίδες και να έχουμε θεαματική απώλεια βάρους. 
Σταματώντας όμως την άσκηση επανερχόμαστε στα προηγούμενα επίπεδα. Ο συνδυασμός 
και των δύο μορφών άσκησης (αερόβια - τρέξιμο, ποδήλατο, αναερόβια - βάρη) είναι ο 
ιδανικός. Απαιτείται συστηματική άσκηση, σωστή διατροφή και υπομονή καθώς τα πρώτα 
αποτελέσματα θα φανούν έπειτα από οκτώ περίπου εβδομάδες. Δεν πρέπει να 
παρασυρόμαστε από διαφημίσεις τροφών που ‘‘επιταχύνουν τις καύσεις’’, φαρμάκων που 
‘‘καίνε τα λίπη’’ και διαίτων ‘‘που φτιάχνουν τον μεταβολισμό μας’’. Διάφορες πρακτικές 
έχουν μόνο πρόσκαιρο αποτέλεσμα και κρίνονται αντιδεοντολογικές ή/και επικίνδυνες. 
Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι. Ευτυχώς, γιατί πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία μας. 
 

7. Παιδική και εφηβική παχυσαρκία - υπέρβαρος και παχυσαρκία - οδηγίες 
σωστής διατροφής 

 
Τι είναι η παχυσαρκία; 

Ως παχυσαρκία ορίζεται η περίσσεια σωματικού λίπους και  η διάγνωσή της πρέπει να  
βασίζεται  στην απόδειξη της παρουσίας του λίπους αυτού. Η παχυσαρκία έχει ως συνέπεια 
την αύξηση του σωματικού βάρους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η αύξηση του 
σωματικού βάρους οφείλεται σε αύξηση της μυϊκής μάζας, όπως πχ. στους αθλητές. Το ΙΝΚΑ 
- Ινστιτούτο Καταναλωτών χαρακτηρίζει την παιδική παχυσαρκία και την αλματώδη αύξηση 
της ως ‘‘βραδυφλεγή βόμβα’’.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) την ορίζει ως 
«ανερχόμενη επιδημία». 

 
Τι είναι η παιδική παχυσαρκία και πως εκτιμάται; 

Παχυσαρκία γενικά είναι η αύξηση του λίπους του σώματος πάνω από κάποια όρια. Στους 
ενήλικες η εκτίμηση της παχυσαρκίας γίνεται με τη βοήθεια του Δείκτη Μάζας Σώματος 
(ΔΜΣ), ο οποίος είναι το πηλίκο του βάρους δια του ύψους στο τετράγωνο [ΔΜΣ = Βάρος 
(kg) / Ύψος2 (m)] και έχει συσχέτιση με το ποσοστό του σωματικού λίπους. Ένας ενήλικας με 
ΔΜΣ μεταξύ 18.5 και 24.9 θεωρείται φυσιολογικού βάρους, μεταξύ 25 και 29.9 υπέρβαρος 
και με ΔΜΣ πάνω από 30 θεωρείται παχύσαρκος. 
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Στα παιδιά και τους εφήβους δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον ορισμό της 
παχυσαρκίας. Πρόσφατα καθορίσθηκαν διεθνώς όρια ΔΜΣ σε παιδιά 2 έως 18 ετών για 
κατάταξη σωματικού υπέρβαρου και παχυσαρκίας, ανάλογα με αυτά των ενηλίκων. Η 
κατάταξη αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει έναν ενιαίο και συνεχή καθορισμό της  
παχυσαρκίας από την παιδική στην ενήλικο ζωή. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα όρια του ΔΜΣ 
για κάθε ηλικία, πάνω από τα οποία ένα παιδί θεωρείται υπέρβαρο ή παχύσαρκο. 

 
Ποια τα αίτια της παχυσαρκίας στα παιδιά (κατηγορίες); 

Τα αίτια της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολλά και συνοψίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. 
Περιβαλλοντικά αίτια και γενετική προδιάθεση. 

Πώς το περιβάλλον προκαλεί παχυσαρκία; 
Η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και ιδίως λίπους, η ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα, 
ψυχοκοινωνικοί λόγοι και σπανιότερα ορμονικοί παράγοντες, μπορούν μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό να προκαλέσουν παχυσαρκία. 
Υπερσιτισμός  - Λανθασμένη διατροφή  
Αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα αίτια παχυσαρκίας στην εποχή μας. Όταν το παιδί ή ο 
έφηβος προσλαμβάνει σε μακροχρόνια βάση μεγαλύτερη ποσότητα τροφής, ιδίως πλούσιας 
σε λίπος, από όση καταναλώνει ο οργανισμός του, τότε παχαίνει. Η αυξημένη πρόσληψη 
λιπαρών τροφών παίζει ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο. Επίσης, η συχνή και αλόγιστη χρήση 
σακχαρούχων αναψυκτικών συνδέεται άμεσα με την αύξηση του σωματικού βάρους. Στα 
παχύσαρκα παιδιά η αυξημένη θερμιδική πρόσληψη αφορά κυρίως στα ενδιάμεσα γεύματα ή 
σνακ (π.χ. πατατάκια, κρουασάν, μπισκότα, γλυκά, σοκολάτες, κλπ), ενώ η πρόσληψη τροφής 
κατά τα γεύματα σπάνια είναι υπερβολικού βαθμού. Στην εποχή μας η υπερκατανάλωση fast 
food προσδίδει περισσότερες θερμίδες (έως και 200 ημερησίως), περισσότερο λίπος και 
ζάχαρη, και αντίστοιχα σχετίζεται με ελάττωση της ημερήσιας πρόσληψης λαχανικών και 
φρούτων. 
Μειωμένη σωματική δραστηριότητα 
Εξίσου σημαντικό αίτιο, για την επιδημία της παχυσαρκίας με τη μη σωστή διατροφή είναι 
και η μειωμένη σωματική δραστηριότητα. Σήμερα τα παιδιά όχι μόνo γυμνάζoνται λιγότερο 
αλλά και έχουν λιγότερες καθημερινές μικροδραστηριότητες (π.χ. περπάτημα, κυνηγητό, 
παιχνίδια στις αλάνες κλπ). Στην αύξηση αυτής της σωματικής αδράνειας συμβάλλουν η 
τηλεόραση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα βίντεο - παιχνίδια και αρκετές μελέτες έχoυν 
δείξει άμεση σχέση μεταξύ ωρών τηλεθέασης και εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας. Έχει 
βρεθεί ότι η τηλεθέαση άνω των 2 ωρών ημερησίως αυξάνει σημαντικά το σωματικό βάρος 
των παιδιών. Η τηλεόραση προκαλεί επιπλέον και αυξημένη κατανάλωση σνακς με υψηλή 
θερμιδική περιεκτικότητα ιδίως της βραδινές ώρες κατά τις οποίες τα παιδιά είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα στα διαφημιστικά διατροφικά μηνύματα. 
Ψυχοκοινωνικοί λόγοι 
Η έλλειψη επικοινωνίας παιδιού - μητέρας ή αντίθετα η υπερπροστασία, προδιαθέτει μέσω 
της υπερφαγίας, σε παιδική παχυσαρκία. Η σταδιακή αύξηση του βάρους δημιουργεί 
αρνητική εικόνα του παιδιού για το σώμα του, με συνέπεια τάσεις απομόνωσης και 
κατάθλιψης, που συχνά οδηγούν σε διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς και διαιώνιση του 
φαύλου κύκλου. Παρόμοιο αποτέλεσμα έχει και ο κοινωνικός στιγματισμός των παχύσαρκων 
παιδιών που παρατηρείται κυρίως στα σχολεία. Τα καινούρια επιστημονικά στοιχεία δείχνουν 
ότι, οι συνήθειες διατροφικής συμπεριφοράς εγκαθίστανται από τη νηπιακή ακόμη ηλικία (2 - 
3 χρόνων) και ότι ο τρόπος διατροφής και ζωής των γονέων γενικότερα στα χρόνια αυτά 
επηρεάζει σημαντικά τη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών. 
Ορμονικά αίτια 
Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, των επινεφριδίων, των ωοθηκών, του υποθαλάμου ή της 
υπόφυσης αποτελούν σπάνια αίτια παχυσαρκίας. 
Ο ρόλος του θηλασμού 
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Το μητρικό γάλα φαίνεται ότι αποτελεί προστατευτική ασπίδα κατά της παιδικής 
παχυσαρκίας, ιδίως όταν λαμβάνεται ως αποκλειστική τροφή για τουλάχιστον 3 μήνες από τη 
γέννηση. Ο μητρικός θηλασμός βοηθά στην εγκατάσταση διατροφικής ρύθμισης από τους 
πρώτους μήνες της ζωής. Επίσης, φαίνεται ότι προστατεύει από τις απώτερες μεταβολικές 
διαταραχές, όπως το σακχαρώδη διαβήτη, την υπερχοληστερολαιμία, την αρτηριακή 
υπέρταση, κλπ. 

Ποιος ο ρόλος της κληρονομικότητας; 
Ο κληρονομικός παράγοντας έχει μεγάλη βαρύτητα στην αιτιολογία της παχυσαρκίας και 
συμμετέχει κατά 30 - 50%. Εάν ένας γονέας είναι παχύσαρκος το παιδί έχει 50% πιθανότητες 
να γίνει παχύσαρκο, ενώ εάν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι το ποσοστό φθάνει στο 80%. 
Τα παιδιά των παχύσαρκων γονέων έχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι 
ενήλικες διότι, εκτός του γενετικού παράγοντα, μοιράζονται τις ίδιες διαιτητικές συνήθειες 
και τον ίδιο τρόπο ζωής με τους γονείς τους. Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι αυτό που 
κληρονομείται είναι μία τάση για παχυσαρκία, η οποία θα εκδηλωθεί μόνο εάν υπάρχει το 
κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. λανθασμένη διατροφή, σωματική αδράνεια κλπ). Οι περιπτώσεις 
κληρονομικής παχυσαρκίας, όπου ευθύνεται μόνο ένα γονίδιο είναι σπάνιες. 
 

Ποιες είναι οι κρίσιμες περίοδοι για την εκδήλωση παχυσαρκίας στα παιδιά; 
Η νεογνική, η ηλικία των 6 - 7 χρόνων και η εφηβεία. 

 Το βάρος του νεογνού, το οποίο επηρεάζεται από τις διατροφικές συνήθειες της μητέρας 
και από το βάρος της πριν τη σύλληψη, παίζει ουσιαστικό ρόλο. Αυξημένο βάρος νεογνού 
(πάνω από περίπου 4.5 kg) μπορεί να προδιαθέτει για εκδήλωση παχυσαρκίας 
μεταγενέστερα, ενώ αντίθετα το χαμηλό βάρος γέννησης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 
για σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νοσηρότητα στην ενήλικο ζωή. 

 Η ηλικία των 5 - 7 χρόνων είναι η περίοδος της απότομης αύξησης των λιποκυττάρων. 
Εάν η φυσιολογική αυτή αύξηση γίνει νωρίτερα ή με πολύ ταχύ ρυθμό, το παιδί  
παρουσιάζει μεγάλο κίνδυνο για παχυσαρκία. Το μεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται να 
παρουσιάζουν τα ελλιποβαρή νεογνά, τα οποία αναπτύσσονται απότομα στη συνέχεια και 
παρουσιάζουν έκρηξη λιποκυττάρων γύρω στην ηλικία των 3 - 4 χρόνων. 

 Η περίοδος της εφηβείας απαιτεί επίσης προσοχή, διότι οι ορμονικές μεταβολές της 
φάσης αυτής συμβάλλουν στην αύξηση των λιποκυττάρων και στην ανακατανομή του 
λίπους. Επιπλέον, αρνητικό ρόλο μπορεί να παίζουν ψυχολογικοί παράγοντες και αλλαγές 
στις διατροφικές συνήθειες που παρουσιάζονται στην περίοδο αυτή. Η εμφάνιση 
παχυσαρκίας στην εφηβεία, παραμένει κατά 50 - 70% στην ενήλικο ζωή και ευθύνεται για 
την αυξημένη θνησιμότητα από καρδιαγγειακό επεισόδια στους ενήλικες. 

 
Ποιες είναι οι επιπλοκές της παχυσαρκίας στα παιδιά; 

 Ψυχοκοινωνικές: Είναι οι σημαντικότερες. Υποτίμηση εαυτού, τάσεις απομόνωσης, 
εκδήλωση διαταραχών διατροφικής συμπεριφοράς (περιστασιακή υπερφαγία, νευρογενής 
ανορεξία ή βουλιμία), αγχώδεις εκδηλώσεις και κατάθλιψη, ιδίως στους εφήβους. 

 Μηχανικές επιπλοκές (σε βαριά παχυσαρκία): 
 Ορθοπεδικές: Επιφυσιόλυση μηριαίου οστού με πόνο στα ισχία και παθολογική 
κλίση των κάτω άκρων. 

 Καρδιοαναπνευστικές: Σύνδρομο υποαερισμού ή άπνοιες κατά τον ύπνο, αρτηριακή 
υπέρταση,   προδιάθεση για αρτηριοσκλήρυνση. 

 Μεταβολικές -Ορμονικές: Δυσλιπιδαιμία (αύξηση χοληστερίνης ή τριγλυκεριδίων), 
αύξηση ουρικού οξέος, υπερινσουλιναιμία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, 
διαταραχές περιόδου, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, μελανίζουσα ακάνθωση, 
πρώιμη έναρξη εφηβείας, λιπώδης διήθηση ήπατος, χολολιθίαση. 

Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας των ενηλίκων που εμφανίζεται όλο και περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια και στα παιδιά είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Αποτελείται από μία ομάδα 
μεταβολικών διαταραχών, που περιλαμβάνουν κατά βάση το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τη 
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δυσλιπιδαιμία (αύξηση τριγλυκεριδίων και ελάττωση της καλής χοληστερίνης, της ΗDL), την 
αρτηριακή υπέρταση και την κεντρικού τύπου παχυσαρκία, αλλά και άλλες διαταραχές όπως 
το λιπώδες ήπαρ, τη λευκωματουρία, το αυξημένο ουρικό οξύ, κλπ. 
Ιδιαίτερα η συχνότητα του εγκατεστημένου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 αυξάνει 
ανησυχητικό κατά την εφηβεία και αγγίζει το 2% στην Ευρώπη και το 4% στην Αμερική, ενώ 
το ποσοστό αυτών που παρουσιάζουν διαταραγμένο σάκχαρο νηστείας φτάνει το 25% στην 
Αμερική και το 5% στη Ευρώπη. Το μεταβολικό σύνδρομο και τα επιμέρους συστατικά του 
αποτελούντο το κύριο αίτιο της αύξησης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ενήλικο ζωή. 
 

Ποιος ο κίνδυνος παραμονής της παχυσαρκίας στην ενήλικο ζωή; 
Το 1/3 της παχυσαρκίας των ενηλίκων ξεκινά από  την παιδική ηλικία. Όσο νωρίτερα 
ξεκινήσει η αύξηση του βάρους, τόσο σοβαρότερου βαθμού παχυσαρκία θα εμφανισθεί στην 
ενήλικο ζωή. Η παχυσαρκία που ξεκινά από την εφηβεία είναι συνήθως ηπιότερου βαθμού, 
παραμένει όμως συχνότερα στον ενήλικα (σε ποσοστό 60%) και συνοδεύεται από αυξημένο 
κίνδυνο επιπλοκών. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι αγγειακές βλάβες εμφανίζονται νωρίς 
στα παχύσαρκα παιδιά, ιδίως σε αυτά που έχουν μεταβολικό σύνδρομο. 
Οι κυριότεροι παράγοντες που προδιαθέτουν στην παραμονή της παχυσαρκίας μεταγενέστερα 
είναι: ο βαθμός της παχυσαρκίας, η ηλικία έναρξης (όσο αργότερα αρχίσει, τόσο πιθανότερα 
παραμένει) και η παρουσία παχυσαρκίας στους γονείς. Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο 
είναι: το σωματικό βάρος γέννησης (αυξημένος κίνδυνος σε υψηλό βάρος γέννησης), 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, 
διατροφικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. 
 
Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας; 
1. Υιοθέτηση σωστής διατροφικής συμπεριφοράς και σωματικής δραστηριότητας σε μόνιμη 
βάση. 
2. Αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών της παχυσαρκίας. 
3. Έλεγχος σωματικού βάρους. 
Τα παιδιά δεν είναι ενήλικες σε μικρογραφία. Επιτυχής θεραπεία στα παιδιά θεωρείται η 
διατήρηση του βάρους. Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας σημαίνει να ψηλώνει το 
παιδί χωρίς να παίρνει βάρος. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι στόχοι της θεραπείας 
ανάλογα με την ηλικία και το σωματικό βάρος. 

Ποιες γενικές οδηγίες πρέπει να γνωρίζουν - οι γονείς και η οικογένεια; 
1. Η αντιμετώπιση πρέπει να αρχίζει νωρίς από την ηλικία των 2-3 χρόνων. 
2. Οι ίδιοι οι γονείς να είναι έτοιμοι για μόνιμες αλλαγές των συνηθειών τους. 
3. Να γνωρίζουν τις επιπλοκές της παχυσαρκίας. 
4. Να επιβλέπουν τις αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. 
5. Απαγορεύονται προγράμματα αδυνατίσματος με αυστηρές δίαιτες και γυμναστική που 

προκαλούν ταχεία απώλεια βάρους. 
6. Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν ψυχολογικά τα παιδιά και όχι να τα επικρίνουν. 
7. Να επιβραβεύουν τα παιδιά για τις προσπάθειές τους αλλά όχι μέσω του φαγητού. 
8. Να ασχολούνται οι ίδιοι με τη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού. 
9. Να βρίσκουν ενδιαφέροντες τρόπους απασχόλησης για τα παιδιά τους και να 

συμμετέχουν στον ελεύθερο χρόνο τους. 
10. Να ενημερώνονται σωστά, είτε από το γιατρό τους, είτε από επίσημους επιστημονικούς φορείς. 

 
Πού βασίζεται η σωστή αντιμετώπιση; 

Στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και την υιοθέτηση σωστού τρόπου διατροφής 
με έμφαση στην αλλαγή συνηθειών (τροποποίηση συμπεριφοράς) και την ψυχολογική 
υποστήριξη. 
1. Αύξηση σωματικής δραστηριότητας: 
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Τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να κινούνται και να αθλούνται όχι μόνο για τον έλεγχο του 
βάρους αλλά και για την γενική τους υγεία. Υπάρχουν αποδείξεις ότι η σωματική 
δραστηριότητα στα παχύσαρκα παιδιά προλαμβάνει τις μεταβολικές και καρδιαγγειακές 
επιπλοκές. Σωστή δραστηριότητα είναι αυτή που προσφέρει ευχαρίστηση στο παιδί, δεν 
γίνεται με καταναγκαστικό τρόπο και ταιριάζει στο χαρακτήρα κάθε παιδιού. Είναι άσκοπο 
να προτρέπουμε τα παχύσαρκα παιδιά να αθλούνται σε εξειδικευμένα αθλήματα. Ορισμένοι 
τρόποι αύξησης της δραστηριότητας είναι: 
Αύξηση κίνησης στην καθημερινότητα. Περπάτημα μέχρι το σχολείο, συχνοί απογευματινοί 
περίπατοι, παιχνίδια στα διαλείμματα του σχολείου. 
Προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ποδήλατο, γυμναστική, 
κολύμπι κλπ. για διάστημα 45΄, τουλάχιστον 3 - 4 φορές την εβδομάδα. 
Ελάττωση σωματικής αδράνειας. Περιορισμός τηλεόρασης και βίντεο - παιχνιδιών σε 
λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα και 2 ώρες το Σαββατοκύριακο, αποφυγή συχνής χρήσης 
αυτοκινήτου. 
2. Υιοθέτηση σωστής διατροφής: 
Σωστή διατροφή είναι μια ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή με καλή κατανομή των γευμάτων, 
ελαχιστοποίηση των σνακς και του τσιμπολογήματος και πλούσιο πρωινό. Ο καλύτερος 
τρόπος διατροφής είναι η μεσογειακή διατροφή, η οποία προτείνεται πλέον σε όλες τις χώρες 
του κόσμου ως η πιο υγιεινή και πρέπει να υιοθετείται απ’ όλη την οικογένεια. 
Στα παιδιά η απώλεια βάρους με μέτρηση θερμίδων δεν πρέπει να συστήνεται διότι δεν 
φέρνει αποτελέσματα και μπορεί να έχει επιπλοκές. Καλύτερη μέθοδος είναι η ελάττωση 
ορισμένου είδους τροφών πλούσιων σε λιπαρά, όπως χάμπουργκερ, πατατάκια, γλυκά και 
παγωτά και ο έλεγχος του μεγέθους των μερίδων. Ταυτόχρονα πρέπει να περιορίζονται 
δραστικά τα σακχαρούχα αναψυκτικά, διότι συμβάλλουν σημαντικά στην εκδήλωση 
παχυσαρκίας, και να αντικαθίστανται από λήψη νερού και φρούτων. Τροφές που περιέχουν 
φυτικές ίνες (π.χ. δημητριακά πρωινού, φρούτα) και γαλακτοκομικά προϊόντα πλούσια σε 
βιταμίνη D και ασβέστιο (γάλα, γιαούρτι), πρέπει να συστήνονται, διότι συμβάλλουν στην 
ελάττωση του σωματικού βάρους, αλλά και στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη. Τα 
υποθερμιδικά τρόφιμα (light) καλό είναι να αποφεύγονται στα παιδιά. Επίσης, δεν πρέπει να 
χορηγούνται χαμηλών θερμίδων δίαιτες διότι είναι στερητικές και μπορεί να εμποδίσουν τη 
σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Αντίθετα, η έστω και μικρή ελάττωση των θερμίδων, όταν 
προσαρμόζεται με την ηλικία και εξατομικεύεται, μπορεί να συμβάλει σε ουσιαστική 
απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα, π.χ. έλλειμμα 100 θερμίδων ημερησίως οδηγεί σε 
ελάττωση βάρους της τάξης των 5 κιλών σε 1 χρόνο. 
Επίσης, τα προγράμματα των ινστιτούτων και κέντρων αδυνατίσματος δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται σε παιδιά, διότι δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα για την 
ασφάλειά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ρύθμιση του βάρους του παιδιού είναι 
να συμμετέχει όλη η οικογένεια. 
3. Αλλαγή συμπεριφοράς: 
Μακροχρόνια επιτυχία - διατήρηση του βάρους - μπορεί να υπάρξει μόνο εφ’ όσον το παιδί 
μπορέσει να μάθει και να υιοθετήσει νέες συνήθειες ως προς τη διατροφή και τη σωματική 
δραστηριότητα σε μόνιμη βάση. Η τροποποίηση της συμπεριφοράς είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας παιδιών και ενηλίκων και έχει επιτυχία στα παιδιά 
μόνο εάν υπάρχει συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας. 
4. Ψυχολογική υποστήριξη: 
Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών παραγόντων από ειδικό βοηθάει 
σημαντικά στην επιτυχέστερη θεραπεία. Επιπλέον, σε καταστάσεις όπου προέχουν οι 
διαταραχές διατροφικής συμπεριφοράς όπως η περιστασιακή υπερφαγία (τσιμπολόγημα), η 
νυχτερινή υπερφαγία, η βουλιμία ή η ανορεξία κλπ, αρχικό θεραπευτικό ρόλο έχουν ο 
ψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος. 

 
Τι είναι όμως ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) η BMI; 
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Στην κλινική πράξη, ο Δείκτης Μάζας Σώματος και η Περίμετρος Μέσης χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό του βαθμού της παχυσαρκίας. Ο Δείκτης Μάζας σώματος ορίζεται ως: 
ΔΜΣ = βάρος( kg ) /  [ύψος ( m )] 2 . 
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν προσδιορίζει την περιεκτικότητα του σώματος σε λίπος. Ο 
Δείκτης Μάζας Σώματος είναι μια μέτρηση σχετικού βάρους για το ύψος. Γι’ αυτό το λόγο 
άτομα με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την μυϊκή τους μάζα χρησιμοποιώντας μόνον τον Δείκτη 
Μάζας Σώματος μπορεί να χαρακτηρισθούν παχύσαρκοι. 

 
Κατηγοριοποίηση Σωματικού Βάρους σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
Κατηγορία Βάρους Σώματος 
  

Δ.Μ.Σ. Κίνδυνος συν - νοσηρότητας 

Ελλειποβαρής  
            

≤ 18.5  Χαμηλός (αλλά αυξημένος κίνδυνος 
άλλων κλινικών προβλημάτων / 

Σιγουρευτείτε ότι καταναλώνετε υγιεινή 
και ισορροπημένη διατροφή) 

Φυσιολογικό βάρος               18.5 - 24.9 Μέσος (Σιγουρευτείτε ότι καταναλώνετε 
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή) 

Υπέρβαρος    25 - 29.9 Αυξημένος (Συμβουλευτείτε τον γιατρό 
διαιτολόγο) 

Μέτρια παχύσαρκος 
(1ου βαθμού) 

30 - 34.9 Πολύ αυξημένος (Συμβουλευτείτε τον 
γιατρό διαιτολόγο) 

Υπέρμετρα παχύσαρκος        
(2ου βαθμού) 

35 - 39.9 Σοβαρός (Συμβουλευτείτε τον γιατρό 
διαιτολόγο) 

Σοβαρά παχύσαρκος    
(3ου βαθμού) 

≥ 40 Πολύ σοβαρό (Συμβουλευτείτε τον 
γιατρό διαιτολόγο) 

 
Ποια παιδιά κινδυνεύουν να παχύνουν περισσότερο; 

Δυστυχώς και εδώ ‘‘αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα’’. Έχει, δηλαδή, παρατηρηθεί ότι, 
όταν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, στο 80% των περιπτώσεων, το παιδί θα είναι επίσης 
παχύσαρκο. Όταν μόνο ο ένας γονέας είναι παχύσαρκος, το παιδί είναι και αυτό παχύσαρκο, 
στο 40% των περιπτώσεων.  Απεναντίας, όταν και οι δύο γονείς έχουν φυσιολογικό βάρος, 
το παιδί γίνεται παχύ μόνο στο 7% των περιπτώσεων. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες δεν 
είναι ακόμη γνωστό σε ποιο ποσοστό ευθύνεται η κληρονομικότητα και σε ποιο ο τρόπος 
ζωής. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς δίνουν στο παιδί τα γονίδια τους, αλλά και το 
ανατρέφουν με τις δικές τους συνήθειες. Μία γενετική πληροφορία χρειάζεται και το 
κατάλληλο περιβάλλον για να εκφραστεί και, όταν λέμε περιβάλλον, εννοούμε τον τρόπο 
ζωής του παιδιού, δηλαδή τη διατροφή και τη φυσική άσκηση.  Η εμφάνιση της παχυσαρκίας 
στην παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα ζωή του ατόμου, γιατί από τότε 
διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειες, αλλά και από το χρονικό διάστημα (ηλικία) της 
εμφάνισής της εξαρτάται και το ποσοστό μονιμότητας της. Η παχυσαρκία που εμφανίζεται 
από τη γέννηση μέχρι και την ηλικία των δύο ετών, αλλά και από την ηλικία των 8 - 12 ετών 
δε δημιουργεί προϋποθέσεις για μονιμότητα, ενώ από 2 - 8 ετών και κατά την εφηβική 
ηλικία, έχουν πιθανότητα μέχρι και 80% των περιπτώσεων να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικοι, 
γιατί αυξάνεται όχι μόνο το μέγεθος των λιποκυττάρων  (κύτταρα που αποθηκεύουν λίπος), 
αλλά και ο αριθμός τους.  
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8. Το σχολικό κυλικείο 
 
 «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Υ1Γ/Γ.Π. /ΟΙΚ.73828/1 – 8 - 06 (ΦΕΚ 
1183/31.8.06 Τ. Β') ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 
Στόχος της αναφερόμενης Υ.Δ. είναι η λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, 
την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των χρόνιων διατροφο - εξαρτώμενων νοσημάτων 
μέσω της δημιουργίας ενός σχολικού κυλικείου, που θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό μέσο 
πρακτικής εφαρμογής των αρχών υγιεινής διατροφής. 
Ο κατάλογος των προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων εισάγει τα εξής καινούργια στοιχεία σε σχέση με τον προηγούμενο: 
1. Γίνεται διαχωρισμός του καταλόγου τροφίμων μεταξύ Δημοτικού, Γυμνασίου - Λυκείου 
και των Νυχτερινών σχολείων για τους παρακάτω λόγους: 
α. Οι μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου καθώς και των Νυχτερινών σχολείων είναι 
ωριμότεροι σε σχέση με τους μαθητές του Δημοτικού για να αποφασίσουν και να επιλέξουν 
τη τροφή τους. Μπορούν να επεξεργαστούν αποτελεσματικά τα μηνύματα αγωγής υγείας 
και ταυτόχρονα έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε θέματα διατροφής τόσο στο σχολείο όσο και στο 
σπίτι. Τονίζεται ωστόσο ότι η αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής θεωρείται απολύτως 
απαραίτητη και στην εφηβεία. β. Τα παιδιά του Δημοτικού χρειάζονται εκπαίδευση σε 
θέματα διατροφής και προσφορά υγιεινών επιλογών και παραδειγμάτων μέσα από το 
περιβάλλον τους. Επιπλέον χρειάζονται προσοχή σε θέματα ασφάλειας κατά την βρώση 
διαφόρων τροφίμων, όπως π. χ. φρούτα με φλούδες και κουκούτσια και μικροί και σκληροί 
ξηροί καρποί. 
 
2. Καθορίζεται ο τύπος των προστιθέμενων στα τρόφιμα λιπιδίων. Η απόφαση αυτή 
θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω της σπουδαιότητας του τύπου των καταναλισκόμενων με τη 
τροφή λιπιδίων για την ατομική και δημόσια υγεία (WHO 2003). Ο καθορισμός γίνεται ως 
εξής: Στην περίπτωση της χρήσης μαργαρίνης για σάντουιτς - τοστ τυποποιημένα με τυρί ή 
γαλοπούλα τίθεται περιορισμός στην περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά οξέα όπως και για 
τα απλά αρτοσκευάσματα και τη ζύμη. Τα trans λιπαρά είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα τα 
οποία δημιουργούνται, κατά κύριο λόγο τεχνητά στη βιομηχανία, με τη μερική υδρογόνωση 
των ελαίων φυτικής προέλευσης, προκειμένου να μετατραπούν σε στερεά ή ημι - στερεά 
μορφή. Η επίδραση τους στην υγεία είναι δυσμενής καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω της αύξησης της LDL - χοληστερόλης (κακής 
χοληστερόλης) και μείωση της HDL - χοληστερόλης (καλής χοληστερόλης). Σύμφωνα με τις 
διεθνείς συστάσεις η ημερήσια κατανάλωση trans λιπαρών οξέων πρέπει να είναι μικρότερη 
του 1% του ολικού ποσού καταναλισκόμενων λιπιδίων. 
 
3. Καθορίζεται το μέγεθος της συσκευασίας που διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι 
προτεινόμενες συσκευασίες βασίζονται στη λογική της πρότυπης μικρομερίδας και έχουν 
υπολογιστεί με βάση τις συνιστώμενες ημερήσιες θερμίδες για τις ηλικιακές ομάδες 7 - 18 
ετών (για αγόρια και κορίτσια με μέτρια φυσική δραστηριότητα). Με βάση το υπάρχον 
σύστημα διάθεσης τροφίμων στους μαθητές της χώρας, όπου δεν παρέχεται πλήρες γεύμα 
αλλά κολατσιό κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μέσω της λειτουργίας σχολικού 
κυλικείου, το βασικό μέρος των ενεργειακών και διατροφικών αναγκών πρέπει να 
καλύπτεται από τα γεύματα στο σπίτι. Το μέγεθος της συσκευασίας επιλέχθηκε έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η υπερκατανάλωση ενέργειας (θερμίδων) και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η 
κατανάλωση της επαρκούς ποσότητας. 
 
4. Συστήνει, χωρίς όμως να απαγορεύει και άλλες επιλογές, τα παρακάτω: α. Στην 
περίπτωση των γαλακτοκομικών προϊόντων συστήνεται η επιλογή της κατανάλωσης 
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προϊόντων χαμηλών σε λιπαρά. Η σύσταση αυτή ακολουθεί τις οδηγίες του Π. Ο. Υ. και 
έγκυρων παιδιατρικών εταιρειών με στόχο την πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων, που 
εξαρτώνται από την διατροφή. β. Στην περίπτωση των δημητριακών και των προϊόντων τους 
προτείνεται η επιλογή των αδρά επεξεργασμένων δηλαδή προϊόντων ολικής αλέσεως. Η 
σύσταση αυτή βασίζεται στην τεκμηριωμένη ευεργετική επίδραση των φυτικών ινών (μη 
αμυλούχων πολυσακχαριτών) στην υγεία και ακολουθεί επίσης τις οδηγίες του Π. Ο. Υ. 
 
5. Επιλέγει τη χρήση τυποποιημένων τροφίμων στις κατηγορίες που αυτό κρίνεται 
απαραίτητο ως εξής: α. Στην περίπτωση των σάντουιτς και τοστ η απόφαση ελήφθη με 
βασικό γνώμονα την ασφάλεια των διατιθέμενων τροφίμων. Η χρησιμοποίηση των 
τυποποιημένων προϊόντων προσφέρει επιπρόσθετα τα πλεονεκτήματα της αναγραφής της 
ποιότητας των υλικών μέσω της διατροφικής σήμανσης και επομένως τη δυνατότητα ελέγχου 
της παρεχόμενης ποιότητας. Παράλληλα, θα γίνει πρακτικά εφικτός ο έλεγχος των 
συστατικών και η ποιότητα των προστιθέμενων λιπιδίων (π.χ. η περιεκτικότητα σε 
κορεσμένα και trans λιπαρά). β. Στην περίπτωση των τροφίμων που δεν είναι τυποποιημένα 
και προς το παρόν είναι δύσκολη η άμεση τυποποίηση τους, όπως η τυρόπιτα και 
σπανακόπιτα, προτείνεται η σύσταση τους με τυρί φέτα ή κασέρι και ζύμη με προδιαγραφές 
για τα trans λιπαρά. Η περιεκτικότητα της ζύμης σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% 
των ολικών προστιθέμενων λιπιδίων. 
 
6. Προστίθεται στον κατάλογο του Γυμνασίου - Λυκείου η σοκολάτα, τρόφιμο που πρέπει 
να καταναλώνεται με μέτρο από τους μαθητές. Η απόφαση αυτή ελήφθη με την 
προϋπόθεση ότι θα αφορά την μικρή συσκευασία των 30g και θα συνοδεύεται από 
ενημέρωση των παιδιών για τη συχνότητα και τον τρόπο κατανάλωσης της (όχι 
περισσότερο από 2 φορές εβδομαδιαίως), ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιδράσεις 
από την υπερκατανάλωση της, που είναι η παχυσαρκία και η οδοντική τερηδόνα. Η 
προσθήκη αυτή έγινε μετά από προβληματισμό και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη μίας 
μερίδας επιστημόνων ότι ακόμα και τρόφιμα που είναι ακατάλληλα για καθημερινή 
κατανάλωση, κυρίως διότι είναι υπέρ - θερμιδικά, μπορεί να διατίθενται στα κυλικεία 
εφόσον εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα υγιεινής 
διατροφής στο σχολείο. Η σοκολάτα αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο λόγω 
της μεγάλης προτίμησης της από τους εφήβους και λόγω των επιστημονικών ενδείξεων ότι 
η περιστασιακή κατανάλωση της σε μικρές ποσότητες δεν είναι επιζήμια. 
 
7. Στον κατάλογο του Γυμνασίου - Λυκείου συμπεριλαμβάνονται το παστέλι, ο χαλβάς και 
το μέλι. Τα προϊόντα αυτά αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο λόγω της 
διατροφικής τους αξίας και την εξοικείωση των μαθητών με το παραδοσιακό Ελληνικό 
τρόφιμο. Η απόφαση αυτή ελήφθη με την προϋπόθεση ότι θα αφορά τη μικρή συσκευασία 
και θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημέρωση των παιδιών για τη συχνότητα και τον τρόπο 
κατανάλωσης τους, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιδράσεις από την 
υπερκατανάλωση τους, που είναι η παχυσαρκία και η οδοντική τερηδόνα. 
 
8. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται και τα μπισκότα για τα οποία όμως προσδιορίζονται 
συγκεκριμένες προδιαγραφές για την συσκευασία και την περιεκτικότητα τους σε ζάχαρη, 
λιπαρά (ολικά και κορεσμένα) και νάτριο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα περισσότερα 
μπισκότα που διατίθενται στην αγορά έχουν μεγάλη θερμιδική αξία και υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και νάτριο. Γι’ αυτό το λόγο μπορούν να διατίθενται στα 
παιδιά μόνο αν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Υγειονομική Διάταξη, οι 
οποίες εξασφαλίζουν την καταλληλότητα για την πώληση στα σχολικά κυλικεία. 
Συνιστώνται μπισκότα ολικής αλέσεως. 
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Κατάλογος προϊόντων που θα διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία των γυμνασίων και λυκείων: 
1. Σάντουιτς - τοστ τυποποιημένα. 
Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής αλέσεως. 
Με τυρί ή και γαλοπούλα. 
Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας. 
Χωρίς μαγιονέζα. 
Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης. Αν προστεθεί μαργαρίνη τότε η 
περιεκτικότητά της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. 
2. Απλά αρτοσκευάσματα. 
Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα (άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο 
του Κράτους, 1998) όπως :οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φραντζολάκια, τα σησαμένια 
κουλούρια, τα παξιμάδια, τα κριτσίνια (αν περιέχονται λιπαρές ουσίες τα trans λιπαρά δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το 2% των ολικών λιπιδίων), σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.). 
3. Διάφορα αρτοσκευάσματα (άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Γενικό Χημείο 
του Κράτους, 1998). Από την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω. 
Α. Σταφιδόψωμο, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.). 
B. Μουστοκούλουρα, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.). 
Γ. Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία (έως 60 g.) με τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. 
2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην υπερβαίνει τα 10 g., (β) τα ολικά 
λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 g., (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 5 g. 
και (δ) το νάτριο να μην υπερβαίνει τα 0,5 g. 
Δ. Τυρόπιτα - σπανακόπιτα (βάρους έως 200 g.). Με τυρί φέτα ή κασέρι. 
4. Γιαούρτι « παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες. Συνιστάται γιαούρτι 
χαμηλό σε λιπαρά. 
5. Φρέσκα φρούτα καλά πλυμένα και σε ατομική συσκευασία. 
6. Ξηρά φρούτα (σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα και σταφίδες ) σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.). 
7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με κακάο χωρίς συνθετικές γλυκαντικές 
ουσίες, σε ατομική συσκευασία (έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως 500 ml για το σκέτο 
γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό σε λιπαρά 
8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή (χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών και έως 150ml). 
9. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε ατομική συσκευασία 
(έως 330 ml). 
10. Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατομικές συσκευασίες ( έως 50 g.). 
11. Μέλι, σε ατομική συσκευασία. 
12. Χαλβάς και παστέλι ( παντός τύπου ), σε ατομική συσκευασία (έως 50 g.). 
13. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε μικρή συσκευασία (έως 30 g.). 
14. Εμφιαλωμένο νερό, του 0,5 λίτρου. 
15. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό. 
 

9. Πυραμίδα μεσογειακής δίαιτας - ομάδες τροφίμων  
 

Η ελληνική πυραμίδα 
Στην δεκαετία του ’60 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην λεγόμενη έρευνα των 7 χωρών 
(Φιλανδία, Η.Π.Α, Ολλανδία, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ιαπωνία και Ελλάδα), αποδείχτηκε ότι 
το μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας αλλά και εμφάνισης ασθενειών όπως 
καρδιοπάθειες, καρκίνος, διαβήτης το κατείχαν οι κάτοικοι την Κρήτης. Η διαφορά τους 
από τους κατοίκους των άλλων χωρών έγκειται κυρίως στις διατροφικές τους συνήθειες και 
τον τρόπο ζωής. 
Η διατροφή τους περιλάμβανε σε καθημερινή βάση ψωμί και ακατέργαστα δημητριακά (πηγή 
ενέργειας, υδατανθράκων και βιταμίνης Β), φρούτα και λαχανικά (κυρίως βιταμίνες Α και C) 
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καθώς και γνήσιο ελαιόλαδο (ελεύθερο σε χοληστερίνη και πλούσια πηγή βιταμίνης Ε). 
Έτρωγαν επίσης πολύ συχνά όσπρια, ψάρια και θαλασσινά, δικά τους πουλερικά (πηγές 
πρωτεϊνών) καθώς και παραδοσιακό γιαούρτι και τυρί (πηγή ασβεστίου). Επίσης 
κατανάλωναν στη φυσική τους μορφή ξηρούς καρπούς και μέλι (πηγές των απαραίτητων 
αμινοξέων και μετάλλων) ενώ έκαναν και χρήση αγνού κρασιού. Μέσα από αυτή την 
πανδαισία τροφών και γεύσεων αν κάνουμε μία διατροφική ανάλυση θα διαπιστώσουμε ότι 
κανένα θρεπτικό συστατικό δεν παρουσιάζεται σε έλλειψη. 
Κατέληξαν, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι αυτό το μοτίβο διατροφής ήταν το καλύτερο και 
αρχικά ονομάστηκε Κρητική Διατροφή. Σε πιο εκτεταμένες έρευνες βρέθηκε ότι λίγο πολύ 
η διατροφή της υπόλοιπης Ελλάδας, δεν διέφερε από την Κρητική και το ίδιο ίσχυε και για 
όλες τις Μεσογειακές Χώρες, οπότε και μετονομάστηκε σε Μεσογειακή Διατροφή. Το 
μεσογειακό μοντέλο διατροφής ορίζεται ως τον τρόπο με τον οποίο διατρέφονταν οι κάτοικοι 
των περιοχών της Μεσογείου στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας 
του ’60. Μία τόσο δυνατή Διατροφή μόνο το δυνατότερο οικοδόμημα ανά την γη, θα 
μπορούσε να διαλέξει ως σύμβολο της: την πυραμίδα.  
 

Τα υπέρ και τα κατά της Μεσογειακής Διατροφής  
Ο λόγος για τον οποίο συγκεντρώθηκε τόσο ενδιαφέρον για τη Μεσογειακή Διατροφή είναι 
κυρίως εξαιτίας της προστασίας που προσφέρει από καρδιαγγειακές επιπλοκές και καρκίνο. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που παρακολούθησαν τη μεσογειακού τύπου διατροφή, 
παρουσίασαν πολύ χαμηλότερη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και καρκίνου 
σε σύγκριση με άλλα άτομα που ακολούθησαν μια κλασσική διατροφή (όπου καταναλώνανε 
μοσχάρι, χοιρινό, βούτυρο, διάφορες κρέμες, μαργαρίνη και ελαιόλαδο). Αυτό αποδόθηκε στο 
ότι με την Μεσογειακή Διατροφή είχαν αυξημένη κατανάλωση σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, 
ολεϊκό οξύ, ωμέγα - 3 λιπαρά οξέα και μειωμένη πρόσληψη κακής χοληστερίνης (LDL - 
χοληστερίνη), κορεσμένων - πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Ως συνέπεια οι ασθενείς με 
μεσογειακή διατροφή είχαν χαμηλό κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, εμφράγματος, διαβήτη, 
δυσλιπιδαιμίας, ρευματοειδούς αρθρίτιδας και άλλων νοσημάτων. Από την άλλη η 
Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκής όσον αφορά τη πρόσληψη ασβεστίου 
και σιδήρου. Η έλλειψη όμως ασβεστίου και σιδήρου είναι συχνό φαινόμενο και δεν 
σχετίζεται άμεσα με άτομα που καταναλώνουν μεσογειακού τύπου διατροφής. Επίσης η 
υπερβολική κατανάλωση ελαιολάδου οδηγεί σε παχυσαρκία οπότε συνιστάται προσοχή στην 
υπερκατανάλωση ελαιολάδου με σκοπό τη μείωση των συνολικών θερμίδων και πρόληψη της 
παχυσαρκίας.  

Αναλύοντας την πυραμίδα τροφίμων 
Η πυραμίδα μεσογειακής διατροφής, χωρίζεται σε τέσσερα πατώματα: 
1. Στη κορυφή της πυραμίδας, βλέπουμε λιπαρά, έλαια και γλυκά. Εδώ, δηλαδή, υπάγονται 

τρόφιμα όπως: ντρέσσινγκ σαλάτας, λάδι, βούτυρο, ζάχαρη, επιδόρπια και αναψυκτικά. 
Είναι τρόφιμα πλούσια σε θερμίδες και χωρίς πολλά θρεπτικά συστατικά. Γι' αυτό τον 
λόγο τα τρόφιμα αυτά (με μόνη εξαίρεση το λάδι) θα πρέπει να καταναλώνονται σπάνια. 

2. Στο αμέσως επόμενο πάτωμα, υπάρχουν 2 ομάδες τροφίμων που προέρχονται κυρίως από 
το ζωικό βασίλειο: γάλα, γιαούρτι, τυρί και κρέας, πουλερικά, ψάρια και αυγά. Είναι 
τρόφιμα πλούσιες σε πρωτεΐνη, ασβέστιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. 

3. Αμέσως μετά συναντάμε 2 ομάδες τροφίμων που προέρχονται από το φυτικό βασίλειο. 
Εδώ, βλέπουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες, ίνες 
και μέταλλα. 

4. Στη βάση της πυραμίδας, βρίσκονται τα δημητριακά, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το ψωμί 
και λοιπά παράγωγα σπόρων. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες συμπλέγματος Β αλλά και 
σε  ίνες. 

Η ακριβής ποσότητα και ο ρυθμός κατανάλωσης τροφίμων της κάθε ομάδας, εξαρτάται από 
το βάρος, το ύψος, το φύλο και την ηλικία του κάθε ατόμου. Για να επιτευχθεί σωστή 
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φυσική κατάσταση, πράγματι, εκτός από την σωστή και υγιεινότερη διατροφή, σημαντικό 
ρόλο παίζει και η φυσική δραστηριότητα του κάθε ατόμου (άσκηση, κίνηση). 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

1η  Ομάδα: Κρέας, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, όσπρια και ξηροί καρποί. 
Παρέχουν πρωτεΐνη (υλικά κατασκευής, δημιουργούν και αναπλάθουν τους ιστούς). 
Περιέχουν επίσης βιταμίνες, λίπη, σίδηρο και άλλα μέταλλα. 
 

 
 

2η  Ομάδα: Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Γάλα, γιαούρτι, τυρί. Παρέχουν ασβέστιο, βιταμίνη D, πρωτεΐνη, σίδηρο και άλλα μέταλλα 
κτλ. Κάποιες τροφές, όπως το τυρί, έχουν περισσότερο λίπος κι άλλες λιγότερο. Η 
θρεπτικότητα του γάλακτος δεν ελαττώνεται με την μείωση του λίπους, οπότε είναι 
προτιμότερο να καταναλώνουμε γάλα με χαμηλά λιπαρά. 

 
3η  Ομάδα: Λαχανικά. 
Περιέχουν Βιταμίνες Α και E, φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες φυτικές ίνες, μέταλλα, 
νερό. Τα λαχανικά εκτός από υδατάνθρακες είναι πολύ καλή πηγή φυτικών ινών βιταμινών 
και αλάτων. Προτιμάμε τα φρέσκα και εποχιακά λαχανικά. 

 
4η  Ομάδα: Φρούτα. 
Εσπεριδοειδή, χυμοί φρούτων, άλλα φρούτα καθώς και ξηρά φρούτα. Περιέχουν 
Βιταμίνες Α και E, φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό. Οι 
υδατάνθρακες των φρούτων (γλυκόζη, φρουκτόζη) προσφέρουν άμεση ενέργεια στον 
οργανισμό. Είναι προτιμότερο να καταναλώνονται όπως είναι παρά με τη μορφή χυμών, γιατί 
χάνουν τις φυτικές ίνες και μεγάλο ποσοστό βιταμινών. 
 

 
5η  Ομάδα: Δημητριακά. 
Ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, δημητριακά, πατάτες. Οι τροφές αυτές βρίσκονται στη βάση της 
διατροφικής πυραμίδας, είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες της ομάδας Β, 
πρωτεΐνες, άπεπτες φυτικές ίνες, σίδηρο και άλλα μέταλλα. Οι περισσότερες από αυτές τις 
τροφές είναι από τη φύση τους χαμηλές σε λίπος. Όταν μάλιστα περιέχουν το φλοιό τους ή 
είναι ολικής αλέσεως τότε παρέχουν και αρκετές φυτικές ίνες, με τις οποίες αντιμετωπίζεται η 
δυσκοιλιότητα και μειώνονται τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα. 

 
6η  Ομάδα: Περιέχει τα λίπη, τα έλαια και τα γλυκά. 
Ελιές, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, μαγιονέζα, μαργαρίνη, βούτυρο, σάλτσες, γλυκά, ανάλατοι 
ξηροί καρποί. Στη σωστή ποσότητα προσθέτουν γεύση και ευχαρίστηση στα γεύματά μας 
αλλά σε μεγάλη ποσότητα αποτελούν την κύρια αιτία της παχυσαρκίας.  
 

 

10. Σημασία πρωινού   
 
Ο ρόλος του πρωινού αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός στην αύξηση της απόδοσης στο 
σχολείο, αφού φαίνεται πως με το πρωινό η συγκέντρωση και η εγρήγορση τους είναι 
μεγαλύτερη. Από την άλλη, τα παιδιά χωρίς πρωινό μοιάζουν πιο κουρασμένα και νωχελικά. 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μειώνονται και πρέπει να ξέρουμε ότι 
η γλυκόζη είναι τη τροφή του εγκεφάλου. Η σύνθεση του πρωινού, πρέπει να αποτελείται και 
από τις τρεις ομάδες θρεπτικών συστατικών που μας παρέχουν ενέργεια, τα λίπη, τους 
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υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι ότι δεν 
πρέπει να βαραίνουμε το στομάχι με τροφές που δεν χωνεύονται εύκολα. Η καλύτερη 
πρόταση είναι άπαχο γάλα, δημητριακά, μέλι, φυτικό βούτυρο ή αυγό. Γενικά προτιμούμε 
μικρά και συχνά γεύματα.  
Μερικές καλές προτάσεις, τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε και για το κολατσιό μας 
είναι:  

 1 φλιτζάνι γάλα, 1 φέτα ψωμί με μαργαρίνη - μέλι και 1 φρούτο,  
 1 φλιτζάνι γάλα με δημητριακά πρωινού χωρίς προσθήκη ζάχαρης και 1 φρούτο,  
 1 τοστ (με ψωμί ολικής άλεσης μαργαρίνη - τυρί - γαλοπούλα) και 1 φυσικό χυμό,  
 1 φλιτζάνι γάλα, 1 κουλούρι Θεσσαλονίκης και 1 φρούτο,  
 1 φλιτζάνι γάλα και 2 μπισκότα ολικής αλέσεως,  
 1 γιαούρτι με δημητριακά πρωινού χωρίς προσθήκη ζάχαρης και 1 φρούτο.  

 
11. Διατροφικές διαταραχές: νευρική ανορεξία - βουλιμία 

 
Είναι σίγουρο πως η σύγχρονη κοινωνία έχει να επιδείξει πολλά στοιχεία που συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις ανεπτυγμένες χώρες. Παράλληλα 
όμως φαίνεται πως υπάρχουν και σημαντικές «παρενέργειες» στην γενικότερη συμπεριφορά 
του ατόμου. Στην διατροφική πλευρά του θέματος παρατηρούνται ολοένα και νέα 
προβλήματα. Οι όροι Νευρική Ανορεξία & Νευρική Βουλιμία έχουν γίνει πλέον φράσεις που 
συχνά συμμετέχουν στην σύνθεση του λόγου μας. Καλό είναι λοιπόν να κατανοήσουμε τι 
ακριβώς συμβαίνει στις δύο αυτές περιπτώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που πάσχουν 
από Νευρική Ανορεξία (ΝΑ) ή Νευρική Βουλιμία (ΝΒ), δίνουν τεράστια σημασία στην 
εξωτερική τους εμφάνιση. Χαρακτηριστικά της ΝΑ είναι το εξαιρετικά χαμηλό σωματικό 
βάρος (15 % ή και περισσότερο κάτω του φυσιολογικού), η λανθασμένη άποψη για την 
εικόνα του σώματος τους και παράλληλα φόβος μήπως και παχύνουν (παρά το χαμηλό βάρος 
τους), διαταραχές στον κύκλο (σε ότι αφορά τις γυναίκες) με αμηνόρροια για ορισμένους 
μήνες ή και χρόνια, μειωμένη γαστρική εκκένωση, δυσκοιλιότητα, αυξημένα ηπατικά ένζυμα, 
βραδυκαρδία, υπόταση, καθώς και μείωση της οστικής πυκνότητας. Από την άλλη μεριά στην 
ΝΒ εμφανίζεται κύρια το σύνδρομο «τσιμπολογήματος». Ασταμάτητα τσιμπολογήματα σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα το άτομο να καταναλώνει πολύ μεγαλύτερες 
ποσότητες τροφής απ’ ότι ένα φυσιολογικό άτομο θα έτρωγε. Σε πολλές περιπτώσεις η 
απώλεια ελέγχου συμπεριφοράς του ατόμου που πάσχει από ΝΒ, οδηγεί σε εξαγνιστικές 
πράξεις όπως η πρόκληση εμετών, η εφαρμογή ακραίων διαιτολογίων, η απότομη αύξηση της 
δραστηριότητας τους κ.τ.λ. Τα άτομα αυτά συχνά είναι ιδιαίτερα μυστικοπαθή σε ότι αφορά 
τις βουλιμικές τους τάσεις και από την άλλη πρόθυμα να δεχτούν βοήθεια όταν αυτά το 
αποφασίσουν. Συχνές είναι και στις δύο περιπτώσεις οι διαταραχές στην ηλεκτρολυτική 
ισορροπία του οργανισμού, καθώς ελλείψεις ψευδαργύρου (Zn), χαλκού (Cu) κ.τ.λ. με τα 
ανάλογα συμπτώματα και συνέπειες. Η ηλικία εμφάνισης αυτών των δύο διαταραχών (ΝΑ & 
ΝΒ) είναι από το 12ο έως περίπου το 30ο έτος. Τα αίτια εμφάνισης αυτών των διατροφικών 
διαταραχών δεν είναι πλήρως γνωστά και κατανοητά. Φαίνεται όμως πως ιδιαίτερο ρόλο 
παίζουν ορισμένοι σύγχρονοι κοινωνικοί παράγοντες όπως η υπεραφθονία αγαθών, τα 
αισθητικά πρότυπα που προβάλλονται κ.τ.λ. Οι ακραίες και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες 
αδυνατίσματος μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε απώλεια της δυνατότητας ελέγχου της 
πρόσληψης τροφής. Καθοριστικός παράγων είναι πάντα η οικογένεια. Οικογένειες με 
άστατες διατροφικές συνήθειες, υπερπροστατευτικές, αυστηρές μπορούν εύκολα να 
παράγουν άτομα με έλλειψη αυτοπεποίθησης, αναποφάσιστα, εξαρτημένα και συνεπώς 
επιρρεπή σε διατροφικές διαταραχές αυτού του είδους. Ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η ΝΑ 
επιδεινώνεται όταν δίδεται υπερβολική σημασία από τρίτους. Το άτομο πολλές φορές 
αρέσκεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.  Η αντιμετώπιση της ΝΑ και της ΝΒ 
απαιτεί συχνά ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία. Τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης που 
αφορούν κυρίως τους βουλιμικούς, συχνά χρήζουν φαρμακευτικής αντιμετώπισης. Σε 
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σοβαρές περιπτώσεις η νοσοκομειακή θεραπεία κρίνεται απαραίτητη. Γενικότερα, η 
εξατομίκευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε διατροφικής διαταραχής. Τα κύρια σημεία της αποκατάστασης θα μπορούσαν 
συνοπτικά να προσδιοριστούν στα εξής: Α) Λήψη λεπτομερούς ιστορικού, Β) Κλινική 
εξέταση, Γ) Βιοχημικές εξετάσεις, Δ) Ελεγχόμενη επαναφορά φυσιολογικού βάρους, Ε) 
Συμμετοχή του ασθενή στην διαμόρφωση της διατροφής του, ΣΤ) Διατροφολογική 
εκπαίδευση, Ζ) Βελτίωση της αυτοπεποίθησης. 
Με την συστηματική υποστήριξη από ειδικούς και του κοντινού περιβάλλοντος, πλήρη 
εξατομίκευση και ενεργό συμμετοχή του ασθενή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μπορούμε 
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να οδηγηθούμε σε πλήρη διαλεύκανση και κατανόηση των 
αιτίων του προβλήματος από το ίδιο το άτομο, αποκατάσταση της γενικότερης συμπεριφοράς 
του και κατ’ επέκταση στην πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Νευρική ανορεξία  
Η νευρική ανορεξία είναι μια απειλητική για τη ζωή διαταραχή, που περιλαμβάνει 
αυτοπροκαλούμενη ασιτία (λέμε την κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν τρέφεται) 
και άρνηση για φαγητό, προκειμένου να διατηρηθεί το βάρος σε υγιή, φυσιολογικά επίπεδα 
για το ύψος. Αν και οι ανορεκτικοί ασθενείς έχουν όρεξη, αυτή καταστέλλεται από τον 
άκαμπτο έλεγχο της πρόσληψης τροφής τους, λόγω του επίμονου φόβου τους ότι θα πάρουν 
βάρος. Περισσότερο από το 90% των πασχόντων είναι γυναίκες. 

Οι ανορεκτικοί τείνουν να είναι εύπορα, τελειομανή άτομα που θέλουν να πετυχαίνουν 
υψηλούς στόχους. Οι πάσχοντες τείνουν επίσης να είναι καταθλιπτικοί, αποκομμένοι 
κοινωνικά και απρόθυμοι να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Η ίδια η πράξη της αυστηρής 
δίαιτας τούς παρέχει μια ψευδαίσθηση ελέγχου και οι ανορεκτικοί μπορεί να αναπτύξουν 
παράξενα τελετουργικά σχετικά με το φαγητό, δείχνοντας συχνά άρνηση να φάνε παρουσία 
άλλων. Οι ασθενείς παρουσιάζουν ανώμαλη απώλεια βάρους της τάξεως του 15% ή και 
περισσότερο του σωματικού τους βάρους. Τα φυσικά σημάδια της ασιτίας στον άνθρωπο 
περιλαμβάνουν εύθραυστα νύχια και μαλλιά, ξηρό δέρμα, αίσθημα κρύου και, στις γυναίκες, 
εμμηνορροϊκά προβλήματα. 

Νευρική βουλιμία 
 Μια πιο κοινή διατροφική διαταραχή είναι η νευρική βουλιμία, η οποία είναι δύο έως 

τρεις φορές πιο διαδεδομένη από την ανορεξία. Οι πάσχοντες από νευρική βουλιμία 
καταναλώνουν χαρακτηριστικά μεγάλες ποσότητες τροφίμων (μέχρι και 5000 kilocalories) 
και έπειτα «διώχνουν» από το σώμα τους το πλεόνασμα θερμίδων κάνοντας εμετό, 
κατάχρηση καθαρτικών ή και διουρητικών. Αυτή η συμπεριφορά ανεξέλεγκτης παράδοσης 
σε καταχρήσεις και κάθαρσης είναι συχνά κρυφή, επειδή οι πάσχοντες τρώνε κανονικά 
δημοσίως και η διατροφική διαταραχή παραμένει μυστική. Τα φυσικά σημάδια στον άνθρωπο 
περιλαμβάνουν τη διάβρωση του σμάλτου των δοντιών, που προκαλείται από την οξύτητα 
του εμετού, πρησμένο πρόσωπο, λόγω των πρησμένων σιελογόνων αδένων, και γδαρσίματα 
στα δάχτυλα, που δημιουργούνται από τον αυτοπροκαλούμενο εμετό και την αφυδάτωση.  

 
12. Τι είναι τα βιολογικά τρόφιμα; 

 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ολοένα και περισσότερος λόγος γίνεται για τα βιολογικά 
τρόφιμα, τα οποία κάνουν έντονη την παρουσία τους στα ράφια των καταστημάτων 
τροφίμων. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από τα προϊόντα αυτά, τα οποία απευθύνονται σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Έτσι, υπάρχουν οπωροκηπευτικά, κρέατα - κρεατοσκευάσματα, 
γαλακτοκομικά προϊόντα, ψωμί, προϊόντα ζύμης και δημητριακών όπως ζυμαρικά, μπισκότα, 
φρυγανιές, παιδικά τρόφιμα και επιδόρπια. Η πληροφόρηση όμως για τα προϊόντα αυτά είναι 
ελλιπής και αποσπασματική και για αυτόν τον λόγο επικρατεί σύγχυση ανάμεσα στους 
καταναλωτές. Με τον όρο «βιολογικά προϊόντα ή τρόφιμα» αναφερόμαστε σε τρόφιμα που 
προκύπτουν μέσα από μεθόδους και διαδικασίες βιολογικής ή οργανικής παραγωγής και τα 
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οποία παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2092/91. Τα βιολογικά 
προϊόντα προκύπτουν μέσα από καλλιέργεια όπου απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κάθε 
χημικού φυτοφαρμάκου - λιπάσματος και ορμόνης. Αυτή η μορφή βιολογικής παραγωγής 
γεωργίας ή κτηνοτροφίας στηρίζεται σε φυσικές και όχι χημικές διεργασίες, και στην 
αποφυγή της χρησιμοποίησης χημικών (π.χ. λιπασμάτων, φαρμάκων, ορμονών) ή άλλων 
προστατευτικών προϊόντων, που συνήθως χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ασθενειών 
και μικροοργανισμών. Αντιθέτως, χρησιμοποιούνται τεχνικές παραγωγής και ανακύκλωσης 
φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων που διατηρούν την φυσική ισορροπία και τη γονιμότητα 
του εδάφους. Η αντιμετώπιση των ασθενειών και των επιζήμιων οργανισμών (εντόμων, 
ζιζανίων) γίνεται με επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών, με επακόλουθο την 
καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών. Αντίστοιχα, τα προϊόντα βιολογικής 
κτηνοτροφίας προέρχονται από ζώα που τρέφονται με πιστοποιημένες τροφές βιολογικής 
γεωργίας, μεγαλώνουν κάτω από καλύτερες συνθήκες, με χρήση φυσικών βοσκοτόπων με 
αραιή βόσκηση, κάτι που προστατεύει το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων. Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, η παραγωγή κρέατος και 
πουλερικών ρυθμίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα για την καλύτερη διαβίωση και ανάπτυξη των 
ζώων, με τη χρησιμοποίηση φυσικών ζωοτροφών. Στην βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται 
η γενετική τροποποίηση και η χρήση ουσιών που ευνοούν την ανάπτυξη ή τροποποίηση του 
κύκλου αναπαραγωγής των ζωών. Για τα βιολογικά προϊόντα υπάρχουν κάποια 
προκαθορισμένα χαρακτηριστικά: πρέπει να είναι συσκευασμένα και να φέρουν ένδειξη 
«προϊόντα βιολογικής γεωργίας», να πωλούνται μόνο στην εποχή τους. Πρέπει να 
διευκρινίσουμε βέβαια πως προϊόντα που πωλούνται χύμα, από τον ίδιο τον παραγωγό, δεν 
είναι πάντα βιολογικά, εκτός και αν φέρουν η ένδειξη ότι αποτελούν προϊόντα βιολογικής 
γεωργίας. Το θέμα βέβαια που προκύπτει είναι κατά πόσο τα βιολογικά τρόφιμα υπερτερούν 
σε διατροφική αξία σε σχέση με τα συμβατικά. Γενικότερα, υπάρχουν πολύ λίγες καλά 
σχεδιασμένες έρευνες, οι οποίες να μπορούν να κάνουν μια έγκυρη σύγκριση της διατροφικής 
αξίας των βιολογικών και των συμβατικών προϊόντων, λόγω πολλών μεθοδολογικών 
περιορισμών. Πάντως το σίγουρο είναι πως τα λαχανικά και φρούτα βιολογικής γεωργίας 
έχουν μεγαλύτερη σε ποσοστό επί ξηρού περιεκτικότητα από τα αντίστοιχα συμβατικά. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει πως τα συμβατικά τρόφιμα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό από 
τα βιολογικά. Πάνω στο εύρημα αυτό, στηρίζονται πολλοί επαγγελματίες του χώρου για να 
πείσουν τον καταναλωτή πως η φαινομενικά αυξημένη τιμή των βιολογικών προϊόντων, 
ουσιαστικά εξισώνεται με αυτήν των συμβατικών. Πάντως τελευταίες μελέτες δείχνουν μια 
υψηλότερη συγκέντρωση βιταμίνης C, ασβεστίου (Ca), μαγνησίου (Μg), σιδήρου (Fe) και 
χρωμίου (Cr), σε φυλλώδη λαχανικών και σε πατάτες, τα οποία έχουν καλλιεργηθεί με 
βιολογική γεωργία. Eπίσης σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, το λυκοπένιο στη ντομάτα, οι 
πολυφαινόλες στις πατάτες, τα φλαβονοειδή στα μήλα και η ρεσβερατόλη στο κόκκινο κρασί 
ήταν σημαντικά αυξημένα. Επίσης, φαίνεται πως και η πρωτεΐνη των βιολογικών φρούτων 
και λαχανικών είναι υψηλότερης βιολογικής αξίας σε σχέση με τα συμβατικά. Τα τρόφιμα 
που παράγονται με βιολογικές μεθόδους είναι ασφαλώς ακριβότερα από τα συμβατικά 
παραγόμενα τρόφιμα. Λόγω όμως όλων των προβλημάτων, που έχουν προκύψει τα τελευταία 
χρόνια με διάφορα τρόφιμα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές τελικά αποφασίζουν να 
πληρώσουν περισσότερα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων και την 
ποιότητα. Έτσι η βιολογική καλλιέργεια, που κάποτε θεωρείτο περιθωριακή δραστηριότητα 
που εξυπηρετούσε μία περιορισμένη αγορά, τώρα ήλθε στο προσκήνιο ως μία καινοτομική 
προσέγγιση που όχι μόνον μπορεί να παράγει ασφαλή τρόφιμα αλλά να είναι και ασφαλής 
από κάθε περιβαλλοντική άποψη. 

Σήματα Ποιότητας 
 Σε ένα πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν λοιπόν πρέπει να αναγράφεται:  
1. Η επωνυμία της επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει ή εμπορεύεται το προϊόν, καθώς και 
ο κωδικός πιστοποίησής της.  
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2. Επίσης, ότι είναι «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή «προϊόν βιολογικής γεωργίας σε 
μετατροπή» (όταν το χωράφι είναι σε μεταβατικό στάδιο).  
3. Ο κωδικός του οργανισμού πιστοποίησης υποχρεωτικά (π.χ. EL-01-BIO) και το σήμα του 
(προαιρετικά).  
4. Oι οργανισμοί πιστοποίησης της χώρας μας είναι οι εξής: ΔΗΩ (EL-01-BIO), 
Φυσιολογική (EL-02-BIO), BIOEλλάς (EL-03-BIO), QWays Διαδρομές Ποιότητας (EL-04-
BIO), A CERT Ευρωπαϊκός Oργανισμός Πιστοποίησης (EL-05-BIO), ΙRIS-Α, Χατζηδάκης 
και ΣΙΑ Ε.Ε. (EL-O6-BIO), Πράσινος Έλεγχος - Green Control (EL-07-BIO) και το 
Γεωτεχνικό Ινστιτούτο (EL-08-BIO).  
5. Το σήμα πιστοποίησης ενός ελληνικού οργανισμού έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
6. Tο εθνικό λογότυπο υποχρεωτικά καθώς και το ευρωπαϊκό σήμα. Από το φετινό καλοκαίρι 
του 2010 κάποιο προϊόν για να είναι αναγνωρισμένο ως βιολογικό θα πρέπει να φέρει το 
σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω αριστερά).  
 
Τέλος, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν ενδείξεις οι οποίες να αναφέρουν ότι οι 
διαδικασίες που εφαρμόζουν είναι πιστοποιημένες κατά: ISO 9001, που διασφαλίζει την 
διάθεση προϊόντων σταθερής ποιότητας ISO 22000, που αφορά την εφαρμογή Συστήματος 
Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, όπου συμπεριλαμβάνεται και το Σύστημα 
HACCP που διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων ISO 14000, που 
αφορά την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εάν εφαρμόζουν και έχουν 
πιστοποιηθεί για τα αντίστοιχα συστήματα. 
 

13. Τι είναι τα εμπλουτισμένα τρόφιμα;  Ποια είναι τα εμπλουτισμένα τρόφιμα; 
 
Είναι τα τρόφιμα εκείνα που έχουν προσθήκη θρεπτικών συστατικών σε ποσότητα 
μεγαλύτερη από εκείνη των πραγματικών τροφίμων (βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων) 
κι έχουν σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπλουτισμένων τροφίμων είναι τα τρόφιμα όπως το γιαούρτι, 
το γάλα και τα δημητριακά πρωινού που είναι εμπλουτισμένα με σίδηρο, στοιχείο που βοηθά 
στη βρεφική και παιδική ηλικία. Ο σίδηρος είναι απαραίτητο στοιχείο για τον οργανισμό και 
συμμετέχει στη σύνθεση των  πρωτεϊνών αίματος που βοηθούν στη διαδικασία  της αναπνοής 
μεταφέροντας οξυγόνο σε όλα τα απαραίτητα κύτταρα του σώματος. Τα προϊόντα 
εμπλουτισμένα με φυτικές ίνες, περιέχουν τόσο αδιάλυτες όσο και διαλυτές φυτικές ίνες, 
καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η συχνή 
κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών 
ασθενειών όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ακόμη και μορφές καρκίνου του 
πεπτικού συστήματος. Επίσης οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι απαραίτητες για τον 
μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας από τον οργανισμό, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα να 
συντελούν στην καλή σωματική και πνευματική απόδοση.   
 

14. Τι είναι ο Ατμομάγειρας; Στον ατμό ή βραστά; 
 
Ατμομάγειρας για υγιεινό ψήσιμο των τροφών χωρίς να καίει τις βιταμίνες. 2 δοχεία 
μαγειρέματος σε ατμό (1 καπάκι, 2 μπολ βάσης),  με διαχωρισμό χρώματος τροφίμων. Δίσκος 
περισυλλογής υγρών με δοχείο ρυζιού. Προστασία από υπερθέρμανση. Χρονοδιακόπτης 60 
λεπτών. Εύκολο  καθαρισμό.  
Μαγείρεμα στον ατμό ή βράσιμο; Mε ποιον από τους δύο τρόπους τα τρόφιμα διατηρούν τα 
περισσότερα από τα θρεπτικά τους συστατικά; H απάντηση εξαρτάται από το τι θέλετε να 
φάτε! Εάν, λόγου χάρη, θέλετε ένα θρεπτικό ζωμό, τότε ο βρασμός είναι η πλέον 
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ενδεδειγμένη επιλογή. Εάν όμως επιθυμείτε το τρόφιμο να διατηρήσει εντός του τα θρεπτικά 
του συστατικά, τότε θα προτιμήσετε το μαγείρεμα στον ατμό ή το βρασμό, αλλά με το σωστό 
τρόπο. Διαβάστε, λοιπόν, τις διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους μαγειρέματος, πότε 
ενδείκνυται ο καθένας, καθώς και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε, ούτως ώστε να 
ετοιμάζετε για εσάς και την οικογένειά σας υγιεινά πιάτα με όλα τους τα θρεπτικά συστατικά.  
Πότε επιλέγουμε τον ατμό; 
Στον ατμό τα τρόφιμα διατηρούν σε μεγάλο βαθμό το χρώμα, τη γεύση και τα θρεπτικά τους 
συστατικά. Tο μαγείρεμα στον ατμό ενδείκνυται για τα λαχανικά, επειδή διατηρούνται 
καλύτερα οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, η βιταμίνη C και τα ιχνοστοιχεία τους 
(μαγνήσιο, κάλιο, ψευδάργυρος). Eπίσης, ο ατμός ενδείκνυται για τα δημητριακά, επειδή έτσι 
διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των υδατοδιαλυτών τους βιταμινών. Tέλος, ο ατμός είναι 
κατάλληλος και για τα λεπτά φιλέτα ψαριού (για τις παχιές φέτες ψαριού, όμως, προτιμήστε 
το ψήσιμο). Nα θυμάστε ότι όσο πιο τραγανά είναι τα λαχανικά, τόσο πιο πλούσια 
παραμένουν σε αδιάλυτες φυτικές ίνες που διευκολύνουν τη λειτουργία του εντέρου.  
Σε ατμομάγειρα ή στην κατσαρόλα; 
Yπάρχουν δύο τρόποι μαγειρέματος στον ατμό. O κλασικός (τοποθετείτε τα τρόφιμα σε ένα 
διχτάκι μέσα στην κατσαρόλα με ελάχιστο νερό) και ο ατμομάγειρας (η ειδική συσκευή για 
το μαγείρεμα στον ατμό). Όσον αφορά τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών των 
τροφίμων, οι δύο μέθοδοι δεν διαφέρουν, οπότε η επιλογή εξαρτάται από το τι θεωρείτε εσείς 
πιο πρακτικό.  
 
Πότε επιλέγουμε το βρασμό; 
O βρασμός είναι ιδανικός για να ετοιμάσετε ένα θρεπτικό ζωμό ή σούπα (π.χ. λαχανικών, 
κρέατος, ψαριού), επειδή μεγάλο μέρος των υδατοδιαλυτών βιταμινών του τροφίμου 
μεταφέρεται στο νερό. Στην περίπτωση αυτή, βάζετε εξαρχής το τρόφιμο στην κατσαρόλα με 
το νερό και ανάβετε το μάτι.  
Πώς διατηρούνται τα θρεπτικά συστατικά; 
Mε το σωστό τρόπο βρασμού, τα τρόφιμα μπορούν να διατηρήσουν εντός τους το 
μεγαλύτερο μέρος των υδατοδιαλυτών τους βιταμινών, όπως και στον ατμό. Tο μυστικό είναι 
να ρίξετε π.χ. τα λαχανικά σε νερό που κοχλάζει. Επιπλέον, πρέπει να τα βράσετε σε όσο το 
δυνατό λιγότερο νερό και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα - όχι περισσότερο από 
10-15 λεπτά. Mετά το βρασμό, μην αφήνετε τα λαχανικά μέσα στην κατσαρόλα, επειδή 
εξακολουθούν να χάνουν τις βιταμίνες τους. Tα λαχανικά που μετά το βρασμό έχουν θαμπό 
χρώμα, έχουν χάσει τα περισσότερα συστατικά τους. 
Tι να προσέξετε όταν βράζετε… 
Xόρτα. Aφήστε το νερό να κοχλάσει και μετά ρίξτε μέσα τα χόρτα για 5΄. Mε αυτό τον 
τρόπο, οι φυτικές ίνες τους δρουν πιο αποτελεσματικά στο πεπτικό σύστημα.  
Mπρόκολο. Mη σκεπάσετε την κατσαρόλα, ώστε το μπρόκολο να διατηρήσει το έντονο 
χρώμα του. H ίδια συμβουλή ισχύει για όλα τα λαχανικά με έντονο χρώμα.  
Όσπρια. Bράστε τα σε τριπλάσια ποσότητα νερού από τον όγκο τους, ώστε να χυλώσουν 
ωραία. Eπίσης, βάλτε τα στο νερό από την αρχή, ώστε να μουλιάσουν προτού βράσουν. 
Kρέας. Συνιστάται να πετάτε το πρώτο νερό, ώστε να απομακρύνεται ένα μέρος των 
κορεσμένων λιπαρών ουσιών του. 
Pύζι και ζυμαρικά. Tα ρίχνετε σε νερό που κοχλάζει. 
Πατάτες. Mην τις ξεφλουδίσετε, ώστε να περιορίσετε τις απώλειες των βιταμινών και των 
ιχνοστοιχείων τους (η φλούδα της πατάτας «συγκρατεί» τα θρεπτικά συστατικά του 
τροφίμου, αλλά πρέπει να την πλύνετε σχολαστικά προηγουμένως, ώστε να απομακρύνετε 
τυχόν βρομιές και υπολείμματα φυτοφαρμάκων).  
3 μυστικά για το μαγείρεμα στον ατμό:  

 Tοποθετήστε στην κατσαρόλα τόσο νερό ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το δίχτυ. 
 Bεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο μέχρι να βράσει το νερό. 
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 Mόλις κοχλάσει το νερό, ρίξτε τα λαχανικά στο δίχτυ για περίπου 10-15΄. Eίναι 
σημαντικό να βάλετε τα λαχανικά στην κατσαρόλα αφού ανέβει η θερμοκρασία του 
νερού και δημιουργηθεί ατμός. Διαφορετικά, αν τα τοποθετήσετε από την αρχή στο δίχτυ, 
τότε, μέχρι να δημιουργηθεί ατμός, τα λαχανικά «λούζονται» από τις σταγόνες του νερού 
και χάνουν μεγάλο μέρος των θρεπτικών τους συστατικών.  

3 μυστικά για ένα θρεπτικό ζωμό: 
 Tο νερό πρέπει να καλύπτει οριακά το τρόφιμο. Mετά το βρασμό, δεν συμπληρώνετε 
νερό. 

 Tο κρέας και τα πουλερικά να τα βράζετε μαζί με τα κόκαλα, επειδή είναι πλούσια σε 
θρεπτικά συστατικά και δίνουν γεύση στο ζωμό. 

 Όσο πιο κρύο είναι το νερό, τόσο καλύτερα, επειδή η άνοδος της θερμοκρασίας στο νερό 
και στο τρόφιμο θα γίνει στον ίδιο χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των 
υδατοδιαλυτών συστατικών του τροφίμου θα μεταφερθούν στο νερό. 

 

15. Απλές  Συμβουλές Σωστής Διατροφής (Ε Φ Ε Τ): 
 
Σε όλα τα γεύματα που τρώμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο σπίτι ή στο σχολείο 
θυμόμαστε πάντα: 
1. Δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα αλλά καλές και κακές διατροφικές συνήθειες. 
2. Τρώμε ποικιλία τροφίμων. 
3. Τρώμε πρωινό κάθε μέρα. 
4. Τρώμε ρύζι, πατάτες, δημητριακά….δίνουν ενέργεια. 
5. Τρώμε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα…φτιάχνουν γερά κόκαλα. 
6. Πίνουμε πολύ νερό. 
7. Βάζουμε καθημερινά στο πιάτο μας 5 χρώματα… φρούτων & λαχανικών. 
8. Δεν ξεχνάμε να γυμναζόμαστε. 
 

16. Οι τρεις χρυσοί κανόνες της διατροφής 
 
℡ Ισορροπία. 
℡ Ποικιλία. 
℡ Μέτρο. 
Ισορροπία σημαίνει ότι θα πρέπει η διατροφή να περιλαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά 
στις σωστές αναλογίες. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να καλύπτουν το 50 - 60% της 
καθημερινής προσλαμβανόμενης ενέργειας. Οι πρωτεΐνες θα πρέπει να καλύπτουν το 12 - 
15% της καθημερινής προσλαμβανόμενης ενέργειας και τα λιπίδια θα πρέπει να καλύπτουν 
το 30 - 40% της καθημερινής προσλαμβανόμενης ενέργειας. 
Για παράδειγμα εάν κάποιο άτομο χρειάζεται 2000 θερμίδες (Kcal) ημερησίως, οι 1000 ? 
1200 θερμίδες θα πρέπει να προέρχονται από υδατάνθρακες, οι 240 ? 300 θερμίδες θα πρέπει 
να προέρχονται από πρωτεΐνες και οι 600 ? 800 θερμίδες θα πρέπει να προέρχονται από 
λιπίδια. 
Ποικιλία σημαίνει ότι η διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες 
τροφίμων. Η ύπαρξη ποικιλίας στη διατροφή μειώνει τις πιθανότητες να υπάρξουν ελλείψεις 
σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Τα τρόφιμα διακρίνονται σε ομάδες ανάλογα με τα 
διατροφικά συστατικά που περιέχουν. Οι ομάδες τροφίμων παρουσιάζονται παρακάτω: 
♥ Δημητριακά. 
♥ Φρούτα & Λαχανικά. 
♥ Όσπρια. 
♥ Κρέας & αυγά. 
♥ Ψάρια & Θαλασσινά. 
♥ Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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♥ Προστιθέμενα λιπίδια. 
♥ Ξηροί καρποί & σπόροι. 
♥ Ζάχαρη και σχετικά προϊόντα. 
♥ Νερό και μη οινοπνευματώδη ποτά. 
♥ Οινοπνευματώδη ποτά. 
Μέτρο σημαίνει ότι δε θα πρέπει να γίνεται υπερβολή στην κατανάλωση κάποιου 
συγκεκριμένου τροφίμου είτε πρόκειται για υπερκατανάλωση είτε για ελλιπή πρόσληψη. Δεν 
πρέπει λοιπόν να γίνεται υπερκατανάλωση σε τρόφιμα από συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων, 
μια και όλες οι ομάδες παρέχουν συστατικά απαραίτητα για τη διατροφή. Για παράδειγμα σε 
ότι αφορά τις πρωτεΐνες δε θα πρέπει να καταναλώνονται μόνο πρωτεΐνες από τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης, λόγω της υψηλής βιολογικής αξίας αυτών των πρωτεϊνών, αλλά θα 
πρέπει οι πρωτεΐνες να προέρχονται και από τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως όσπρια και 
δημητριακά. 
 

17. Ασφαλής χρήση τροφίμων 
 
Η επεξεργασία των τροφίμων είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος, αφού ο πρωτόγονος 
άνθρωπος, εκτός από την εξεύρεση της τροφής του, φρόντιζε επιμελώς και για τη συντήρησή 
της. Ο τρόπος και η σωστή αποθήκευση διάφορων ειδών τροφίμων είναι ευθύνη του 
καταναλωτή. Να θυμόμαστε να προσέχουμε πάντα τις ημερομηνίες στη συσκευασία του 
προϊόντος... 
Ψάρια: Όταν αγοράζουμε φρέσκα ψάρια, πρέπει να τα πλένουμε, να τα καθαρίζουμε, να 
αφαιρούμε τα εντόσθια και τα βράγχια, να τα στεγνώνουμε και, εν συνεχεία, να τα 
διατηρούμε στη συντήρηση του ψυγείου το πολύ για 2-3 μέρες, έως ότου τα μαγειρέψουμε ή 
τα καταψύξουμε από τρεις (τα λιπαρά ψάρια) έως πέντε (άπαχα ψάρια) μήνες. Ο 
ιδανικότερος τρόπος για να ξεπαγώσουμε τα ψάρια είναι να τα αφήνουμε στη συντήρηση. 
Δεν πρέπει να τα βγάζουμε εκτός ψυγείου, για να μην έχουμε απότομες μεταβολές 
θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, αλλοιώνεται το δέρμα ή οι ιστοί τους. 
Πουλερικά: Καλό είναι να μην μένουν μέσα στο ψυγείο τα νωπά πουλερικά που ψωνίζουμε 
και μας τυλίγουν στο ειδικό χαρτί με τη ζελατίνα, γιατί έτσι τυλιγμένα δεν αερίζονται και δεν 
ψύχονται σωστά. Μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε ένα ανοιχτό μπολ, προσέχοντας να μην 
έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν υγρά σε άλλα τρόφιμα. Τα νωπά πουλερικά χωρίς 
εντόσθια διατηρούνται στο ψυγείο μία έως δύο μέρες (το πολύ 3 μέρες), ενώ εκείνα που 
έχουν εντόσθια έως 24 ώρες, χωρίς να μαγειρευτούν. Αν επιθυμούμε να τα καταψύξουμε, τα 
πλένουμε καλά, αφαιρούμε τα εντόσθια, τα στεγνώνουμε καλά και τα τοποθετούμε στην 
κατάψυξη, μέσα σε ειδικές σακούλες. 
Κρέας: Δεν πρέπει να κρατάμε το κρέας στη συντήρηση πάνω από δύο μέρες. Καλό είναι να 
μην είναι περιτυλιγμένο με χαρτί, αλλά να τοποθετείται σε κατάλληλο σκεύος που επιτρέπει 
ελαφρώς τον αερισμό του, π.χ. σε γυάλινο μπολ, το οποίο καλύπτεται με ένα πιάτο, χωρίς να 
έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε να 
καταναλώσουμε το κρέας εντός τριών ημερών, καλύτερα είναι να αγοράσουμε κατεψυγμένο 
κρέας, αντί να καταψύξουμε το νωπό. Αν πάλι θέλουμε να καταψύξουμε το νωπό, πρέπει να 
το πλύνουμε και να το στεγνώσουμε καλά, και, εν συνεχεία, να το διατηρήσουμε στην 
κατάψυξη για τρεις έως τέσσερις μήνες τα αιγοπρόβατα, τέσσερις έως έξι μήνες το χοιρινό, 
έξι μήνες το μοσχαρίσιο και έως έναν χρόνο το βοδινό. 
Αλλαντικά: Τα αλλαντικά είναι ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα. Όταν τα αγοράζουμε 
συσκευασμένα, διατηρούνται στο ψυγείο μέσα στη συσκευασία τους έως την ημερομηνία 
λήξης. Όταν, όμως, ανοίξουμε τη συσκευασία ή αγοράσουμε αλλαντικά σε κομμένες φέτες, 
πρέπει να καταναλωθούν μέσα στις επόμενες 3-5 μέρες. Στην κατάψυξη μπορούν να 
διατηρηθούν περίπου 2 μήνες. 
Τυριά: Μπορούν να μπουν σε τάπερ γυάλινα, χωρίς να ανακατεύουμε διαφορετικών ειδών 
τυριά μεταξύ τους, και καλό είναι να τοποθετούνται στα ψηλά ράφια του ψυγείου. Τα τυριά 
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που έχουν εξωτερικό περίβλημα δεν πρέπει να καθαρίζονται όσο τα έχουμε φυλαγμένα στο 
ψυγείο μας, παρά μόνο όταν πρόκειται να καταναλωθούν. Πολλά σκληρά τυριά μπορούν να 
καταψυχθούν, οπότε διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το προς κατάψυξη τυρί 
πρέπει να είναι κομμένο σε μικρά κομμάτια και κλεισμένο σε αεροστεγείς σακούλες, 
αδιαπέραστες από την υγρασία. Τα κρεμώδη τυριά πρέπει να βρίσκονται κλεισμένα σε 
αεροστεγή δοχεία. Τα λευκά αλμυρά τυριά μπορούμε να τα ξαρμυρίζουμε σε νερό πριν τα 
βάλουμε στο ψυγείο. Το τυρί διατηρείται καλύτερα ολόκληρο, παρά τριμμένο, και καλό είναι 
να τρίβεται αμέσως πριν από το σερβίρισμα. Όταν αγοράζουμε τυριά, πρέπει να τα βγάζουμε 
από το ειδικό χαρτί που μας τα τυλίγουν και να τα τοποθετήσουμε σε τάπερ ή 
αλουμινόχαρτο. 
Γάλα: Το φρέσκο γάλα διατηρείται στο ψυγείο για 5-6 μέρες μετά την ημερομηνία 
παραγωγής και η διάρκεια συντήρησης που αναγράφεται στο προϊόν καθορίζεται με ευθύνη 
του παρασκευαστή. Το φρέσκο γάλα υψηλής παστερίωσης μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο 
σχεδόν έναν μήνα (πριν ανοιχτεί). Έχει το μικρότερο μικροβιακό φορτίο από τα φρέσκα 
γάλατα, γι' αυτό θεωρείται και το πιο ασφαλές. Το γάλα μακράς διαρκείας (UHT και το 
αποστειρωμένο γάλα) διατηρείται εκτός ψυγείου (πριν ανοιχτεί). Το εβαπορέ γάλα 
(συμπυκνωμένο σακχαρούχο και μη σακχαρούχο) διατηρείται για αρκετό διάστημα εκτός 
ψυγείου (πριν ανοιχτεί). Πρέπει πάντοτε να κοιτάμε την ημερομηνία λήξεως που 
αναγράφεται στις συσκευασίες γάλακτος. 
Γιαούρτι: Το γιαούρτι διατηρείται πάντοτε στο ψυγείο, κλεισμένο στο κεσεδάκι ή στο 
πλαστικό τάπερ (χύμα) στο οποίο το αγοράζουμε. Στη συσκευασία αναγράφεται πάντοτε η 
ημερομηνία λήξης του. 
Βούτυρο: Το βούτυρο πρέπει να διατηρείται καλά κλεισμένο στη συσκευασία του μέσα στο 
ψυγείο, και δεν πρέπει να το αφήνουμε για πολύ χρόνο έξω από αυτό, έτσι ώστε να λιώνει, 
γιατί αυξάνεται το μικροβιακό φορτίο του.  
Φρούτα-λαχανικά: Τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται καλύτερα στα χαμηλά ράφια 
του ψυγείου, απ' ότι όταν βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν πρέπει να τα πλένουμε 
ποτέ, εφόσον θα τα αποθηκεύσουμε στο ψυγείο, παρά μόνο λίγο πριν καταναλωθούν. Δεν 
πρέπει να τα τυλίγουμε ασφυκτικά σε σακούλες ή μεμβράνες, γιατί συσσωρεύεται υγρασία 
και μαραίνονται πιο γρήγορα. Καλό είναι να φυλάγονται στο ειδικό συρτάρι ελεύθερα. 
Ψωμί: Ελάχιστες φορές το ψωμί παραμένει φρέσκο και νόστιμο την επόμενη μέρα της 
αγοράς του. Το ψωμί με προζύμι μπορεί να συντηρηθεί στο ψυγείο αν πρώτα το τυλίξουμε 
καλά με μια πετσέτα, ή να το συντηρήσουμε στην κατάψυξη για να το καταναλώσουμε 
κάποια άλλη μέρα. 
Ελαιόλαδο και ελιές: Το ελαιόλαδο διατηρείται καλύτερα μέσα σε σκουρόχρωμα γυάλινα 
μπουκάλια, σε σκοτεινό και δροσερό μέρος. Αποφύγετε τα πλαστικά δοχεία. Όσο διατηρούμε 
τις ελιές σε κάποιο σκεύος, πρέπει να τις ανακατεύουμε, ώστε να αερίζονται και να μην 
κοκκινίζουν. Ο τρόπος διατήρησής τους εξαρτάται από τον τύπο της ελιάς. Οι ελιές είναι 
καλύτερα να αγοράζονται κατόπιν δοκιμής και σε ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες μας το 
πολύ για μερικές εβδομάδες. Οι γεμιστές ελιές είναι πιο ευαίσθητες. Στο σπίτι διατηρούνται 
σε γυάλινα δοχεία με αραιό διάλυμα από ξίδι ή άλμη, στο λάδι, στην ψύξη και στην 
κατάψυξη έως έξι μήνες. 
Ξηροί καρποί: Οι ξηροί καρποί διατηρούνται σε κλειστά σκεύη σε ξηρό και δροσερό μέρος, 
ενώ το καλοκαίρι καλό είναι να τα τοποθετούμε στο ψυγείο. 

Μερικές ακόμη σημαντικές συμβουλές! 
1. Πλένουμε τα χέρια μας, πάγκους, εξοπλισμό, σκεύη και επιφάνειες με σαπούνι και νερό 

πριν και μετά τη μεταχείριση οποιουδήποτε φρέσκου τροφίμου. 
2. Δεν καταψύχουμε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα, γιατί κατά το ξεπάγωμα 

πολλαπλασιάζονται τα βακτηρίδια. Αν τα καταψύξουμε ξανά, δεν τα σκοτώνουμε, αλλά 
τα «κοιμίζουμε», και στο επόμενο ξεπάγωμα θα πολλαπλασιαστούν κι άλλο. 

3. Διατηρούμε το εσωτερικό του ψυγείου πάντα καθαρό. 
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4. Ποτέ μην αποθηκεύουμε κανένα τρόφιμο ακριβώς κάτω από τον νεροχύτη, και πάντα να 
διατηρούμε τα τρόφιμα μακριά από το πάτωμα, ξεχωριστά από τα προϊόντα καθαρισμού. 

5. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στην οσμή, τη γεύση, το χρώμα και την υφή της 
τροφής, πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθεί, είτε είναι μαγειρεμένη, είτε όχι. Αν δεν 
είμαστε σίγουροι για την καταλληλότητα των τροφίμων, τα πετάμε! 
 

18. Ξέρουμε τι τρώμε; 
 
Tα τρόφιμα που βρίσκονται σε συσκευασία περιέχουν συνήθως συντηρητικά τα οποία έχουν 
κωδικούς Ε. Τα προϊόντα των οποίων οι συσκευασίες αναγράφουν τους παρακάτω κωδικούς 
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία μας και θα πρέπει να αποφεύγονται: 

Συντηρητικά που μπορεί να μας προκαλέσουν αλλεργίες: 
 
 
 
 
 

Συντηρητικά που είναι επικίνδυνα για τα παιδιά: 

Συντηρητικά που ίσως είναι καρκινογόνα: 
 
 
 

Συντηρητικά που είναι καρκινογόνα: 
 

 

19. Παχυσαρκία και ψυχική υγεία 
 
Έρευνες με θέμα την ψυχολογία και τον καθημερινό τρόπο ζωής έχουν παρουσιάσει πως το 
κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και η 
παχυσαρκία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική μας υγεία. Όσον αφορά την 
παχυσαρκία, το να είμαστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι αυξάνει τις πιθανότητες για παρουσία 
χαμηλού αυτοσεβασμού και κατάθλιψης ειδικότερα στις ενήλικες γυναίκες. Άλλη μία 
αρνητική επίπτωση της παχυσαρκίας, όσον αφορά την ψυχική μας υγεία, είναι η δυσαρέσκεια 
με την εικόνα του σώματος μας, δηλαδή το να μην είμαστε ικανοποιημένοι με την μορφή του 
σώματος μας όπως παρουσιάζεται στον καθρέπτη. Η δυσαρέσκεια με την εικόνα του 
σώματος είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία 50 χρόνια έχει αρχίσει να αυξάνεται 
περισσότερο στο γυναικείο πληθυσμό (αναλογικά με τους άνδρες) και που μπορεί να 
οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για απώλεια βάρους και κάποιες φορές σε 
διαταραχές διατροφής όπως η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία και η υπερφαγία. 
 

Ε 102 Ε 107 Ε 110 Ε 122 Ε 123 Ε 124 Ε 132 
Ε 155 Ε 210 Ε 211 Ε 212 Ε 213 Ε 219 Ε 223 
Ε 214 Ε 215 Ε 216 Ε 217 Ε 218 Ε 431  
Ε 224 Ε 225 Ε 226 Ε 227 Ε 250 Ε 131  
Ε 310 Ε 311 Ε 312 Ε 414 Ε 430 Ε 221  

E 102 E 104 E 107 E 110 E 133 E 312 
E 127 E 128 E 131 E 132 E 212 E 123 
E 154 E 155 E 210 E 211 E 250 E 216 
E 218 E 219 E 220 E 230 E 311 E 320 
E 251 E 262 E 270 E 310 E 627 E 124 
E 325 E 541 E 621 E 623 E 122 E 217 
E 631 E 632 E 635 E 120 E 215 E 321 

Ε 102 Ε 107 Ε 122 Ε 151 Ε 154 
Ε 173 Ε 407 Ε 128 Ε 153 Ε 155 

Ε 230 Ε 250 Ε 251 Ε 252 Ε 900 
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Η επιρροή των συναισθημάτων μας στην διατροφική μας συμπεριφορά 
Καθώς η παχυσαρκία αυξάνεται παγκοσμίως, ερωτήματα αναδεύουν σχετικά με το ρόλο των 
συναισθημάτων στην συμπεριφορά μας απέναντι στην τροφή. Η διατροφική μας 
συμπεριφορά μπορεί να επηρεαστεί πολύ από τα συναισθήματα μας. Η επιλογή των φαγητών, 
η ποσότητα και η συχνότητα των γευμάτων μπορεί να σχετίζονται με την ψυχολογία μας και 
το πώς αισθανόμαστε πέρα από την καθημερινή μας ανάγκη για πρόσληψη τροφής (δηλαδή 
λόγω πείνας). Συναισθήματα όπως το άγχος, ο θυμός, η ευχαρίστηση, η κατάθλιψη μπορούν 
να επηρεάσουν την συμπεριφορά που έχουμε απέναντι στο φαγητό. Έρευνες παρουσίασαν 
πως υψηλότερη κατανάλωση φαγητού παρουσιάστηκε με ανθρώπινα συναισθήματα όπως η 
ανία, η κατάθλιψη, ο θυμός και η ευχαρίστηση ενώ με συναισθήματα φόβου και λύπης η 
κατανάλωση τροφής είχε μειωθεί. Όσον αφορά τον θυμό, ερευνητές παρατήρησαν πως 
αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση θυμού αυξάνουν την ταχύτητα που τρώνε 
χωρίς να δίνουν σημασία στην ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν ενώ αντίθετα 
άνθρωποι που αισθάνονταν ευχαρίστηση και χαρά κατανάλωναν τροφή λόγω του ότι τους 
άρεσε η γευστικότητα του φαγητού ή επειδή το συγκεκριμένο φαγητό/τροφή εντασσόταν στα 
πλαίσια της υγιεινής διατροφής. Το ερώτημα που δημιουργείται από όλα τα παραπάνω, 
προβληματίζοντας μας απέναντι στην αλλαγή των διατροφικών μας συνήθειών και 
καθιστώντας την βοήθεια ενός ειδικού απαραίτητη, είναι: ‘‘ Τρώμε γιατί πραγματικά πεινάμε 
ή τρώμε για άλλους λόγους πέρα από την βιολογική μας ανάγκη για την πρόσληψη τροφής;’’.  
 

20. Επιστημονικές ενδείξεις για τις σχέσεις διατροφής και υγείας 
(Διατροφικές Οδηγίες για Ενηλίκους στην Ελλάδα - Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας - Ανώτατο Ειδικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας) 
 

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις όσον αφορά το ρόλο της διατροφής στην υγεία. 
Ανασκόπηση των ενδείξεων αυτών έχει γίνει σε μία δημοσίευση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ερευνών των ΗΠΑ (National Research Council, 1989) ενώ τα νεότερα ευρήματα 
συνοψίζονται σε πολλές πρόσφατες δημοσιεύσεις (Commission of the European 
Communities, 1993; World Cancer Research Fund-American Institute for Cancer Research 
1997; World Health Organisation, 1998; Willett, 1994; Willett and Hunter, 1994; Rimm et al, 
1996; Platz et al, 1997; Willett, 1998). Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί 
και στην Ελλάδα, αρχικά από τους Έλληνες συνεργάτες της μελέτης των Επτά Χωρών (Keys, 
1980) και αργότερα από πολλές ερευνητικές ομάδες που εργάστηκαν και εργάζονται στην 
επιδημιολογία των νεοπλασιών, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των παιδιατρικών 
νοσημάτων. Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα έχει πρόσφατα αναπτυχθεί στη χώρα μας 
στη διερεύνηση της σχέσης της διατροφής με το σακχαρώδη διαβήτη του ενηλίκου 
(Voyatzoglou et al, 1995; Katsilambros et al, 1996). Δεν είναι σκόπιμο να εκτεθούν 
αναλυτικά τα δεδομένα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για τις σχέσεις της διατροφής με την 
επίπτωση διαφόρων νοσημάτων. Επισημαίνονται απλώς τα βασικά ευρήματα με ειδική 
αναφορά στη σημερινή Ελληνική πραγματικότητα. 

 Σύνδρομα από έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών δεν είναι πιθανό να 
εμφανιστούν όταν οι σχετικές προσλήψεις φθάνουν ή υπερβαίνουν τις προσλήψεις αναφοράς 
πληθυσμού. Προσοχή απαιτείται όσον αφορά την πρόσληψη ασβεστίου για την πρόληψη της 
οστεοπόρωσης, σιδήρου για την πρόληψη της σιδηροπενικής αναιμίας, φυλικού οξέος για την 
πρόληψη ορισμένων συγγενών διαμαρτιών, ιωδίου για την πρόληψη της απλής βρογχοκήλης 
και φθορίου για την πρόληψη της τερηδόνας.  

 Η αυξημένη ενεργειακή πρόσληψη έχει κατά καιρούς ενοχοποιηθεί για αρνητικές 
επιδράσεις στην υγεία. Στην πραγματικότητα, για δεδομένο δείκτη μάζας σώματος (body 
mass index - BMI), υψηλότερη ενεργειακή πρόσληψη συνδέεται με χαμηλότερη ολική 
θνησιμότητα και ιδιαίτερα θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό συμβαίνει 
επειδή, για να παραμένει ο δείκτης μάζας σώματος σταθερός, η αυξημένη ενεργειακή 
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πρόσληψη θα πρέπει να αντισταθμίζεται από αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η οποία σε 
μεγάλο βαθμό ορίζεται από τη φυσική δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη 
φυσικής δραστηριότητας και η παχυσαρκία είναι αυτές που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, 
η πρώτη αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, οστεοπόρωση, καρκίνο του 
παχέος εντέρου και πιθανόν καρκίνους άλλων εντοπίσεων, και η δεύτερη αυξάνοντας τον 
κίνδυνο για μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και δυσλιπιδαιμίες. Με 
άλλα λόγια, μεταξύ δύο ατόμων με τον ίδιο δείκτη μάζας σώματος, αυτός που καταναλώνει 
περισσότερη τροφή είναι πιθανότερο να είναι υγιέστερος από αυτόν που καταναλώνει 
λιγότερη τροφή. Επισημαίνεται ότι η ανδρικού τύπου παχυσαρκία θεωρείται γενικά 
περισσότερο νοσογόνος από τη γυναικείου τύπου παχυσαρκία.  

 Η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης δεν έχει συσχετισθεί θετικά με κάποια 
συγκεκριμένη νόσο, και ίσως μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης εκκολπωμάτωσης ή 
δυσκοιλιότητας. Η γλυκαιμική επίδραση των αμυλούχων τροφών, η οποία συχνά μετριέται με 
το γλυκαιμικό δείκτη, είναι συνάρτηση του ρυθμού πέψης, ο οποίος με τη σειρά του 
εξαρτάται μέχρι ενός βαθμού από την περιεκτικότητα της τροφής σε διαιτητικές ίνες, αλλά 
κυρίως από την περιεκτικότητα της σε άμυλο. Η ζύμωση και το ψήσιμο αυξάνουν τη 
γλυκαιμική δράση του αμύλου του ψωμιού, αλλά το άμυλο των ζυμαρικών και των οσπρίων 
έχει μικρή και επιβραδυνόμενη γλυκαιμική δράση. Σε υπερτριγλυκεριδαιμικά άτομα, η 
μακροχρόνια κατανάλωση τροφίμων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη ενδέχεται να ελαττώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων βελτιώνοντας την ανοχή γλυκόζης, 
μειώνοντας την έκκριση ινσουλίνης και ελαττώνοντας τα επίπεδα λιπιδίων του ορού.  

 Οι πατάτες παρέχουν ποσοστό ενέργειας από πρωτεΐνες αντίστοιχο με αυτό που 
παρέχουν το σιτάρι και το ρύζι. Είναι, επίσης, καλή πηγή βιταμίνης C. Όπως και το λευκό 
ψωμί, όμως, οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, καθώς μετατρέπονται γρήγορα σε 
γλυκόζη. Η κατανάλωση πατάτας έχει βρεθεί ότι σχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης 
διαβήτη τύπου 2 σε άνδρες και γυναίκες.  

 Η κατανάλωση ζάχαρης έχει συσχετισθεί με αυξημένη επίπτωση τερηδόνας, ιδιαίτερα 
όταν απουσιάζει η φθορίωση του νερού και τα απαραίτητα μέτρα στοματικής υγιεινής. Οι 
γλυκαιμικές επιδράσεις των απλών σακχάρων είναι συγκρίσιμες, αν όχι μικρότερες, αυτών 
του αμύλου των μαγειρευμένων τροφών.  

 Τα λαχανικά και τα φρούτα θεωρείται ότι προστατεύουν κατά της στεφανιαίας νόσου 
και των περισσότερων νεοπλασιών, πιθανόν λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε 
διαιτητικές ίνες, φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, βήτα καρωτίνη, άλλα καρωτινοειδή, πολυφαινόλες 
και φυτοοιστρογόνα.  

 Τα όσπρια δεν έχουν σταθερά συσχετισθεί με οποιαδήποτε νόσο, παρά την ύπαρξη 
ορισμένων αναφορών για θετική συχέτισή τους με τον καρκίνο του στομάχου. Οι γλυκαιμικές 
τους επιδράσεις είναι ηπιότερες αυτών των κονδύλων (όπως της πατάτας) και η υψηλή 
περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητά τους σε λιπίδια αυξάνουν τη 
διατροφική τους αξία.  

 Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι διαιτητικές ίνες (μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες) από 
τα δημητριακά, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα έχουν ευνοϊκή επίδραση στο 
λιπιδαιμικό φάσμα, την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας την πρόληψη της εκκολπωμάτωσης 
και τη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη.  

 Οι ξηροί καρποί έχουν κατά κανόνα υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπίδια και 
πολλοί από αυτούς φαίνεται να έχουν και υποχοληστερολαιμική δράση. Συχνά μελετώνται 
μαζί με τους σπόρους οι οποίοι, όπως και οι ξηροί καρποί, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη Ε και φυτικές ίνες. Στο βαθμό στον οποίο η ενεργειακή πρόσληψη δεν ξεπερνά την 
κατανάλωση ενέργειας, οι ξηροί καρποί αποτελούν μία από τις υγιεινότερες επιλογές 
δεκατιανού.  

 Το κρέας και τα αυγά παρέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Το κρέας περιέχει 
επίσης βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σελήνιο. Επιπλέον, αποτελεί καλή πηγή σιδήρου 
και ψευδαργύρου, αλλά οι συνέπειες της αυξημένης πρόσληψης των μετάλλων αυτών στην 
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ενήλικη ζωή δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Επιπλέον, η πρόσληψη κρέατος, και ιδιαίτερα 
κόκκινου κρέατος, σχετίζεται σταθερά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ενδεχομένως 
με άλλες μορφές καρκίνου και τη στεφανιαία νόσο. Τόσο το κρέας όσο και τα αυγά 
περιέχουν σχετικά υψηλές ποσότητες χοληστερόλης, και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται 
πάντοτε υπόψη, μολονότι η διατροφική πρόσληψη χοληστερόλης επηρεάζει σε σχετικά μικρό 
βαθμό τα επίπεδα της χοληστερόλης του αίματος.  

 Τα ψάρια (κυρίως τα λιπαρά ψάρια) και τα θαλασσινά θεωρείται ότι μειώνουν τον 
κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, πιθανόν γιατί περιέχουν μεγάλες ποσότητες ω-3 πολυακόρεστων 
λιπαρών οξέων μακράς αλύσου.  

 Οι συνέπειες στην υγεία από την υψηλή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων δεν 
έχουν οριστικά τεκμηριωθεί. Αφ’ ενός τα τρόφιμα αυτά είναι πλούσια σε ασβέστιο, αφ’ 
ετέρου όμως περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπίδια. Η κατανάλωση αποβουτυρωμένων 
γαλακτοκομικών προϊόντων ενέχει σημαντικά θεωρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν 
έχουν εμπειρικά τεκμηριωθεί.  

 Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα έχουν συσχετισθεί με τη στεφανιαία νόσο, τον καρκίνο του 
προστάτη, πιθανόν τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ίσως και άλλες νεοπλασίες. Τα trans 
λιπαρά οξέα, που περιέχονται σε πολλές μαργαρίνες και βιομηχανοποιημένα προϊόντα (π.χ. 
μπισκότα), έχουν ιδιότητες ανάλογες, αν όχι περισσότερο επιβλαβείς από αυτές των 
κορεσμένων λιπαρών οξέων. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα θεωρείται ότι προστατεύουν από 
τη στεφανιαία νόσο γιατί ελαττώνουν τη συγκέντρωση των λιποπρωτεϊνών χαμηλής 
πυκνότητας (LDL) στον ορό, αν και τείνουν επίσης να ελαττώνουν και τα επίπεδα των 
λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL), αποτέλεσμα που δεν είναι επιθυμητό. Τα 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα εμπλέκονται στην καρκινογένεση σε πειραματόζωα, αλλά τα 
δεδομένα σε ανθρώπους είναι ακόμη περιορισμένα. Τα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
μακράς αλύσου έχει αναφερθεί ότι ελαττώνουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, πιθανόν 
μέσω δράσης τους στη θρομβογένεση και στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων του αίματος. Τα 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο, ελαττώνουν τα επίπεδα της LDL 
χοληστερόλης, χωρίς να ελαττώνουν την HDL χοληστερόλη, έτσι ώστε να παρέχουν 
προστασία κατά της στεφανιαίας νόσου και της αθηρωμάτωσης γενικότερα. Ενδέχεται επίσης 
να παρέχουν κάποιο βαθμό προστασίας απέναντι στον καρκίνο του μαστού και ίσως άλλες 
μορφές καρκίνου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ελαιόλαδο έχει βρεθεί είτε να έχει ευνοϊκές, ή 
οπωσδήποτε μη δυσμενείς, επιδράσεις σε σχέση με οποιοδήποτε χρόνιο νόσημα, 
συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδη διαβήτη. Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στην 
υψηλή περιεκτικότητά του ελαιολάδου στο μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, όσο και στην πληθώρα 
των αντιοξειδωτικών παραγόντων, που κυρίως ανευρίσκονται στο παρθένο ελαιόλαδο. Τα 
λιπίδια, ανεξάρτητα από τη χημική τους δομή, αναφέρεται ότι διευκολύνουν την αύξηση του 
σωματικού βάρους, αλλά τα δεδομένα που έχουμε για τους ανθρώπους δεν είναι επαρκή.  

 Το νερό δε δίνει ενέργεια, αλλά είναι αναγκαίο για τη ζωή και μπορεί επίσης να 
αποτελέσει σημαντική πηγή απαραίτητων στοιχείων, όπως το ιώδιο και το φθόριο. Η 
διαθεσιμότητα χημικά και μικροβιολογικά ασφαλούς νερού είναι προϋπόθεση για την υγεία, 
και η πρόσληψη του ρυθμίζεται επαρκώς με το αίσθημα της δίψας, με εξαίρεση ίσως στους 
ηλικιωμένους. Τα μη οινοπνευματώδη ποτά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρακούχων 
αναψυκτικών, δε φαίνεται να έχουν θετικές ή αρνητικές συνέπειες στην υγεία, με εξαίρεση το 
γεγονός ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε απλούς υδατάνθρακες, κυρίως ζάχαρη. Οι χυμοί 
των φρούτων φαίνεται να εμφανίζουν ορισμένες από τις ευεργετικές ιδιότητες των φρούτων.  

 Η κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
ανώτερου πεπτικού συστήματος, ιδιαίτερα μεταξύ των καπνιστών, είναι βασική αιτία 
κίρρωσης του ήπατος και χρόνιας υποτροπιάζουσας παγκρεατίτιδας, και ενδέχεται επίσης να 
συμβάλλει στην αιτιολογία του καρκίνου του μαστού και ίσως του εντέρου. Επιπλέον, ο 
αλκοολισμός αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά, η ισχυρή προστατευτική 
επίδραση της αιθανόλης, και πιθανόν και άλλων συστατικών ορισμένων οινοπνευματωδών 
ποτών, κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαμόρφωση 
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σχετικών οδηγιών από τις υπεύθυνες υπηρεσίες υγείας. Η συμφωνία στην οποία φαίνεται να 
καταλήγουν τώρα οι επιστήμονες είναι ότι η μετρημένη κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών, ειδικά με τη μορφή του κρασιού και κυρίως κατά τα γεύματα, έχει ευνοϊκή επίδραση 
στην υγεία του μέσου ενήλικα. Οι σχετικές οδηγίες, όμως, θα πρέπει σε ατομικό επίπεδο να 
λαμβάνουν υπόψη το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού, την ενδεχόμενη ύπαρξη 
ηπατοπάθειας, τις καπνισματικές συνήθειες, ή ακόμη και το φύλο, αφού τα οφέλη από την 
κατανάλωση οινοπνεύματος φαίνεται να είναι μεγαλύτερα για τους άνδρες παρά για τις 
γυναίκες.  

 Όσον αφορά τις προστιθέμενες ουσίες και τους ρυπαντές, ισχυρές επιδημιολογικές 
ενδείξεις μπορούν να υπάρξουν μόνο για τις προστιθέμενες ουσίες που υπόκεινται στον 
έλεγχο του ατόμου, ιδιαίτερα για το αλάτι και τα καρυκεύματα. Το αλάτι είναι συμβάλλει 
στην ανάπτυξη υπέρτασης σε προδιατεθειμένα άτομα. Είναι επίσης πιθανό να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καρκίνου του στομάχου. Για τις επιδράσεις στην υγεία άλλων καρυκευμάτων που 
ευρέως χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Είναι προφανές ότι η 
συγκέντρωση όλων των ρυπαντών θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.  

 

21. Υγιεινές επιλογές - Η διαφήμιση και ο ρόλος της 
 
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που σε επηρεάζουν για να αγοράσεις ένα συγκεκριμένο 
προϊόν (η τιμή του, η γνώμη κάποιου φίλου ή μέλους της οικογένειας, η συσκευασία, το 
άρωμά του). Ίσως ένας από αυτούς να είναι και η διαφήμιση. Ο στόχος των διαφημίσεων 
είναι να σε πείσουν να αγοράσεις το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρουν, π.χ. να 
αγοράσεις μια συγκεκριμένη μάρκα σοκολάτας ή να πας σε κάποιο συγκεκριμένο εστιατόριο. 
Η τηλεοπτική διαφήμιση αναφέρεται ως ο πιο δημοφιλής σε όλο τον κόσμο τρόπος για την 
προώθηση τροφίμων τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους ενήλικες. Κατά γενική 
διατύπωση τα διαφημιζόμενα τρόφιμα είναι στην πλειονότητα τους χαμηλής θρεπτικής αξίας 
και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος, ζάχαρη και αλάτι, χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές 
ίνες, ενώ είναι ελάχιστες οι διαφημίσεις λαχανικών και φρούτων. Έτσι, οι διαφημίσεις 
συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την παχυσαρκία.  
Για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των τηλεοπτικών διαφημίσεων οι δημιουργοί τους 
προσεγγίζουν τα παιδιά με μέσα που είναι οικεία σε αυτά, με μέσα που είναι μέρος του δικού 
τους κόσμου. 
Έτσι οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά χαρακτηρίζονται: 
Από γρήγορη κίνηση, δυνατή μουσική, τραγούδια και κουδουνίσματα, γρήγορη ομιλία 
και χιούμορ, προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών, 
• Συχνή είναι η παρουσία αγαπημένων χαρακτήρων από τα κινούμενα σχέδια καθώς και 
παιδιών, 

• Συνήθης τακτική είναι η σύνδεση του τροφίμου με ένα δώρο - παιχνίδι το οποίο πολλές 
φορές είναι μέρος μιας ολόκληρης συλλογής, καθώς είναι γνωστό ότι στα παιδιά αρέσει η 
δημιουργία  συλλογών, 

• Επίσης πολλές φορές γίνεται σύνδεση του τροφίμου με μια δημοφιλή και αγαπητή στα 
παιδιά προσωπικότητα (τραγουδιστή, ποδοσφαιριστή) η οποία γίνεται σύμβολο, το σήμα 
κατατεθέν του τροφίμου και κάνει πιο πειστική τη διαφήμιση, 

• Τέλος, το τρόφιμο συνδέεται με καταστάσεις ευχάριστες για τον καταναλωτή όπως η 
χαρά, η διασκέδαση, η προσωπική αξία. 
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22. Κατανόηση του περιεχομένου των ετικετών των συσκευασιών των τροφίμων 
 

1. Εμπορική ονομασία και ονομασία πώλησης 
Η εμπορική ονομασία (brand name) είναι η ονομασία με την οποία γίνεται γνωστό το 
προϊόν. Η ονομασία πώλησης πρέπει να αναγράφεται σε κάθε τρόφιμο και αποτελεί μία 
σύντομη περιγραφή του προϊόντος. 
2. Συστατικά 
Κάθε ουσία (εκτός του νερού) που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ενός τροφίμου και 
συνεχίζει να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε τροποποιημένη μορφή, θα πρέπει να 
αναγράφεται στον πίνακα των συστατικών. Τα πρόσθετα (Κώδικας Ε) αναγράφονται μαζί 
με τα συστατικά [Ε100-Ε199: χρωστικές, Ε200-Ε299: συντηρητικά, Ε300-Ε399: 
αντιοξειδωτικά, Ε400-Ε499: σταθεροποιητές]. Τα προϊόντα που περιέχουν Γενετικά 
Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), σε ποσοστό άνω του 0,9%, φέρουν υποχρεωτικά 
σήμανση. Όλες οι ουσίες που προέρχονται από ΓΤΟ αναφέρονται στον κατάλογο των 
συστατικών με τις λέξεις «γενετικά τροποποιημένο». 
 
3. Διάρκεια ζωής 
Η «ημερομηνία λήξης» χρησιμοποιείται κυρίως στα ευαλλοίωτα τρόφιμα. Η κατανάλωση 
τροφίμων μετά την ημερομηνία λήξης μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ευαλλοίωτων κυρίως προϊόντων, αναγράφεται και η ημερομηνία 
παραγωγής. 

 
 

 
Η «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» χρησιμοποιείται κυρίως σε τρόφιμα που μπορούν 
να διατηρηθούν περισσότερο καιρό και τα οποία, μετά την παρέλευση της αναφερόμενης 
ημερομηνίας, μπορεί να υποβαθμιστούν ποιοτικά, αλλά συνήθως δεν είναι επικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία. 

 
4. Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας 
Η ένδειξη της παρτίδας αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της επισήμανσης. Η ένδειξη της 
παρτίδας είναι συνήθως ένας δυσνόητος κωδικός για τον καταναλωτή, ο οποίος επιτρέπει την 
ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και την ανάκλησή του από το εμπόριο, στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα. Η Ελλάδα, για κάθε προϊόν της που παράγει ή και φτιάχνει 
στον τόπο της, φέρει τον κωδικό αριθμό 520 (3 πρώτα ψηφία). 

 
5. Σήματα Ποιότητας 
Oι οργανισμοί πιστοποίησης της χώρας μας είναι οι εξής: ΔΗΩ (EL-01-BIO), Φυσιολογική 
(EL-02-BIO), BIOEλλάς (EL-03-BIO), QWays Διαδρομές Ποιότητας (EL-04-BIO), A 
CERT Ευρωπαϊκός Oργανισμός Πιστοποίησης (EL-05-BIO), ΙRIS-Α, Χατζηδάκης και ΣΙΑ 
Ε.Ε. (EL-O6-BIO), Πράσινος Έλεγχος - Green Control (EL-07-BIO) και το Γεωτεχνικό 
Ινστιτούτο (EL-08-BIO). Από το φετινό καλοκαίρι του 2010 κάποιο προϊόν για να είναι 
αναγνωρισμένο ως βιολογικό θα πρέπει να φέρει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(κάτω αριστερά). 
                                

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: 
10/12/2010
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23. Υγιεινές Διατροφικές Συνήθειες. Χρήσιμες οδηγίες προς τους γονείς.  
 

1. Ενθαρρύνετε τις φυσικές δραστηριότητες και συνδυάστε άσκηση με διασκέδαση (πχ. 
μετακινήσεις με ποδήλατο, ομαδικά αθλήματα, τακτικό πλύσιμο αυτοκινήτου). 

2. Υιοθετήστε μια πιο υγιεινή δίαιτα για όλη την οικογένεια. 
3. Μαγειρεύετε στο σπίτι και αφήστε τα παιδιά να συμμετέχουν. Είναι μια σπουδαία 

ευκαιρία για να κάνετε ένα «μάθημα» υγιεινής διατροφής. 
4. Μη σερβίρετε μεγάλες μερίδες. 
5. Μην προτρέπετε ποτέ τα παιδιά να τρώνε γρήγορα και να αδειάζουν το πιάτο τους. 
6. Μην πιέζετε τα παιδιά να φάνε όταν δεν νιώθουν πείνα. 
7. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να καταναλώνουν τροφές με ψηλή περιεκτικότητα σε λίπος 

και ζάχαρη στο σχολείο (πχ τυρόπιτες, σάντουιτς, σοκολάτες και γλυκίσματα). 
8. Μην τρώτε όταν διασκεδάζετε ή ασχολείστε με άλλου είδους δραστηριότητες (πχ. 

τηλεόραση ή εργασία) και μην επιτρέπετε στα παιδιά το ίδιο. 
9. Αποφύγετε τα ενδιάμεσα γεύματα με τροφές που είναι πλούσιες σε θερμίδες και ζάχαρη. 

Για δεκατιανό δώστε στα παιδιά κάτι πιο υγιεινό όπως φρούτα ή γιαούρτι. 
10. Περιορίστε τα fast-foods σε μια το πολύ φορά την εβδομάδα. 
11. Περιορίστε στο ελάχιστο την τηλεόραση. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνος 

παρακολούθησης τηλεόρασης σχετίζεται άμεσα με το βάρος. 
 
 


