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Διατροφή  και υγει α 
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Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηεηα. Απηφ θαίλεηαη αθφκε θαη ζηε δηαηξνθή καο.  

Γξήγνξν θαγεηφ, αλχπαξθην πνιιέο θνξέο πξσηλφ, ηππνπνηεκέλα θαγεηά ζην δηάιεηκκα ζην 

ζρνιείν. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα παρπζαξθία, θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, αζζέλεηεο. 

 

«Τν θαγεηό ζνπ είλαη ην θάξκαθό ζνπ» έιεγε ν Ιππνθξάηεο. 

 

Καη ην ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο ζσζηήο Γηαηξνθήο, ηεο Άζθεζεο θαη ηεο Τγείαο μεθηλά ... 
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Διδακτικοί 

Στόχοι 

Απόκτηςη γνώςεων 

Υγιεινζσ – βλαβερζσ 
τροφζσ 

Συςτατικά τροφών 

Σφνδεςη τόπων - 
τροφών 

Καλλιζργεια 
ςτάςεων 

Συνεργαςία, 
περιζργεια, ςωςτζσ 

ςυνήθειεσ 
διατροφήσ 

Εξάςκηςη ςε 
δεξιότητεσ 

Ζρευνα, ςυλλογή – 
επεξεργαςία – 
παρουςίαςη 

πληροφοριών, 
χρήςη μζςων 
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Θξεπηηθά πζηαηηθά 

Θξεπηηθά πζηαηηθά γηα έλαλ πγηή νξγαληζκό 

Τπάξρνπλ πνιιέο βηηακίλεο, κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη άιινπ ηχπνπ δηαηξνθηθά ζπζηαηηθά πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεηχρεηε λα θαιπηεξεχζεηε ηελ πξνζσπηθή ζαο δηαηξνθή. 

Υξεζηκνπνηήζηε απηφ ην δηάγξακκα γηα λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεηε ηηο βηηακίλεο θαη ηα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ κπνξείηε λα σθειεζείηε ή πνπ κπνξνχλ λα ζαο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε 

ππνζηήξημε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δηαηξνθή. 

Βηηακίλεο / Μεηαιιηθά 

ηνηρεία 

 

Βαζηθέο Λεηηoπξγίεο 

 

Γηαηξνθηθέο Πεγέο 

 

Βηηακίλε Α/Β-θαξνηίλε Όξαζε, αλάπηπμε, πγηή 

επηδεξκίδα, ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

παλάθη, πξάζηλα ιαραληθά, 

θαξφηα, πεπφλη, κπξφθνιν, 

βεξίθνθα, γάια θαη δεκεηξηαθά 

Βηηακίλε D Βνεζά ζηελ πγεία ησλ νζηψλ 

 

Γάια θαη δεκεηξηαθά, 

ζνιoκφο, ζαξδέιεο 

Βηηακίλε Δ 

 

Βνεζά ζηελ πγηή δηαηήξεζε 

ηεο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ 

θαη έρεη αληηνμεηδσηηθέο 

ηδηφηεηεο 

Φπηηθά έιαηα, θαξχδηα, ζπφξνη, 

δεκεηξηαθά 

Βηηακίλε Κ Βνεζά ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο Πξάζηλα ιαραληθά, γάια 

Βηηακίλε Β-1 (Θεηακίλε) Βνεζά ζην λα δηαηεξείηαη ε 

ελέξγεηα απφ ηηο ηξνθέο, θαη 

ζηελ δηαηήξεζε πγηνχο 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

Δκπινπηηζκέλα δεκεηξηαθά 

νιηθήο αιέζεσο, μεξά θαζφιηα, 

θξέαηα 

Βηηακίλε Β-2 (Ρηβνθινβίλε) Βνεζά ζηελ δηαηήξεζε ηεο Γάια, καληηάξηα, ζπαλάθη, 
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 ελέξγεηαο απφ ηηο ηξνθέο νιφθιεξα ζηηεξά 

Βηηακίλε Β-3 (Νηαζίλε) 

 

Βνεζά ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

ελέξγεηαο απφ ηηο ηξνθέο 

 

Μαληηάξηα, ςάξη, θνηφπνπιν, 

βνδηλφ, θηζηίθηα, 

εκπινπηηζκέλα δεκεηξηαθά. 

 

Βηηακίλε Β-6 

 

Βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα 

επεμεξγαζηεί ηηο πξσηεΐλεο θαη 

ζηελ δηαηήξεζε πγηνχο 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

Κξέαηα, ςάξη, πνπιεξηθά, 

ζπαλάθη, κπξφθνιν, κπαλάλα, 

ειηφζπνξνη 

Φπιιηθφ Ομχ 

 

Πξνζηαηεχεη ην γελεηηθφ πιηθφ 

θαη πξνιακβάλεη πξνβιήκαηα 

εγθπκνζχλεο 

Πξάζηλα ιαραληθά, ρπκφο 

πνξηνθαιηνχ, εληφζζηα 

θξεάησλ 

Βηηακίλε Β-12 

 

Γηαηήξεζε πγηνχο λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

Εσηθέο ηξνθέο, δεκεηξηαθά 

 

Βηηακίλε C 

 

Βνεζά ζηε δηαηήξεζε πγηνχο 

πλδεηηθνχ ηζηνχ, έρεη 

αληηνμεηδσηηθή δξάζε 

Όμηλα Φξνχηα, θξάνπιεο, 

πξάζηλα ιαραληθά, πηπεξηέο, 

ληνκάηεο, αθηηλίδην. 

Κάιην 

 

Γηαηήξεζε πγηνχο λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

 

παλάθη, θνινθχζη, κπαλάλεο, 

πνξηνθάιηα, ληνκάηεο, πεπφληα, 

μεξά θαζφιηα, γάια, 

δεκεηξηαθά 

Αζβέζηην Τγηέο λεπξηθφ ζχζηεκα, πγηή 

νζηά θαη δφληηα.  

Γάια, γηανχξηη, ηπξί cottage, 

ηνθνχ, θπιιψδε ιαραληθά θαη 

κεξηθέο εληζρπκέλεο ηξνθέο 

(φπσο είλαη ν ρπκφο 

πνξηνθαιηνχ). 

Υαιθφο Αλάπηπμε, βνεζά ηελ πξφιεςε 

απφ αλαηκία 

Φαζφιηα, θαξχδηα, νιφθιεξα 

δεκεηξηαθά 

ίδεξνο Πξνιακβάλεη ηελ αλαηκία, 

πγηέο αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

Κξέαηα, ζαιαζζηλά, νιφθιεξα 

δεκεηξηαθά, κπξφθνιν, αξαθάο 

Μαγλήζην Γπλαηά νζηά, ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ θαη 

θαξδηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Πίηνπξν απφ ζηηεξά, πξάζηλα 

ιαραληθά, θαξχδηα, ζνθνιάηα, 

θαζφιηα 

ειήλην Αληηνμεηδσηηθφ Κξέαηα, απγά, ςάξη, νιφθιεξα 
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δεκεηξηαθά 

Φεπδάξγπξνο Αλάπηπμε, αλνζία Θαιαζζηλά, θξέαηα, ιαραληθά, 

νιφθιεξα δεκεηξηαθά 

 

 

ΚΟΛΟΚΤΘΟΠΟΡΟ 

Tα θνινθπζόζπνξα πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα cucurbita (cucurbita pepo) θαη είλαη έλα 

θπζηθφ θαη πνιχ ζξεπηηθφ πξντφλ. Δίλαη ην πην ζξεπηηθφ θνκκάηη ηεο θνινθχζαο. Σν ιάδη, πνπ 

πεξηέρνπλ, κεηαμχ 40-50%, είλαη πινχζην ζε αθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Ο παζαηέκπνο πεξηέρεη 

πνιχηηκα ιηπαξά νμέα, σ-6 θαη θπξίσο ιηλνιετθφ νμχ. Σν πνζνζηφ πξσηετλψλ ηνπο θπκαίλεηαη 

ζηα 30-40%, ελψ παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν είδνο ζπφξσλ. Πεξηέρνπλ επίζεο, ςεπδάξγπξν, ραιθφ, καγλήζην, καγγάλην θαη θψζθνξν. 

Δπηπιένλ πεξηέρνπλ βηηακίλεο E, C, Κ, νξηζκέλεο απφ ηηο Βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, φπσο 

ην θπιιηθφ νμχ θαη Βηηακίλε Α. ηελ Κίλα κάιηζηα ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο. Οη ζπφξνη είλαη κία απφ ηηο θαιχηεξεο πεγέο καγλεζίνπ, πνπ 

βνεζά ζηε ραιάξσζε θαη ηελ ειάηησζε ηεο πίεζεο, θαζψο θαη ςεπδαξγχξνπ. Σέινο πεξηέρνπλ 

Φπηνζηεξφιεο. 

Όηαλ νη ζπφξνη γίλνπλ θαθέ έρνπλ ηαγγίζεη. Οη θνινθπζφζπνξνη δηαηεξνχληαη ζε γπάιηλν δνρείν 

ζην ςπγείν, ελψ αλ αιεζηνχλ δηαηεξνχληαη ζην ςπγείν γηα κία εβδνκάδα. Ζ κάζεζή ηνπο πξέπεη λα 

είλαη ζρνιαζηηθή γη‟ απηφ ηνπο κνπζθεχνπκε απφ ην βξάδπ, πξάγκα πνπ καο βνεζά ζηελ 

απνξξφθεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Αιέζνληαη κφλν φηαλ είλαη ζηεγλνί.  

Θεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο: 

Μαζάηε παζαηέκπν. Οη παξαδνζηαθέο ηαηξηθέο πξαθηηθέο, ηα γηαηξνζφθηα, πνπ είραλ θαζηεξσζεί 

κε ηελ πείξα πάξα πνιιψλ εηψλ, μαλαδνχλ ηηο παιηέο ηνπο δφμεο. Ο θφζκνο αλαδεηεί ηηο ιχζεηο πνπ 

πξνζθέξεη ε Φχζε, ιχζεηο ζπγθεθξηκέλεο, ζίγνπξεο, ζσζηέο. Οη θνινθπζφζπνξνη έρνπλ απφ θαηξφ 

απνδείμεη ηελ αμία ηνπο, θεξδίδνληαο κηα ζέζε κε ηηο απιέο πιελ απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο ζην 

νπινζηάζην ηεο <ηαηξηθήο> ηνπ ζπηηηνχ. Σν θαιχηεξν θάξκαθν ήηαλ νη θξέζθνη ζπφξνη πνπ 

έβγαδαλ απφ ηε λεξνθνινθχζα θαη αθνχ ηνπο θαβνχξδηδαλ, ηνπο ηζηκπνινγνχζαλ ηηο ρεηκσληάηηθεο 

λχρηεο, δηψρλνληαο ηηο αξξψζηηεο. Μπνξείηε λα ηνλ δνθηκάζεηε άθνβα, αλ δελ ηνλ έρεηε απνιαχζεη 

κέρξη ζήκεξα. Καη απηφ γηαηί είλαη απνδεδεηγκέλν φηη δηαζέηεη επεξγεηηθή δξάζε θαη επηπιένλ 

πξνζθέξεη επράξηζηε απαζρφιεζε ζε φζνπο αλαδεηνχλ κηα αζρνιία, έλα ππνθαηάζηαην δξάζεο ή 

ιίγε ιηρνπδηά. Σν ηζηκπνιφγεκα ίζσο δελ είλαη εληειψο αζφξπβν, αιιά δελ ππάξρνπλ θξνχζκαηα 

ππεξβνιηθήο δφζεο παζαηέκπνπ. πλδπάζηε ην ηεξπλφ κε ην επράξηζην! Απίζηεπην, αιιά αιεζηλφ: 

νη θνινθπζφζπνξνη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή, φπσο: 
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Τπεξηξνθία ηνπ πξνζηάηε: 

Ίζσο έρεηε παξαηεξήζεη φηη ε πξνζηαηίηηδα θαη ε ππεξηξνθία ηνπ πξνζηάηε απνηεινχλ φιν θαη 

πην ζπρλφ πξφβιεκα. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ίζσο ζηελ θαθή δηαηξνθή. Αιιά δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη θάπνηε ν θφζκνο έηξσγε πνιχ πεξηζζφηεξνπο ζπφξνπο ή θαγεηά πνπ πεξηείραλ 

ζπφξνπο, νη νπνίνη κε ηνλ θαηξφ εμαθαλίζηεθαλ απφ ηε δηαηξνθή καο, φπσο ζπλέβε θαη κε ηνπο 

θνινθπζφζπνξνπο. Όζν ηνπο έηξσγαλ ηαθηηθά, νη αζζέλεηεο απηέο εκθαλίδνληαλ πνιχ ζπαληφηεξα. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα θνινθπζφζπνξα επηδξνχλ θαηαπξαυληηθά ζε πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνζηάηε, ελψ εμνκαιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα ρνχθηα 

θνινθπζφζπνξσλ απνδίδεη 154 ζεξκίδεο. ΟΗ θνινθπζφζπνξνη επηδξνχλ 

 

ΗΛΙΟΠΟΡΟ 

Δίλαη κηα ηξνθή πινχζηα ζε θπηνζηεξφιεο θαη επνκέλσο είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ θαξδηά. 

Πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ιηπαξά νμέα, σ-3 θαη σ-6. Απφ ηα ζπλνιηθά 

ηνπο ιηπαξά πεξίπνπ ην 70% είλαη πνιπαθφξεζηα, ην 20% κνλναθφξεζηα θαη κφλν ην 10% είλαη 

θνξεζκέλα. Οη θπηηθέο ζηεξφιεο είλαη κηα θαηεγνξία ρεκηθψλ ελψζεσλ ησλ θπηψλ νη νπνίεο 

κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη βειηηψλνπλ ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα, ζε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ επηζηήκνλεο δηαπηζηψζεθε φηη νη ειηφζπνξνη θαη ηα θηζηίθηα Αηγίλεο 

πεξηέρνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θπηηθψλ ζηεξνιψλ. Δίλαη πνιχ πινχζηνη ζε θπιιηθφ νμχ, 

ραξαθηεξηζηηθφ δε είλαη φηη ηα 100 γξακκάξηα καο δίλνπλ πεξηζζφηεξε πνζφηεηα θπιιηθνχ νμένο, 

απφ απηή πνπ ρξεηαδφκαζηε θαζεκεξηλά. Απνηεινχλ κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεγέο βηηακίλεο Δ 

ζηε θχζε. Ζ βηηακίλε Δ απνηειεί βαζηθή αληηνμεηδσηηθή βηηακίλε πξνζηαηεχνληαο ηα θχηηαξά ηνπ 

δέξκαηνο, ηεο θαξδηάο θ.α. απφ ηε γήξαλζε θαη ηελ νμείδσζε. Μφιηο 12 γξακκάξηα ειηφζπνξνπ 

θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην 30% ησλ εκεξεζίσλ αλαγθψλ καο ζε βηηακίλε Δ. Αθφκε, πεξηέρνπλ 

ζεκαληηθφηαηα πνζά απφ Βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, φπσο βηηακίλε  Β1, παληνζεληθνχ 

νμένο θαη θπιιηθνχ νμένο. Οη βηηακίλεο απηέο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ, 

θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξνκπηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία. Δίλαη πινχζηνη ζε Πξσηεΐλεο θαη Φπηηθέο 

ίλεο, αιιά θαη ζε καγλήζην, ζίδεξν, θψζθνξν.  Απνηεινχλ ηέινο ζεκαληηθή πεγή θαη άιισλ 

αληηνμεηδσηηθψλ ζπζηαηηθψλ φπσο ην ζειήλην. Σν ζειήλην δελ βξίζθεηαη εχθνια ζηηο ηξνθέο θαη 

απνηειεί ζπζηαηηθφ πνπ ηζρπξνπνηεί ηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Ιδηφηεηεο:  

Οη ειηφζπνξνη: 

                  Καηαπνιεκνχλ ην άζζκα θαη ηελ ππέξηαζε. 
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                  Οη ηαπεηλνί ειηφζπνξνη βξέζεθαλ λα είλαη ν θαιχηεξνο ζχκκαρφο καο γηα ηε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο θαθήο ρνιεζηεξφιεο. πκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο 

ρνιεζηεξφιεο αίκαηνο, απμάλνληαο ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

                  Πξνιακβάλνπλ ηηο εκηθξαλίεο  

                  Πεξηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαθέο παζήζεηο. Ζ θαηαλάισζε αθφξεζησλ 

ιηπαξψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ θνξεζκέλσλ είλαη έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο 

ηξφπνπο γηα λα πξνιεθζεί ε ζηεθαληαία λφζνο θαη νη ειηφζπνξνη απνηεινχλ γηα ην ιφγν 

απηφλ ηδαληθή ηξνθή. 

                  “Υηίδνπλ” γεξά νζηά.  

                  Πξνάγνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

                  Μηα ρνχθηα ειηφζπνξσλ απνδίδεη 85 ζεξκίδεο (kcal) 

 

ΛΤΚΟΠΔΝΙΟ 

Ζ ληνκάηα φπσο θαη ηα παξάγσγά ηεο (πνιηφο, θέηζαπ, ζάιηζεο, ρπκφο), είλαη κηα εμαίξεηε πεγή 

σθέιηκσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο επεξγεηηθέο ηεο δξάζεηο γηα ηελ πγεία νθείινληαη ζε ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη θαη 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηεο. 

Σν ιπθνπέλην αλήθεη ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα ησλ θπηνρεκηθψλ νπζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή νπζία πνπ πεξηέρεηαη ζηηο ληνκάηεο θαη ζηα παξαγσγά ηεο. Δθηφο απφ ηηο 

ληνκάηεο, ιπθνπέλην ππάξρεη θαη ζε άιια θξνχηα θαη ιαραληθά φπσο θαξπνχδη, ξνδ γθξέηπθξνπη 

θαη παπάγηα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηνπο 

κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ηα θξνχηα θαη ιαραληθά βνεζνχλ ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ηδηαίηεξα 

γηα ηε ληνκάηα θαη ην ιπθνπέλην, πνιιά λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δείρλνπλ ην επξχ θαη 

απνηειεζκαηηθφ θάζκα ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζηελ πξφιεςε πνιιψλ ζνβαξψλ αζζελεηψλ. 

Σν ιπθνπέλην κε ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπ δξάζε, εμνπδεηεξψλεη ηηο ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θπζηνινγηθά θαηά ην κεηαβνιηζκφ ησλ θπηηάξσλ. Οη ξίδεο νμπγφλνπ βιάπηνπλ ηα 

θχηηαξα θαη ηνπ ηζηνχο. Φαίλεηαη φηη νη βιάβεο πνπ πξνθαινχλ νη ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ ζην 

DNA ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ζπκβάιινπλ ζηε γήξαλζε, ζηε γέλεζε ηνπ 

θαξθίλνπ, ζηελ αξηεξηνζθιήξπλζε, ζηηο θαξδηαθέο θαη αγγεηαθέο παζήζεηο. 

Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ απφ ην έληεξν ην ιπθνπέλην, ελαπνηίζεηαη ζην ζπθψηη, ζηνπο 

πλεχκνλεο, ζηνλ πξνζηάηε, ζην παρχ έληεξν θαη ζην δέξκα.  

Μέρξη ηψξα ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ έδεημαλ φηη ην ιπθνπέλην απφ ηε ληνκάηα θαη ηα 

παξαγσγά ηεο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ παζήζεσλ πνπ 

ηαιαλίδνπλ ηελ αλζξσπφηεηα. 
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Μεηαμχ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1. Καξδηαθέο παζήζεηο, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

2. Καξθίλνο πξνζηάηε, πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζηφκαηνο, νηζνθάγνπ, ζηφκαρνπ, παρένο 

εληέξνπ), καζηνχ, ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, σνζεθψλ 

3. Γηαβήηεο 

4. Απψιεηα φξαζεο, θαηαξξάθηε 

5. Οζηενπφξσζε 

6. Αλδξηθή ζηεηξφηεηα 

7. Πξνεθιακςία ζηελ εγθπκνζχλε 

Οη δξάζεηο ηνπ ελαληίνλ ηνπ θαξθίλνπ πξνζηάηε, νηζνθάγνπ, παρένο εληέξνπ θαη ζηφκαηνο, 

ππφζρνληαη πνιιά. Δπίζεο θαίλεηαη φηη ην ιπθνπέλην, σο κέξνο ηνπ νπινζηαζίνπ πνπ απνηειεί έλα 

ηξφθηκν φπσο ε ληνκάηα, βνεζά θαηά ησλ κεραληζκψλ γήξαλζεο πξνθέξνληαο πηζαλφλ έηζη, 

καθξνδσία.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε θπξηφηεξε πεγή πνπ παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο ιπθνπέλην είλαη ε 

ληνκάηα θαη ηα παξάγσγά ηεο.  

Έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (National Health and Nutrition Examination Study, 

NHANES 2000), έδεημε φηη 85% ηνπ ιπθνπελίνπ δηαηξνθήο πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ 10 πεγέο πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ζάιηζεο καθαξνληθψλ, θέηζαπ, 

 

ΝΗΣΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΧΣΔΙΝΔ ΤΦΗΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Φαζφιηα, θνπθηά, θαθή, ξεβίζηα, ζφγηα αιιά θαη θπζηίθηα, είλαη ην ”θξέαο ησλ θησρψλ”. 

Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπο, ηα φζπξηα είλαη πινχζηα ζε πξσηεΐλεο, θάιην, θπιιηθφ νμχ, 

ζίδεξν θαη καγλήζην. 

Όηαλ ζπλνδεχνληαη κε δεκεηξηαθά (ςσκί, ξχδη θηι) παξέρνπλ πξσηετλε εθάκηιιε ηνπ θξέαηνο 

ελψ είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά. Δπίζεο, ηα φζπξηα είλαη πινχζηα ζε δηαηηεηηθέο 

ίλεο αιιά θαη ζε θπηνρπκηθέο νπζίεο (νη νπνίεο πηζαλφλ Η αξαθνζηή έρεη κπεη θαη ε λεζηεία 

γηα πνιινχο μεθίλεζε! Απνρή απφ ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο φπσο ην θξέαο, ην ςάξη, ηα 

γαιαθηνθνκηθά θαη ηα απγά, θαη αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ φπσο ηα δεκεηξηαθά, ηα 

φζπξηα, ηα ζαιαζζηλά, νη μεξνί θαξπνί,ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. 

Δίλαη γλσζηφ πσο ε λεζηεία είλαη κηα πεξίνδνο πνπ ζπκβάιεη επεγεξηηθά ζηελ πγεία αξθεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζνρή. Μελ ακεινχκε εμάιινπ πσο νη αθξαίεο ειηθηαθέο νκάδεο (βξέθε, 

ειηθησκέλνη αιιά θαη νη έγθπεο) δεδνκέλνπ νηη δηαηξέρνπλ ζνβαξνχο δηαηξνθηθνχο θηλδχλνπο 

πξέπεη λα απέρνπλ απφ απζηεξή θαη παξαηεηακέλε λεζηεία. 
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Απφ ηελ άιιε, λα ζεκεηψζνπκε απφ ηελ αξρή, πσο είλαη κηα πξάμε απηνζπγθξάηεζεο πνπ ζθνπφ 

έρεη ηελ απνρή απφ θάπνηα ηξφθηκα θαη φρη απαξαίηεηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θάπνησλ άιισλ (φπσο ην ςσκί ή νη μεξνί θαξπνί). 

Αο βάινπκε, ινηπφλ, ζην ”κηθξνζθφπην” ηηο λεζηίζηκεο ηξνθηθέο επηινγέο ! 

 

Απνρή από ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο 

Νεζηεχνληαο απφ θξέαο, γαιαθηνθνκηθά θαη απγά ακέζσο ακέζσο κεηψλνληαη ηα θνξεζκέλα 

ιηπαξά, ε δηαηηεηηθή ρνιεζηεξφιε αιιά θαη άιινη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο (φπσο νξκφλεο 

ζηξεο ιφγσ ζαλάησζεο ηνπ δψνπ). Δπίζεο, δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ”θάζαξζεο” πνπ παξ‟φηη είλαη 

θαζαξά ςπρνινγηθή δξα επεγεξηηθά ζηηο άκπλεο απηνζπγθξάηεζεο! 

Απφ ηελ άιιε ,φκσο, κεηψλεηαη ε βαζηθή πεγή πξσηετλεο, ζηδήξνπ (θπξίσο απφ θξέαο), 

αζβεζηίνπ (θπξίσο απφ γάια), βηηακίλεο Β12 θαη Β2 (θξέαο θαη γάια αληίζηνηρα), 

ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ Α θαη D (θπξίσο απφ βνχηπξν) αιιά θαη ηνπ πνιχ ηζρπξνχ 

αληηνμεηδσηηθνχ CLA,ζπδεπγκέλν ιηλειατθν νμχ, (απφ θξέαο θαη απγφ). 

Γηα ην ιφγν απηφ, αθελφο ε δηάξθεηα ηεο λεζηείαο δελ πξέπεη λα είλαη παξαηεηακέλε αθεηέξνπ 

πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ δσηθψλ κε αχμεζε άιισλ νκάδσλ ηξνθψλ. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αχμεζε ησλ φζπξησλ θαη ε θαηαλάισζε γάιαηνο ζφγηαο! 

 

Γεκεηξηαθά 

ηηάξη, θξηζάξη, ξχδη, βξψκε, θαιακπφθη θαη 

φια ηα άιεπξά ηνπο είλαη ε βάζε ηεο 

δηαηξνθήο καο είηε λεζηεχνπκε είηε φρη. Σα 

δεκεηξηαθά είλαη πινχζηα ζε ζχλζεηνπο 

πδαηάλζξαθεο, κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

πξσηετλε θαη ρακειά ζε ιηπαξά.  

Πξνηηκάηε ηα αθαηέξγαζηα ή πξντφληα 

νιηθήο πνπ ζα δψζνπλ ζεηακίλε (Β1), ληαζίλε (Β3), θψζθνξν, λάηξην, θάιην, δηαηηεηηθέο ίλεο 

θαη δηάθνξα θπηνρεκηθά (θπηηθά ζπζηαηηθά κε 

πνηθίιεο επεγεξηηθέο δξάζεηο). Σα δεκεηξηαθά 

πξσηλνχ θαη γεληθφηεξα ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα 

δεκεηξηαθψλ είλαη ζπλήζσο εκπινπηηζκέλα κε 

αζβέζηην, ζίδεξν, θπιιηθφ νμχ θαη άιια ζπζηαηηθά. 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλνπλ ηα φζπξηα γηα έλα γεχκα κε 

πξσηεΐλε πςειήο βηνινγηθήο αμίαο! 
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Σα 100γξ παξέρνπλ πεξίπνπ 350 ζεξκίδεο, 12 γξ πξσηεΐλεο, 70 γξ πδαηάλζξαθα θαη 1,5 γξ 

ιίπνπο. 

 

Έκθαζε ζηα όζπξηα 

Σα 100γξ άβξαζηα φζπξηα παξέρνπλ πεξίπνπ 330 ζεξκίδεο, 20γξ πξσηεΐλεο, 60 γξ 

πδαηάλζξαθα, 1,5 γξ ιηπαξψλ. 

Δπηιέμηε ειιεληθά πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο γηα παξαδνζηαθά ιαδεξά, πνπξέ ή ζαλ 

ζαιάηα (καπξνκάηηθα ζπλήζσο). 

 

Θαιαζζηλά 

Καιακάξη, ζξάςαιν, γαξίδεο, θαξαβίδεο, ρηαπφδη θαη κχδηα, ηα ”θξνχηα” ηεο ζάιαζζαο είλαη 

ππέξνρνη κεδέδεο θαη αλαπιεξψλνπλ ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα ζε πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο 

αμίαο. 

Σα ζαιαζζηλά είλαη πινχζηα ζε θψζθνξν, ηψδην, µαγλήζην, ζίδεξν, ραιθφ, πξσηεΐλεο, σ-3 

ιηπαξά νμέα. Δπίζεο, απνηεινχλ πνιχ θαιή πεγή βηηαµηλψλ ζπκπιέγκαηνο Β θαη ζειελίνπ. 

Δίλαη ”άπαρν” θξέαο ελψ φζα ηξψγνληαη κε ην θέιπθνο παξέρνπλ αξθεηφ αζβέζηην. Σα 100 γξ 

παξέρνπλ πεξίπνπ 120 ζεξκίδεο θαη 20 γξ πξσηετλεο.  

Βέβαηα, ηα ζαιαζζηλά ελέρνπλ θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε αιιεξγηψλ νπφηε ζέινπλ πξνζνρή. 

 

Φξνύηα θαη ιαραληθά 

Πνιπζπδεηεκέλα, κε δηαηξνθηθή αμία αλεθηίκεηε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά είλαη ν ηδαληθφο 

ζπλδπαζκφο πδαηαλζξάθσλ, δηαηηεξηθψλ ηλψλ, βηηακηλψλ θαη άιισλ αληηνμεηδσηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Δίλαη εμαηξεηηθέο πεγέο, θπξίσο βηηακίλεο C, Κ θαη θιαβνλνεηδψλ. Δθηφο απφ ηα θξέζθα θξνχηα 

κελ μερλάκε θαη ηα απνμεξακέλα, φπσο ηα ζχθα, ηα δακάζθελα θαη νη ζηαθίδεο, πνπ ζα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζαιάηεο ή ηα δεκεηξηαθά. 

 

Ξεξνί θαξπνί 

Ακχγδαια, θαξχδηα, πεθάλ, θάζηνπο, θνπληνχθηα, αιιά θαη πνιινί άιινη, νη μεξνί θαξπνί 

απνηεινχλ κηα πγηεηλή, ζξεπηηθή θαη λφζηηκε δηαηξνθηθή επηινγή. 

Δίλαη πινχζηνη ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, ζε θπηηθέο ζηεξφιεο, ζειήλην, ςεπδάξγπξν, 

καγλήζην, θάιην, θψζθνξν, αιιά θαη ζε πνιιέο βηηακίλεο φπσο ε Δ. 

Δίλαη ζξεπηηθέο ”βφκβεο” ηφζν ζε ζέκα ζπζηαηηθψλ φζν απφ ελέξγεηα, νπφηε πξνζέμηε ηηο 

πνζφηεηεο! Μία ρνχθηα (πεξίπνπ 70γξ) ηελ εκέξα είλαη αξθεηή αθνχ ζα δψζεη αξθεηά ζπζηαηηθά 

θαη πεξίπνπ 360 ζεξκίδεο! 
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Άιια ”λεζηίζηκα” πξντόληα 

Ζ ειιεληθή παξάδνζε καο έρεη θιεξνδνηήζεη ηνλ αγαπεκέλν 

ραιβά. Τπάξρνπλ ηξηψλ ηχπσλ ραιβάδεο ζηελ Διιάδα, ν 

ζεζακέληνο, ν ζηκηγδαιέληνο θαη ν ραιβάο Φαξζάισλ. Ο 

ζεζακέληνο ραιβάο παξαζθεπάδεηαη απφ ην ηαρίλη, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ θηηάρλεηαη απφ πνιηνπνηεκέλν ζνπζάκη. ίδεξνο, 

αζβέζηην, καγλήζην, ζεηακίλε, βηηακίλε Β6, πνιπαθφξεζηα 

ιηπαξά, βηηακίλε Δ, ιηγλάλεο (θπζηθά αληηνμεηδσηηθά) θαη ζεζακίλε! 

Αληίζηνηρα, πνιχ θαιή επηινγή είλαη θαη ην ρνπκνπο απφ ηαρίλη θαη ξεβχζηα, ιεκφλη θαη 

ειαηφιαδν! 

πκπεξαζκαηηθά, ε πεξίνδνο ηεο λεζηείαο εθηφο απφ πνιχηηκε ζξεζθεπηηθή πξάμε, είλαη κηα 

θαιή επθαηξία λα αλαθαιχςνπκε θαηλνχξγηεο δηαηξνθηθέο επηινγέο, πξνζθηιείο ζηελ θπηνθαγηθή 

δηαηξνθή. Αλ ζπλδπαζηνχλ ζσζηά, ζα καο δψζνπλ πνιχ ζξεπηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά γεχκαηα! 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΙΠΑΡΑ 

Κνξεζκέλα θαη πδξνγνλσκέλα ιηπαξά: απμάλνπλ ηελ νιηθή θαη ηελ «θαθή» (LDL) ρνιεζηεξφιε, 

ελψ ηα πδξνγνλσκέλα ιηπαξά επηπιένλ θαηεβάδνπλ ηελ «θαιή» (HDL) ρνιεζηεξφιε. Καη νη δχν 

θαηεγνξίεο ιηπαξψλ είλαη ζηέξεεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σα θνξεζκέλα ιηπαξά πεξηέρνληαη ζε 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο (θξέαο, πνπιεξηθά, γάια, ηπξί θ.ιπ.), ελψ ηα πδξνγνλσκέλα ιηπαξά 

πεξηέρνληαη ζε επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, φπσο κπηζθφηα, θξνπαζάλ, αικπξά ζλαθ, πξντφληα θαζη 

θνπλη θ.ιπ  

 

Με αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα Σξνθίκσλ παξέρεη 

νδεγίεο γηα ηε δηαηξνθηθή πξφζιεςε ηνπ ιίπνπο, ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ δηαηηεηηθψλ ηλψλ 

θαη ηνπ λεξνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα λεφηεξα δεδνκέλα. Οη δηαηξνθηθέο απηέο ηηκέο αλαθνξάο 

ζεζπίδνπλ βέιηηζηεο πξνζιήςεηο γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κηαο ηζνξξνπεκέλεο δίαηηαο, ε νπνία 

φηαλ απνηειεί κέξνο ελφο ζπλνιηθφηεξα πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο, ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πγεία. 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ζε εμέιημε  

Ζ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα Σξνθίκσλ (EFSA, European Food Safety Authority) 

αλαζεσξεί ηηο δηαηηεηηθέο ηηκέο αλαθνξάο (DRVs, Dietary Reference Values), νη νπνίεο 

δεκνζηεχηεθαλ ην 1993. Απφ ηε δηαδηθαζία ζα πξνθχςνπλ πεξηεθηηθέο δηαηξνθηθέο νδεγίεο, γηα ηε 

δηαηξνθηθή επηζήκαλζε θαη ηε ζηνρνζεζία γηα ηε δεκφζηα πγεία ζηελ Δπξψπε. Έπεηηα απφ εθηελή 

δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ Μειψλ Κξαηψλ, ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηα θαη άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ, δεκνζηεχηεθαλ DRVs γηα ηα ιίπε, ηνπο πδαηάλζξαθεο, ηηο δηαηηεηηθέο ίλεο θαη ην 



Διατροφή και Υγεία  Σελίδα 13 
 

λεξφ. Απηέο γηα ηελ ελέξγεηα, ηηο πξσηεΐλεο, ηηο βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία βξίζθνληαη αθφκα 

ππφ επεμεξγαζία. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα ρξόληα λνζήκαηα 

ην παξειζφλ, νη ζπληζηψκελεο ηηκέο εκεξήζηαο πξφζιεςεο ζηφρεπαλ πξσηίζησο ζηελ πξφιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ειιείςεσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. ηηο λεφηεξεο, φκσο, δεθαεηίεο έρεη θαηαζηεί 

ζαθέο φηη ε ζχλζεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ παίδεη θαίξην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ρξφλησλ 

λνζεκάησλ, φπσο ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο, ε νζηενπφξσζε, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, 

επεξεάδνληαο δειαδή ηε καθξνρξφληα πγεία. Γηα απηφ ην ιφγν, νη DRVs ζπκπεξηιακβάλνπλ πηα 

ηηο πξνζιήςεηο γηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο νη πδαηάλζξαθεο, νη ίλεο θαη ηα ιίπε. 

 

Σν εύξνο ησλ πδαηαλζξάθσλ 

Ξεθεχγνληαο απφ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, ε EFSA έρεη δψζεη έλα απνδεθηφ εχξνο γηα ηελ πξφζιεςε 

ησλ πδαηαλζξάθσλ (ζπλδπαζκφ απιψλ ζαθράξσλ θαη ακχινπ), γλσζηφ σο εχξνο πξφζιεςεο 

αλαθνξάο. Γίαηηεο πνπ πεξηέρνπλ κεηαμχ 45% θαη 60% ηεο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο 

απφ πδαηάλζξαθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κεησκέλε πξφζιεςε ιίπνπο θαη θνξεζκέλσλ ιηπηδίσλ, 

βειηηψλνπλ ην κεηαβνιηθφ θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε ρξφλησλ λνζεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηε 

πξφζιεςε ησλ ζπλνιηθψλ απιψλ ζαθράξσλ ή ησλ πξφζζεησλ ζαθράξσλ δελ έρεη ηεζεί αθφκα 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψκελε ηηκή ή έλα αλψηαην φξην, θαζψο ηα ππάξρνληα δεδνκέλα είλαη 

αλεπαξθή γηα λα ζπλδέζνπλ ηελ πςειή πξφζιεςε ζαθράξσλ κε ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο, ηελ 

έιιεηςε κηθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή ηελ ηεξεδφλα. ρεηηθά κε ην ηειεπηαίν, ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ πγηεηλή ησλ δνληηψλ κε ηε θζνξίσζε ηεο νδνληφθξεκαο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφιεςε 

ηεο ηεξεδφλαο. 

 

Σν θαηώθιη ησλ ηλώλ 

Ζ ζχζηαζε γηα ηελ πξφζιεςε ησλ δηαηηεηηθψλ ηλψλ έρεη βαζηζηεί ζηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη 

γηα λα δηαηεξείηαη θπζηνινγηθή ε γαζηξεληεξηθή ιεηηνπξγία. Έρεη, έηζη, νξηζηεί ε πξφζιεςε ησλ 

25 γξ/εκέξα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ 

πινχζησλ ζε ίλεο, φπσο ηα νιηθήο άιεζεο δεκεηξηαθά, ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, ζε βαζκφ πνπ 

λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 25 γξ. ηλψλ ηελ εκέξα, βνεζά ζηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη δηαβήηε ηχπνπ 2. 

πζηήλεηαη, ζπλεπψο, ηα επξήκαηα απηά λα ιακβάλνληαη ππφςε, φηαλ ηίζεληαη ζηφρνη ζε επίπεδν 

θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ. 

 

Σν εύξνο ησλ ιηπηδίσλ 
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Ζ EFSA απνθάζηζε, επίζεο, λα ζέζεη έλα εχξνο πξφζιεςεο αλαθνξάο γηα ην δηαηηεηηθφ ιίπνο 

κεηαμχ 20 θαη 35% ηεο ζπλνιηθήο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο.4 Δληφο απηνχ ηνπ εχξνπο 

θαη βάζεη παξαηεξήζεσλ ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο, δελ παξαηεξνχληαη εκθαλείο ειιείςεηο 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ νχηε παξελέξγεηεο ζηα ιηπίδηα ηνπ αίκαηνο ή ην ζσκαηηθφ βάξνο. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη θαη πςειφηεξεο πξνζιήςεηο ιηπηδίσλ κπνξνχλ λα είλαη ζπκβαηέο κε 

ηελ θαιή πγεία θαη ην θπζηνινγηθφ ζσκαηηθφ βάξνο, αλαιφγσο κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη θαη ηα επίπεδα ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ πξφζιεςε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη φζν ην δπλαηφ 

ρακειφηεξε ζην πιαίζην κηαο επαξθνχο δηαηξνθηθά δίαηηαο, θαζψο θαη ηα ηξαλο ιηπαξά νμέα, ηα 

νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Κακία ζπγθεθξηκέλε ζχζηαζε δελ δίλεηαη γηα ηα 

κνλν- θαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, κε εμαίξεζε ην φηη ζα πξέπεη λα αληηθαζηζηνχλ ηα 

θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, φπνπ είλαη δπλαηφ. 

Σα σ-3 ιηπαξά νμέα καθξάο αιχζνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηα ιηπαξά ςάξηα, έρνπλ ζπγθεθξηκέλν 

πιενλέθηεκα γηα ηελ πγεία ηεο θαξδηάο θαη γηα απηφ νξίζηεθε σο επαξθήο ε πξφζιεςε ησλ 250 mg 

ηελ εκέξα. Σελ πνζφηεηα απηή κπνξνχλ λα παξέρνπλ 20 κφλν γξακκάξηα ζνινκνχ ηελ εκέξα. 

 

Νεξό 

Ζ επαξθήο ελπδάησζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φιεο πξαθηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο θαη 

πην εηδηθά γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απψιεηα 10% ηνπ λεξνχ ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα είλαη 

κνηξαία. Ζ πξφζιεςε λεξνχ πνηθίιεη: φζν πεξηζζφηεξε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φζν πην 

δεζηφ ην πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε πγξά. Ζ EFSA φξηζε κηα επαξθή πξφζιεςε 

ζηα 2 ιίηξα ηελ εκέξα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα 2,5 ιίηξα γηα ηνπο άλδξεο, ζεσξψληαο κηα κέηξηα 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κέηξηα εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Ζ ζχζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ην 

λεξφ πνπ κπνξεί λα πξνζιεθζεί απφ φια ηα πνηά θαη ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλεη ην άηνκν. 

 

πκβνπιέο κε βάζε ηα ηξόθηκα 

Γηα λα έρνπλ λφεκα ζηνπο θαηαλαισηέο νη DRVs, ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηνχλ ζε ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο γηα ην ηη είδνπο ηξφθηκα ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη, ζε πνηεο πνζφηεηεο θαη ζε ηη 

αλαινγίεο. Σέηνηνπ είδνπο δηαηηεηηθέο νδεγίεο, κε βάζε ηα ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηπρφλ πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ζηε δηαηηεηηθή πξφζιεςε πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα πεξηνρή ή 

ρψξα, λα είλαη πξαθηηθέο θαη λα παξέρνπλ μεθάζαξεο ζπζηάζεηο γηα ην είδνο ηνπ δηαηηεηηθνχ 

πξνηχπνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγεία θαη ηελ πξφιεςε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

δηαηξνθή λνζεκάησλ. Αθφκα ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε βέιηηζηε δηαηηεηηθή 

πξφζιεςε ησλ πδαηαλζξάθσλ (ηδηαηηέξσο ησλ ζαθράξσλ), ησλ ηλψλ θαη ησλ ιηπηδίσλ. πλεπψο, 
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αλακέλνπκε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ηξέρνπζεο ζπζηάζεηο ζην κέιινλ, φζν ζα πξνθχπηνπλ 

ηζρπξφηεξα δεδνκέλα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δίαηηαο θαη πγείαο. 

 

Οη γνλείο ήδε γλσξίδνπλ φηη δίλνληαο ζηα παηδηά ζπρλά πξφρεηξν θαγεηφ κπνξεί λα ηα νδεγήζνπλ 

ζηελ παρπζαξθία, αιιά κηα λέα κειέηε απνθαιχπηεη φηη φια απηά ηα ιηπαξά, επεμεξγαζκέλα 

ηξφθηκα κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ εγθέθαιφ ηνπο φπσο θαη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. 

 

Δξεπλεηέο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηνλ Καλαδά, κε επηθεθαιήο ηελ Kate Northstone, απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Μπξίζηνι ζηελ Αγγιία, δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξνθίκσλ 

κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά θαη δάραξε θαη ειαθξά κεησκέλνπ IQ. Υξεζηκνπνηψληαο 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεηνχζαλ απφ ηνπο γνλείο λα απαληήζνπλ πφζν ζπρλά δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο 

πξφρεηξν θαγεηφ, νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ε δηαηξνθή ηνπο 

απνηεινχληαλ απφ ιηπαξέο θαη πινχζηεο ζε δάραξε ηξνθέο ζηελ ειηθία ησλ 3 είραλ ρακειφηεξν 

δείθηε λνεκνζχλεο ζηελ ειηθία ησλ 8 απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ έηξσγαλ πνιχ πην ζξεπηηθά 

ηξφθηκα. 

Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αλ ηα παηδηά θαηαλαιψλνπλ πνιιή πίηζα, ρνη-ληνγθ θαη παηαηάθηα ζα 

έρνπλ νπσζδήπνηε ρακειφηεξν IQ. Οη εξεπλεηέο δελ δηαπίζησζαλ κηα ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο 

θαη επηζεκαίλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε άιινπο 

παξάγνληεο φπσο ν ηξφπνο αλαηξνθήο, πνπ κπνξεί λα νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ IQ κεξηθψλ παηδηψλ. 

Δπηπιένλ, ην IQ κεηψζεθε κφλν θαηά κία εθαηνζηηαία κνλάδα - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αιιά κηθξή.  

Αμηνινγήζεθαλ ζρεδφλ 4.000 παηδηά, αξηζκφο αξθεηά κεγάινο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

“Με κηα κηθξή αύμεζε ζε έλα αξθεηά κεγάιν κέγεζνο δείγκαηνο κπνξείηε λα δείηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα, αιιά θιηληθά κπνξεί λα κελ ζεκαίλεη ηίπνηα”, δήισζε ν Keith Ayoob, αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο ηεο παηδηαηξηθήο ζην Albert Einstein College of Medicine  

Σα σ-3 ιηπαξά νμέα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα πνπ ηα βξίζθνπκε 

ζπρλά ζηα ζαιαζζηλά, ηδηαίηεξα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο, πνπ δνπλ ζε θξχα λεξά. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ζαξδέια, ην ζθνπκπξί, ε ξέγγα, ε πέζηξνθα, ε αληδνχγηα, ν 

ζνινκφο θαη ν ηφλλνο. Δπίζεο, ην ιάδη ζφγηαο θαη ην ιάδη θάλνια παξηέρνπλ σ-3 ιηπαξά νμέα.  

Σν φλνκα σ-3 πξνέξρεηαη απφ ηε ρεκηθή δνκή ηνπ ιίπνπο, ζηελ νπνία ν ηξίηνο απφ ην ηέινο 

ρεκηθφο δεζκφο είλαη αθφξεζηνο (ζέζε ηνπ πξψηνπ δηπινχ δεζκνχ ζηνλ πδαηάλζξαθα). 

 

Οη πην πιήξεηο ηξνθέο 

Αξρηθά λα πνχκε φηη δελ ππάξρνπλ θαιέο ή θαθέο ηξνθέο. Οχηε ηξνθέο πνπ παραίλνπλ ή 

αδπλαηίδνπλ. Τπάξρνπλ απιψο ηξνθέο πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 
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ιφγσ ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε ιηπαξά θαη πινχζηεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο πνπ είλαη πην πινχζηεο ζε ιηπαξά. 

 

Δπηιέγσ 10 απφ ηηο πην πιήξεηο ηξνθέο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη βηηακίλεο - κέηαιια 

(ηρλνζηνηρεία). 

 

1. Αζπξάδη απγνχ - Αιβνπκίλε: Σν αζπξάδη έρεη ηελ πςειφηεξε 

απνξξνθεηηθφηεηα πξσηετλεο, ν δείθηεο απνξξφθεζήο ηνπ είλαη 3,9 κε 

αλψηαηε ηηκή ην 4. Βέβαηα θαη ν θξφθνο ηνπ απγνχ είλαη πινχζηνο ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ηνπ αίκαηνο, ηνπ εγθεθάινπ, ησλ κπψλ θαη ησλ νζηψλ θπξίσο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

 

2. Γαιαθηνθνκηθά: Τςειή πεγή αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ, πνιχ ζπνπδαία γηα 

ηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνχ. Πξνηηκάηε απηά κε ηα ρακειά ιηπαξά. Σν κφλν πνπ 

αιιάδεη είλαη νηη έρεη αθαηξεζεί έλα ηκήκα απφ ην ιίπνο ηνπ, ην νπνίν απνηειείηαη ζε 

πνζνζηφ 98-99% απφ ηξηγιπθεξίδηα. 

3. Γεκεηξηαθά: Καη ζηε ζχκηζε καο έξρνληαη νη ληθάδεο βξψκεο, θξηζαξηνχ, 

ζηηαξηνχ, ζφγηαο, θ.ι.π. Άθζνλα ζε θπηηαξηθέο ίλεο ρξήζηκεο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ παρέσο εληέξνπ. 

 

4. Κνηφπνπιν θαη Γαινπνχια: Δτλαη ε ηδαληθή ιχζε γηα πξφιεςε πςειεο 

βηνινγηθήο αμίαο πξσηετλεο απνθεχγνληαο ηελ θαηαλάισζε ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο 

ηνπ είλαη πςειά ζε πεξηεθηηθφηεηα ιίπνπο θαη ρνιεζηεξφιεο. 

 

5. Λαραληθά: Πινχζηα πεγή ηρλνζηνηρείσλ πνπ ηα έρεη κεγάιε αλάγθε ν 

νξγαληζκφο. Πεξηέρνπλ άθζνλεο θπηηαξηθέο ίλεο ρξήζηκεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ εληέξνπ ελψ κε πνιχ ιίγεο ζεξκίδεο πξνζθέξνπλ ην αίζζεκα ηνπ θνξεζκνχ. 

 

 

6. Μαθαξφληα: Σα καθαξφληα νιηθήο άιεζεο είλαη πινχζηα πεγή ζχλζεηνπ 

πδαηάλζξαθα θαη ηαπηφρξνλα θαιήο πνηφηεηαο θπηηθήο πξσηετλεο. Δπίζεο 

πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηξνπηνθάλεο ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ςπρνινγηθή δηάζεζε. 
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7. Φξνχηα: Σν "γιπθφ" κε ιίγεο ζεξκίδεο. Γίλνπλ ην αίζζεκα ηεο γιχθαο 

ρσξίο λα ελνρνπνηνχληαη γηα ιηπαξά ζπζηαηηθά κηαο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο απνηειείηαη απφ λεξφ. Δπίζεο θαη απηά είλαη άθζνλα ζε θπηηαξηθέο ίλεο 

θαη ηρλνζηνηρεία. Μφλε εμαίξεζε ην Αβνθάλην θαη απηφ γηαηί πεξηέρεη αξθεηφ 

ιίπνο. 

 

8. Φαθέο: Απφ ηηο ιίγεο ηξνθέο πνπ ζπλδπάδνπλ πξσηετλεο πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο, ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο, ζίδεξν. 

 

 

9. Φάξηα: Με πςειφ δείθηε απνξξνθεηηθφηεηαο πξσηετλεο θαη κάιηζηα 

ρακειψλ ιηπαξψλ. Σα ιηπαξά πνπ πεξηέρνπλ ηα ςάξηα έρνπλ κηα ηδηνκνξθία: έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα λα επηδξνχλ ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη πξνζθέξνπλ πξνζηαζία 

ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο, απηά ηα ιηπαξά νλνκάδνληαη ΟΜΔΓΑ-3. 

 

10. Κάζηαλα - Ρχδη: Μηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο θπζηθέο πεγέο κεηάιισλ κε 

αξθεηή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηαξηθέο ίλεο θαη πινχζηα ζε ζχλζεηνπο 

πδαηάλζξαθεο πνπ θάλνπλ αξγφηεξε ηελ απνξξφθεζή ηνπο θαη ηα 

ζηαζεξνπνηνχλ ηα επίπεδα ηεο ελέξγεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη βηηακίλεο  

Βηηακίλεο Πνπ βξίζθεηαη Πνπ βνεζά Αλεπάξθεηα 
πκπηψκαηα 

θαηάρξεζεο 

Βηηακίλε Α 

(ξεηηλφιε) 

παλάθη, 

καξνχιη, 

θαξφηα, απγά, 

ζπθψηη, γάια, 

γηανχξηη, ηπξί, 

βνχηπξν 

Αλάπηπμε- 

αλαπαξαγσγή, 

φξαζε, δέξκα, 

αληηθαξθηληθή 

δξάζε 

Γεξκαηηθέο 

παζήζεηο, 

δηαηαξαρέο ζηελ 

φξαζε 

Πνλνθέθαινο, 

εκεηνί, 

ηξηρφπησζε, 

δεξκαηηθέο 

παζήζεηο 

Βηηακίλε Β1 

(ζεηακίλε ) 

Γάια, απγά, 

ζπθψηη, 

φζπξηα, καχξν 

Μεηαβνιηζκφο 

Τδαηαλζξάθσλ, 

βνεζάεη ζηελ θαιή 

Γηαηαξαρή 

κεηαβνιηζκνχ 

πδαηαλζξάθσλ, 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 
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ςσκί, 

δεκεηξηαθά 

ιεηηνπξγία ησλ 

λεχξσλ 

κπέξη - κπέξη, 

αλνξεμία, 

δπζθνηιηφηεηα, 

αδπλακία 

Βηηακίλε Β2 

(ξηβνθιαβίλε)  

Γάια, ζπθψηη, 

απγά, φζπξηα, 

δεκεηξηαθά 

Μεηαβνιηζκφο 

πδαηαλζξάθσλ, 

θαιή ιεηηνπξγία 

ησλ λεχξσλ 

Δπηπεθπθίηηδεο, 

Γεξκαηηθέο 

παζήζεηο, Αδπλακία 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 

Βηηακίλε B3  

Απγά, γάια, 

ζπθψηη, 

κνζράξη, 

θνηφπνπιν, 

φζπξηα 

Μεηαβνιηζκφο 

πδαηαλζξάθσλ, 

θαιή ιεηηνπξγία 

ησλ λεχξσλ 

Πειιάγξα, 

επηγαζηξηθέο θαη 

λεπξηθέο 

δηαηαξαρέο, 

ζηνκαηίηηδα, 

γισζζίηηδα 

Μεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο, 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 

Βηηακίλε B6 

(ππξηδνμίλε ) 

Μνζράξη, 

ζπθψηη, 

φζπξηα, απγά, 

δεκεηξηαθά 

Μεηαβνιηζκφο 

ιηπψλ θαη 

πξσηετλψλ, 

ζρεκαηηζκφο 

αηκνζθαηξίλεο 

Νεθξνιηζίαζε, 

λεπξηθέο παζήζεηο, 

ζπαζκνί, 

γαζηξεληεξηθέο 

δηαηαξαρέο 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 

Παληνζεληθφ νμχ  

Μνζράξη, 

ζπθψηη, 

φζπξηα, απγά, 

δεκεηξηαθά 

Μεηαβνιηζκφο 

ιηπψλ, 

πδαηαλζξάθσλ θαη 

πξσηετλψλ 

Μεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 

Φπιιηθφ νμχ  

Μνζράξη, 

ζπθψηη, 

φζπξηα, 

δεκεηξηαθά 

απγά 

ρεκαηηζκφο 

εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ, 

λεπξηθέο θαη 

αλαπαξαγσγηθέο 

δηαηαξαρέο 

Μεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο, 

Μεγαινβιαζηηθή 

αλαηκία, 

Γαζηξεληεξηθά 

πξνβιήκαηα 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 

Βηνηίλε 

Απγά, ζπθψηη, 

κνζράξη, 

δεκεηξηαθά 

Μεηαβνιηζκφο 

ιηπψλ θαη 

πδαηαλζξάθσλ 

Γηαηαξαρέο ζην 

κεηαβνιηζκφ 

πδαηαλζξάθσλ θαη 

ιηπψλ 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 
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Υνιίλε 

Απγά, ζπθψηη, 

φζπξηα, 

δεκεηξηαθά 

Πξνζηαζία ήπαηνο, 

κεηαβίβαζε 

λεπξηθψλ 

εξεζηζκάησλ 

Ληπψδεο ήπαξ, 

κεησκέλε αλάπηπμε 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο. 

Ναπηία, ίιηγγνη, 

δηαξξντθέο 

θελψζεηο 

Β12 

(Κπαλνθνβαιακίλε)  

Γάια, ζπθψηη, 

απγά, 

κνζράξη, 

θνηφπνπιν, 

ςάξηα 

Μεηαβνιηζκφο 

πδαηαλζξάθσλ, 

πξσηετλψλ θαη 

ιηπψλ, ζρεκαηηζκφο 

εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ 

Γηαηαξαρέο ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα, 

θαθνήζεο αλαηκία 

Σνμηθή ζε 

κεγάιεο δφζεηο 

Βηηακίλε C 

(Αζθνξβηθφ Ομχ) 

Πνξηνθάιηα, 

ιεκφληα, 

ληνκάηεο, 

πηπεξηέο, 

θξνχηα γεληθά 

Αλάπηπμε, άκπλα, 

δηαηήξεζε δσήο, 

αληηθαξθηληθή 

δξάζε 

θνξβνχην  
Νεθξηθέο 

δηαηαξαρέο 

Βηηακίλε D 

(Υνιεθαιζηθεξφιε) 

Απγά, γάια, 

ηπξί, γηανχξηη, 

βνχηπξν, 

ζπθψηη 

ρεκαηηζκφο νζηψλ 

θαη δνληηψλ, 

κεηαβνιηζκφο 

αζβεζηίνπ θαη 

θσζθφξνπ 

Ραρίηηδα, 

νζηενκαιάθπλζε, 

δηαηαξαρέο 

κεηαβνιηζκνχ 

Πνλνθέθαινη, 

εκεηνί, δηάξξνηεο, 

Τπεξαζβεζηηαηκία 

Βηηακίλε Δ 

(Σνθνθεξφιε) 

Διαηφιαδν, 

ςσκί, 

δεκεηξηαθά, 

απγά, θξέαο, 

ζπθψηη 

Παξαγσγή εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ, 

αληηνμεηδσηηθέο 

ηδηφηεηεο, 

αληηθαξθηληθή 

δξάζε 

Καηαζηξνθή 

εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ, 

ζεμνπαιηθέο 

δηαηαξαρέο 

Γειεηεξηάζεηο 

Βηηακίλε Κ  

(Κηλφλε) 

Γεκεηξηαθά, 

θξνχηα, 

ζπαλάθη, 

θάιην 

Πήμε ηνπ αίκαηνο 

Αηκνξξαγίεο, 

δηαηαξαρέο ζηελ 

πήμε ηνπ αίκαηνο 

Μηθξέο 

αλεπηζχκεηεο 

παξελέξγεηεο 
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Η ππξακίδα ησλ ηξνθίκσλ 

Σα θαγεηά πεξηέρνπλ φιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηηο νπνίεο έρεη αλάγθε ην ζψκα καο γηα λα 

κεγαιψζεη, λα θξαηεζεί ζε θφξκα, λα δηνξζψζεη θακηά δεκηά ζηα θχηηαξά ηνπ, γηα λα θηλεζεί, λα 

ζθεθηεί, λα δηαβάζεη ηέινο παλησλ λα δήζεη! Απηέο νη ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη νη Πξσηετλεο, ηα 

Λίπε, νη Τδαηάλζξαθεο, νη Βηηακίλεο, ηα Άιαηα θαη ην Νεξφ, ηα ίδηα αθξηβψο ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχλ θαη ην ζψκα καο.Γηα λα έρνπκε κία ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πξέπεη λα έρνπκε πνηθηιία 

ζηα ηξφθηκα πνπ ηξψκε θαη λα δηαιέγνπκε ηελ ζσζηή πνζφηεηα γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη 

παίξλνπκε ηηο ζξεπηηθέο νπζηέο πνπ ρξεηαδφκαζηε. Απφ ηα ηξφθηκα παίξλνπκε ηα "θαχζηκα" πνπ 

ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο γηα λα θάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ (λα ρηππήζεη ε θαξδηά, λα αλαπλεχζσ, λα 

πάσ ζηε δνπιεηά, λα πάσ ζην ζρνιείν, λα βγσ γηα παηρλίδη, θηι). 

 

Όηαλ ζηγά ζηγά ηα θαχζηκα ηειεηψλνπλ πξέπεη λα μαλαγεκίζνπκε (κε ην θαγεηφ) γηα λα ππάξρεη κία 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηφ πνπ μνδεχνπκε θαη ζε απηφ πνπ παίξλνπκε (απφ ηα ηξφθηκα). Απηή ηε 

πνζφηεηα θαπζίκνπ ηελ κεηξάκε κε κία κνλάδα κέηξεζεο πνπ ιέγεηαη ζεξκίδα.Ζ πνζφηεηα ηνπ 

θαγεηνχ πνπ ν θαζέλαο καο έρεη αλάγθε θάζε κέξα είλαη δηαθνξεηηθή απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. 

Δμαξηάηαη απφ ην θχιν (αλ είλαη αγφξη ή θνξίηζη), απφ ηελ επηθάλεηα πνπ πηάλεη, απφ ην ηη 

γπκλαζηηθή θάλεη, κέρξη θαη απφ ην θιίκα ζην νπνίν δεί.Δθηφο απηνχ, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, 

ζην ίδην άηνκν κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ ειηθία ε αλάγθε ζε ζεξκίδεο, ή ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

φπσο ζηελ αλάπηπμε, ή φηαλ είκαζηε άξξσζηνη, ή ζε κία έγθπν γπλαίθα, θηι 

 

Ζ επηηπρία, βαζίδεηαη ζηελ πνηθηιία θαη ζηηο ζσζηέο αλαινγίεο. Πνηέο είλαη απηέο; 50-55% ηεο 

νιηθήο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο απφ πδαηάλζξαθεο (5-10% νιηγνζαθραξίηεο θαη 90% 

πνιπζαθραξίηεο). 25-30% ηεο νιηθήο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο απφ ιηπίδηα (θπξίσο αθφξεζηα, 

θπηηθήο πξνειεχζεσο). 15-20% ηεο νιηθήο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο απφ πξσηετλεο.Θα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε νηη δελ ππάξρνπλ πγηεηλά ηξφθηκα, αιιά πγηεηλή δηαηξνθή. 

Όιεο νη ηξνθέο επηηξέπνληαη θαη φιεο απαγνξεχνληαη αξθεί λα ππάξρεη κέηξν θαη ζσζηέο 

αλαινγίεο, πνπ απφ άηνκν ζε άηνκν δηαθέξεη.Δμαξηψληαη απφ ην θχιιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, 

ην βαζκφ ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππάξρνπζεο παζήζεηο θαη πξνδηάζεζε γηα απηέο, θαζψο 

θαη εηδηθέο θαηαζηάζεηο φπσο: θχεζε, ζειαζκφο, εθεβεία, θ.ι.π. 

   

 

Οη γεληθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχλ 

ηζρχνπλ γηα φινπο:  
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1. Ζ πνζφηεηα ηξνθήο δειαδή νη ζεξκίδεο, λα είλαη ηφζε ψζηε λα δηαηεξείηαη ην βάξνο ζηα 

επηζπκεηά  φξηα. 

2. Ζ δηαηξνθή λα πξνζθέξεη φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηηο πνζφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ θάζε έλα 

3. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο λα κελ μεπεξλά ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεξκίδσλ. 

4. Πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο αιαηηνχ ζα ήηαλ ζθφπηκν. 

5. 55% λα θαιχπηεηαη απφ πδαηάλζξαθεο δειαδή ςσκί, ξχδη, θξνχηα, ρφξηα, φζπξηα, 

δπκαξηθά, παηάηεο. 

6. Ζ θαηαλάισζε ηνπ θαθέ λα κε ππεξβαίλεη ηα ηξία θιπηδάληα ην 24σξν. 

7. Όρη πάλσ απφ δχν πνηά ηελ εκέξα, έηζη ψζηε λα κελ ππεξβαίλνπκε ην 5% ησλ εκεξεζίσλ 

ζεξκίδσλ. 

8. Πξνζνρή ζηελ πνζφηεηα ηεο ρνιεζηεξίλεο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ δηαηξνθή φρη πάλσ απφ 

250 mg. 

9. Πξνζνρή ζην είδνο ηνπ ιίπνπο πνπ θαηαλαιψλεηε. 

 

Όινη καο ρσξίο εμαίξεζε ρξεηαδφκαζηε απηά ηα πιηθά πνπ νλνκάδνληαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Μηα 

ζσζηή ινηπφλ δηαηξνθή πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην λεξφ θαη άιια πέληε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά:  

- Πξσηετλεο: Τιηθά θαηαζθεπήο. Γεκηνπξγνχλ, επηζθεπάδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηνπο ηζηνχο ζην 

ζψκα καο. 10-12% απφ ηελ ζπλνιηθή εκεξήζηα ζεξκηδηθή αλάγθε 

- Τδαηάλζξαθεο: Κχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη λα δίλνπλ ζην ζψκα καο ελέξγεηα, "θαχζηκα" γηα θάζε 

ιεηηνπξγία ηνπ. ε κία ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ην 55-60% ηεο νιηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έξρεηαη 

απφ ηνπο πδαηάλζξαθεο. 

- Λίπε: Σα ιίπε είλαη απαξαίηεηα ζην ζψκα καο γηαηί βνεζάλε ζηε θαηαζθεπή ησλ θπηηάξσλ, ζηε 

κεηαθνξά βηηακηλψλ, ζην λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ζεξκνθξαζία καο θηι, αιιά δελ πξέπεη λα 

μεπεξλάλε ην 30% απφ ηηο ζπλνιηθέο ζεξκίδεο. 

 

 

 

 

Η ηξνθηθή ππξακίδα 

Σν γάια, ην γηανχξηη θαη ε νκάδα ηνπ ηπξηνχ παξέρνπλ αζβέζηην, βηη.D, πξσηετλε, ξηβνθιαβίλε 

θηι. 

Κάπνηεο ηξνθέο, φπσο ην ηπξί, έρνπλ πεξηζζφηεξν ιίπνο θη άιιεο ιηγφηεξν. Ζ ζξεπηηθφηεηα ηνπ 

γάιαθηνο δελ ειαηηψλεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ ιίπνπο 
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Ζ θνξπθή ππνδεηθλχεη ηξνθέο πνπ πξέπεη λα ηξψκε ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο. Πεξηέρεη ηα ιίπε, ηα 

έιαηα θαη ηα γιπθά (ζάιηζεο, ιάδηα, καξγαξίλε, βνχηπξα, αλαςπθηηθά, γιπθά). ηε ζσζηή 

πνζφηεηα πξνζζέηνπλ γεχζε θαη επραξίζηεζε ζηα γεχκαηά καο αιιά ζε κεγάιε πνζφηεηα 

απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ηεο παρπζαξθίαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο ηξνθέο ζηελ νκάδα απηή (θξέαο, πνπιεξηθά, ςάξηα, μεξά θαζφιηα, απγά) είλαη 

δστθήο πξνέιεπζεο. Παξέρνπλ πξσηετλε (πιηθά θαηαζθεπήο, δεκηνπξγνχλ θαη αλαπιάζνπλ ηνπο 

ηζηνχο, δελ είλαη πιηθά θαχζεσο). 

Σα ιαραληθά εθηφο απφ πδαηάλζξαθεο είλαη πνιχ θαιή πεγή θπηηθψλ ηλψλ βηηακηλψλ θαη αιάησλ. 

Πξνηηκήζηε ηα θξέζθα θαη επνρηαθά ιαραληθά. 

Οη πδαηάλζξαθεο ησλ θξνχησλ (γιπθφδε, θξνπθηφδε) πξνζθέξνπλ άκεζε ελέξγεηα ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

Δίλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαλαιψλνληαη σο έρνπλ παξά κε ηε κνξθή ρπκψλ, γηαηί ράλνπλ ηηο θπηηθέο 

ίλεο θαη κεγάιν πνζνζηφ βηηακηλψλ. Οη ηξνθέο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο (ςσκί, 

ξχδη, δπκαξηθά, δεκεηξηαθά, παηάηεο), είλαη πινχζηα ζε ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο θαη θάπνηεο 

βηηακίλεο Β. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηξνθέο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ρακειέο ζε ιίπνο. Όηαλ 

κάιηζηα πεξηέρνπλ ην θινηφ ηνπο ή είλαη νιηθήο αιέζεσο ηφηε παξέρνπλ θαη αξθεηέο θπηηθέο ίλεο, 

κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεηαη ε δπζθνηιηφηεηα θαη κεηψλνληαη ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα.  

   

 

 

Θξεπηηθά ζπζηαηηθά 

Ζ Σξνθή εθηφο απφ ηελ ελέξγεηα πνπ παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ παξέρεη θαη ηηο απαξαίηεηεο ελψζεηο 

γηα λα ζπλζέζεη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ ηα νπνία ζπλερψο αλνηθνδνκνχληαη θαη αλαζπληίζελαηη.  

Σν ζψκα καο είλαη θηηαγκέλν απφ δνκηθά πιηθά, πξψηεο χιεο. Οη ηζηνί, νη νξκφλεο, ηα έλδπκα θ.η.ι. 

ρξεηάδνληαη πιηθά γηα λα γίλνπλ λ' αλαπηπρζνχλ, λα δηαηεξεζνχλ, λα αλαλεσζνχλ θαη λα 
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ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Σα πιηθά απηά βξίζθνληαη ζηα ηξφθηκα θαη είλαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

Γηα ηνλ άλζξσπν είλαη απαξαίηεηα πάλσ απφ 40 ηέηνηα ρεκηθά ζπζηαηηθά. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ είλαη: 

· Τδαηάλζξαθεο · Πξσηετλεο · Λίπε · Αλφξγαλα πζηαηηθά · Βηηακίλεο · Νεξφ · Άπεπηεο Φπηηθέο 

Ίλεο 

Οη 3 πξψηεο θαηεγνξίεο δει. νη πδαηάλζξαθεο, νη πξσηετλεο θαη ηα ιίπε έρνπλ kcal (ζεξκίδεο) ελψ 

νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο δελ έρνπλ kcal(ζεξκηδεο). 

ΣΑΥΙΝΙ  

Σξφθηκν ην νπνίν ζπγθαηαιέγεηαη ζηε ιίζηα ησλ πην πγηεηλψλ θαη ζξεπηηθψλ επηινγψλ, κε 

ηθαλνπνηεηηθή ζεξκηδηθή απφδνζε αιιά ηαπηφρξνλα κε κεγάιε δηαηξνθηθή αμία θαη επεξγεηηθή 

δξάζε. Απνηειεί ηδαληθφ ππνθαηάζηαην ησλ δσηθψλ πξσηετλψλ, ηδηαηηέξα ζε πεξηφδνπο λεζηείαο, 

αθνχ πεξηέρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα θπηηθψλ πξσηετλψλ πςειήο φκσο βηνινγηθήο αμίαο, πνπ δξνπλ 

αλαδσνγνλεηηθά θαη αληηγεξαληηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

Αο δνχκε φκσο ηη είλαη ην ηαρίλη... Σν ηαρίλη είλαη θπζηθφ πξντφλ θαη παξάγεηαη απφ ζπέξκαηα 

δηαιεγκέλσλ ζπφξσλ ηνπ ζεζακηνχ (Sesamun Indicum), πεξλψληαο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνθινίσζεο θαη ηεο μήξαλζεο. Δκθαλίδεηαη σο πνιηφο, σο ειαηψδεο θξέκα, αιεζκέλνπ 

ζεζακηνχ. Ζ ξίδα ηεο ιέμεο βξίζθεηαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη ζεκαίλεη ζεζακφπνιηνο.  

 

Πνζνζηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη νθέιε γηα ηελ πγεία 

Σν ζνπζάκη έρεη πνιιέο ζξεπηηθέο ηδηφηεηεο, πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο αμίαο θαη πνιιέο 

βηηακίλεο (Β1, Β2, Δ, ληαζίλε), ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα επαίζζεηεο ειηθηαθέο νκάδεο, φπσο είλαη ηα 

παηδηά. Πεξηέρεη 20% πξσηεΐλεο, εχπεπηεο, πινχζηεο ζε ζεηνχρα ακηλνμέα (κεζηνλίλε, αξγηλίλε, 

ιεπθίλε, ηξππηνθάλε), ηα νπνία ζπλδπαδφκελα κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ιπζίλε, απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε δηαηξνθηθή αμία, θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαιή πγεία πνιιψλ νξγάλσλ, φπσο ην ζπθψηη 

θαη ηα λεθξά. 
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Πεξηέρεη επίζεο πδαηάλζξαθεο (20%) θπξίσο κε ηε κνξθή ησλ θπηηθψλ ηλψλ, νη νπνίεο βνεζνχλ 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη θαιήο πνηφηεηαο ιίπνο (50%), 

θπξίσο κνλναθφξεζηα ή πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα (σ-6), πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο 

ρνιεζηεξφιεο (ηεο νιηθήο θαη ηεο „θαθήο‟). 

ε ζχγθξηζε κε άιια γιπθά, φπσο ε ζνθνιάηα θαη ηα παξάγσγά ηεο, ην ηαρίλη ππεξηεξεί δηφηη 

πεξηέρεη ειάρηζηα θνξεζκέλα ιηπαξά. Δίλαη πινχζην ζε αζβέζηην (θαηά ηεο νζηενπφξσζεο), ζίδεξν 

(ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή επεμία), θάιην, ςεπδάξγπξν (απμάλεη ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ), 

θψζθνξν, καγλήζην (δξα θαηαπξαυληηθά, εξεκηζηηθά, κεηψλεη ηνπο πνλνθεθάινπο θαη ηηο 

εκηθξαλίεο), καγγάλην, ζειήλην (αληηνμεηδσηηθή δξάζε), ραιθφ (κεηψλεη ηνπο πφλνπο ησλ 

αξζξψζεσλ), ελψ είλαη θαιή πεγή θπηνζηεξνιψλ θαη ιηγλαλψλ (ζεζακίλε, ζεζακνιίλε) πνπ δξνπλ 

αληηνμεηδσηηθά, απνηνμηλσηηθά θαη θαξκαθεπηηθά (κεηψλνπλ ηελ ρνιεζηεξίλε θαη ηελ ππέξηαζε) 

ζηνλ νξγαληζκφ (Yale J Biol Med. 2006).  

Ζ βηηακίλε Δ πνπ πεξηέρεηαη (ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην ειαηφιαδν), δξα πξνζηαηεπηηθά ζηνλ 

νξγαληζκφ απφ ηηο θζνξέο πνπ πξνθαινχλ νη παξαγφκελεο ειεχζεξεο ξίδεο θαη ηα ππνπξντφληα 

κεηαβνιηζκνχ. Γηαζέηεη επίζεο αληηθαξθηληθή δξάζε (Ca καζηνχ) θαη αλαζηαιηηθή ζε ρξφληεο 

παζήζεηο (θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαηαξξάθηεο, δηαβήηεο, λφζνο Alzheimer, Parkinson). Γελ 

πεξηέρεη θαζφινπ ρνιεζηεξίλε.  

Αληηιακβαλφκαζηε επνκέλσο φηη ε θχζε δηα κέζνπ ησλ ηξνθίκσλ ηεο, δελ καο πξνζθέξεη κφλν ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηβίσζε καο. Μαο δίλεη απιφρεξα πνιχηηκεο 

δξαζηηθέο νπζίεο πνπ καο ζσξαθίδνπλ θαη καο πξνζηαηεχνπλ απφ λνζήκαηα θζνξάο, απμάλνληαο 

έηζη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο.  
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Πξνηεηλφκελνο ηξφπνο καγεηξέκαηνο 

Έρεη πνιιέο εθαξκνγέο ηφζν ζηε καγεηξηθή φζν θαη ηε δαραξνπιαζηηθή. Ηδαληθφ ζπκπιήξσκα γηα 

ην πξσηλφ (ςσκί κε ηαρίλη θαη κέιη), ηηο ζαιάηεο θαη ηηο ζάιηζεο. Απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ 

ραιβά, γίλεηαη επίζεο ηαρηλφζνππα, ηαρηλφπηηα, ηαρηλνθνπινπξάθηα, ρνχκνπο, ελψ κεξηθνί ξίρλνπλ 

ηαρίλη ζηνλ θαθέ ηνπο. 

 

 

Όινη μέξνπκε ην ξεηφ πνπ ιέεη «Δίκαζηε φ,ηη ηξψκε». ίγνπξα ζα ζπκθσλείηε φηη ηα πγηεηλά 

θαγεηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε καο θαη γηα λα παξακέλνπκε πγηείο. Κάηη πνπ ζπρλά 

μερλάκε φκσο, είλαη φηη θαη ην κπαιφ καο ρξεηάδεηαη ζξεπηηθα ζπζηαηηθά. 

Σν DHA (σκέγα 3 ιηπαξφ νμχ) είλαη ζεκαληηθφ δνκηθφ πιηθφ ηνπ εγθεθάινπ θαη βξίζθεηαη ζηα 

ιηπαξά ςάξηα. Γη‟ απηφ πξνηείλεηαη λα ηξψκε ξέγθεο, ζθνπκπξηά ή ζαξδέιεο κία ή δπν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Δπίζεο, ν νξγαληζκφο κπνξεί λα ζπλζέζεη κφλν πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο DHA απφ ην 

ALA. 

Σν ALA, ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο α- ιηλνιεληθφ νμχ. Σν ALA είλαη έλα απαξαίηεην ιηπαξφ 

νμχ πνπ ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα ζπλζέζεη. Αλ αλαξσηηέζηε γηαηί είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

εγθέθαιφ ζαο, ζα ζαο πνχκε φηη ρσξίο ηε ζσζηή πνζφηεηα, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 

Χζηφζν ην ALA δελ πεξηέρεηαη ζε πνιιά ηξφθηκα. Οη θαιχηεξεο πεγέο είλαη ηα θπηηθά έιαηα. 

 

Σέινο, έρνπκε ηηο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β: νξηζκέλεο βηηακίλεο Β βνεζνχλ ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ. Σν θνιηθφ νμχ γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα βηηακίλε Β. Σν θνιηθφ νμχ 

δελ βξίζθεηαη ζε πνιιά ηξφθηκα θαη έηζη πνιινί δπζθνιεχνληαη λα θαηαλαιψλνπλ επαξθείο 

πνζφηεηεο. 

 

Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην  

Σί είλαη ελέξγεηα;  

Ζ αχμεζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο δσήο. 

Γελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ρσξίο λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ελέξγεηα: ην θαχζηκν ηεο δσήο εμαξηάηαη 

απφ ηηο κεηαηξνπέο ηεο ελέξγεηαο. Σα ηξφθηκα καο θέξλνπλ ηε δσηηθή ελέξγεηα πνπ ην ζψκα θαίεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
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Σί είλαη ζεξκίδεο (cal) θαη joules (J); 

Ζ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηξφθηκα κεηξηέηαη ζε ζεξκίδεο (cal) θαη joules (J). Απφ ηερληθήο 

απφςεσο, 1 ζεξκίδα είλαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα απμήζεη ηε ζεξκνθξαζία 1 γξακκαξίνπ 

λεξνχ θαηά 1 βαζκφ Κειζίνπ (1.8 βαζκνί Fahrenheit). Όηαλ κηιάκε γηα ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν 

ησλ ηξνθίκσλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε κηα πνιχ κεγαιχηεξε κνλάδα, πνπ είλαη 1000 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ηε κηα ζεξκίδα, θαη ιέγεηαη ρηιηνζεξκίδα (kcal). Χζηφζν, ζε κε επηζηεκνληθφ 

πιαίζην, ε ρηιηνζεξκίδα αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο Θεξκίδα (θεθαιαίν «C»), ή απιά ζεξκίδα. Μηα 

άιιε κνλάδα πνπ εθθξάδεη ελέξγεηα είλαη ην joule (J). 1 joule είλαη ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ 

δαπαλάηαη απφ κηα δχλακε 1 newton πνπ κεηαθηλεί έλα αληηθείκελν θαηά 1 κέηξν ζηε θνξά ηεο 

δχλακεο. Οκνίσο κε ηηο ζεξκίδεο, έλα kilojoule (kJ) είλαη ην αληίζηνηρν 1000 joules.  

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ρηιηνζεξκίδσλ θαη kilojoules είλαη: 1 kcal = 4.184 kJ. 

 

Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πεξηέρεηαη ζε θαγεηά θαη πνηά ή πνπ δαπαλάηαη κέζσ θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα εθθξαζηεί ηφζν ζε ρηιηνζεξκίδεο φζν θαη ζε kilojoules. Βάζεη ηνπ 

ησξηλνχ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ γηα ηηο εηηθέηεο ηξνθίκσλ, θαη νη 2 κνλάδεο (kcal θαη kJ) κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ έθθξαζε ηεο ελεξγεηαθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ ζηηο ζπζθεπαζίεο. 

 

 

Δλεξγεηαθή Ιζνξξνπία: ηα «έζνδα» θαη «έμνδα» ελέξγεηαο  

Ζ βαζηθή αξρή ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο είλαη: 

Αιιαγέο ζηα απνζέκαηα ελέξγεηαο (ιίπνπο) = ελεξγεηαθή πξφζιεςε (C) – ελεξγεηαθέο 

δαπάλεο (C)  

Σν ππέξβαξν θαη ε παρπζαξθία επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θιεξνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη ζπκπεξηθνξηζηηθνί παξάγνληεο, ε γήξαλζε θαη ε εγθπκνζχλε. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε παρπζαξθία δελ είλαη απιά ην απνηέιεζκα ηεο ππεξθαηαλάισζεο 

εχγεπζησλ ηξνθψλ ή ηεο έιιεηςεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη δηαηηεηηθνί παξάγνληεο θαη ε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδνπλ ηελ εμίζσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο. Δθηφο απηνχ, είλαη 

νη θχξηνη κεηαβιεηνί παξάγνληεο. Οη πινχζηεο ζε ιίπνο θαη ελέξγεηα δίαηηεο θαη ν θαζηζηηθφο 

ηξφπνο δσήο είλαη ηα 2 ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη ζπρλφηεξα κε ηελ απμεκέλε επίπησζε ηεο 

παρπζαξθίαο παγθνζκίσο. Απφ ηελ άιιε, ε απψιεηα βάξνπο ζπκβαίλεη φηαλ ε ελεξγεηαθή 

πξφζιεςε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ελεξγεηαθή δαπάλε γηα κηα εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Μηα 

δίαηηα πεξηνξηζκέλσλ ζεξκίδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε απμεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

ζπκβνπιή πνπ ζπλήζσο δίλεηαη απφ ηνπο δηαηηνιφγνπο γηα κείσζε βάξνπο πνπ κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί ζην κέιινλ. 
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Οη ζαπκαηνπξγέο δίαηηεο πνπ πεξηνξίδνπλ εμαηξεηηθά ηηο ζεξκίδεο ή «θφβνπλ» θάπνηεο νκάδεο 

ηξνθίκσλ πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο πεξηνξίδνπλ επίζεο θάπνηα ζεκαληηθά ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά θαη δελ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Δθηφο απηνχ, δελ δηδάζθνπλ ηηο 

ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην θαηλφκελν ηνπ γην-γην 

(θπθιηθή απψιεηα θαη επαλαπξφζιεςε βάξνπο πνπ νθείιεηαη ζε πεξηνξηζηηθέο δίαηηεο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ππεξθαγία). Απηφ ην θαηλφκελν ηνπ γην-γην κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν 

καθξνπξφζεζκα ηφζν γηα ηε ζσκαηηθή φζν θαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Πξέπεη λα κελ είκαζηε 

ππεξαηζηφδνμνη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπκε. Μηα απψιεηα κφιηο ηνπ 10% ηνπ αξρηθνχ καο 

βάξνπο κπνξεί λα θέξεη νξαηά νθέιε ζηελ πγεία. 

 

Δλεξγεηαθή πξφζιεςε  

Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάκε κέζσ ηεο πξφζιεςεο ηξνθήο είλαη θνηλά γλσζηή σο 

ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαη είλαη ην θαχζηκν ηνπ ζψκαηφο καο. Κάζε ηξφθηκν πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε 

πνζφηεηα ελέξγεηαο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζχζηαζή ηνπ. Σα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ παξέρνπλ ζεξκίδεο ή ελέξγεηα. Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη νπζίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε, ην κεηαβνιηζκφ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. Καζψο ην 

πξφζεκα «καθξν-» ππνδειψλεη ην κεγάιν, ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη απαξαίηεηα ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο. Τπάξρνπλ ηξία καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά: 

 Τδαηάλζξαθεο  

 Πξσηεΐλεο  

 Λίπε  

 Δλψ φια παξέρνπλ ζεξκίδεο, νη πνζφηεηεο ζεξκίδσλ πνηθίινπλ κεηαμχ ηνπο. 

Οη πδαηάλζξαθεο παξέρνπλ 4 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. 

Οη πξσηεΐλεο παξέρνπλ 4 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. 

Σα ιίπε 9 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. 

 

Δθηφο απηψλ ησλ ηξηψλ, ε κφλε άιιε νπζία πνπ παξέρεη ζεξκίδεο είλαη ην αιθνφι. Σν αιθνφι 

παξέρεη 7 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. Χζηφζν, ην αιθνφι δε ζεσξείηαη καθξνζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ 

γηαηί δελ ην ρξεηαδφκαζηε γηα επηβίσζε. 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ έλα ηξφθηκν πεξηέρεη 5 g πδαηαλζξάθσλ ή πξσηετλψλ, παξέρεη 20 ζεξκίδεο, 

ελψ έλα ηξφθηκν κε 5 g ιίπνπο παξέρεη 45 ζεξκίδεο θαη αλ πεξηέρεη 5 g αιθνφι παξέρεη 35 

ζεξκίδεο. Άξα, θαίλεηαη πσο έλαο θαιφο ηξφπνο κείσζεο ησλ ζεξκίδσλ ζην θαγεηφ καο είλαη ε 

κείσζε ηεο πνζφηεηαο αιθνφι (επεηδή δελ είλαη απαξαίηεην ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ) θαη ιίπνπο 

(επεηδή είλαη ην πην ππθλφ ελεξγεηαθά). Χζηφζν, ην ιίπνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν  (είλαη θνξέαο 
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ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ) θαη απμάλεη ηε γεπζηηθφηεηα 

ηεο δίαηηαο. Οπφηε, φηαλ επηρεηξνχκε λα ράζνπκε βάξνο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

πξφζιεςεο, θαλέλα απφ ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά δελ πξέπεη λα κεησζεί δξαζηηθά, αιιά πξέπεη 

λα αθνινπζνχκε ην εμήο γεληθφ κνληέιν: 55% ηεο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο απφ 

πδαηάλζξαθεο, 15% απφ πξσηεΐλεο θαη 30% απφ ιίπνο. Άιινο θαιφο ηξφπνο είλαη λα θηηαρηεί ε 

δίαηηα ζηα κέηξα ηνπ θαζελφο. 

 

Δλεξγεηαθή δαπάλε 

Γηαηί ρξεηαδφκαζηε ελέξγεηα; 

Σν ζψκα καο δαπαλά ελέξγεηα ζπλερψο κέζσ ηξηψλ ηξφπσλ: 

 Σελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη φηαλ ην ζψκα καο είλαη ζε εξεκία, πνπ ιέγεηαη 

επίζεο θαη βαζηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο. πκβνιηθά, είλαη ν αξηζκφο ζεξκίδσλ πνπ ζα 

θαίγακε αλ κέλακε ζην θξεβάηη φιε ηελ εκέξα. Πην επηζηεκνληθά, είλαη ε ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ καο (π.ρ. θαξδηά, πλεχκνλεο, 

κπαιφ). Απνηειεί ην 60-70% ησλ νιηθψλ εκεξήζησλ αλαγθψλ καο.  

 Μηα πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ πέςε, απνξξφθεζε θαη απνζήθεπζε ζην 

ζψκα ηνπ θαγεηνχ πνπ ηξψκε (ιέγεηαη επίζεο θαη ηξνθνγελήο ζεξκνγέλεζε). Απνηειεί 

πεξίπνπ ην 10% ησλ εκεξήζησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ καο.  

 Κάζε θίλεζε, δξαζηεξηφηεηα, ρεηξνλνκία πνπ θάλνπκε, πεξηιακβάλεη θάπνην ελεξγεηαθφ 

θφζηνο. Σν νιηθφ θφζηνο ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ζπλήζσο ην 20 κε 30% 

ηεο εκεξήζηαο ελεξγεηαθήο δαπάλεο καο θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ην επίπεδν ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο: φζν πην ελεξγεηηθνί είκαζηε, ηφζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα δαπαλάκε. 

 

Οιηθή ελεξγεηαθή δαπάλε =  

Βαζηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο + Σξνθνγελήο ζεξκνγέλεζε + σκαηηθή δξαζηεξηφηεηα   

 

Πψο κπνξνχκε ινηπφλ λα πεηχρνπκε έιιεηκκα ζηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία (απψιεηα βάξνπο); 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αλ ηξψκε ιηγφηεξεο ζεξκίδεο απφ απηέο πνπ δαπαλάκε γηα κηα 

εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν, ην ζψκα καο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην απνζεθεπκέλν ιίπνο γηα λα 

γεκίζεη ην θελφ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην παηρλίδη κεηαμχ 

ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ (έζνδα) θαη ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (έμνδα) αληί λα 

επηθεληξσλφκαζηε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ζεξκίδσλ πνπ ηξψκε, αγλνψληαο ηηο ζεξκίδεο πνπ 

δαπαλάκε, ή αληίζηξνθα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ζέινπκε λα θφςνπκε 100 ζεξκίδεο, κπνξνχκε 

λα ην θάλνπκε είηε πξνζζέηνληαο έλα δεθαπεληάιεπην πεξίπαην θάζε κέξα είηε κεηψλνληαο ηηο 

κεξίδεο είηε ζπλδπάδνληαο θαη ηα δπν. Να ζπκάζηε φηη απηφ ζα ζπκβεί κφλν αλ απηέο είλαη νη 
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κνλαδηθέο αιιαγέο πνπ θάλεηε ζηε δίαηηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο ζαο θαη αλ δηαηεξεζνχλ γηα θάπνηα 

ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. αλ αξρίζεηε λα ηξψηε έλα παξαπάλσ κπηζθφην, ζα πξέπεη λα ην ιάβεηε 

ππφςε, αιιηψο κπνξεί λα κελ επηηχρεηε ην ελεξγεηαθφ έιιεηκκα). 

 

Δλεξγεηαθφ Ιζνδχγην θαη σκαηηθφ Βάξνο 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο έλλνηεο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα θαηαλνήζεη, είηε ζέιεη λα ράζεη βάξνο, είηε 

λα δηαηεξήζεη ην παξφλ βάξνο ηνπ είηε ηέινο λα πάξεη βάξνο, είλαη απηή ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηζνδπγίνπ. Ση είλαη ινηπφλ ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην; 

Με απιά ιφγηα είλαη κηα δπγαξηά ζηελ νπνία απφ ηε κία κεξηά ηνπνζεηνχκε ηελ ελέξγεηα (ζεξκίδεο) 

πνπ πξνζιακβάλνπκε (Δλεξγεηαθή Πξφζιεςε) απφ ηα θαγεηά θαη ηα πγξά πνπ θαηαλαιψλνπκε 

θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηηο ζεξκίδεο πνπ “θαίκε” (Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε). 

Ζ ελεξγεηαθή πξφζιεςε δελ ρσξάεη πνιιέο επεμεγήζεηο. Κάζε ηξφθηκν ή πνηφ έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζεξκίδσλ, πνπ ην άζξνηζκα ηνπο απνηειεί ηε ζπλνιηθή Δλεξγεηαθή 

πξφζιεςε. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε είλαη ιίγν πην ζχλζεηε θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία 

δηαθξηηά κέξε ηα νπνία είλαη: 

 Ο Βαζηθφο Μεηαβνιηζκφο (Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο καο γηα λα εθηειέζεη 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ π.ρ. θπθινθνξία αίκαηνο, ιεηηνπξγία εγθεθάινπ, πλεπκφλσλ 

θηι)  

 Ζ Δλέξγεηα πνπ θαηαλαιψλνπκε ιφγσ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (δνπιεία, πεξπάηεκα, 

γπκλαζηηθή θηι)  

 Ζ Σξνθνγελήο Θεξκνγέλεζε (Ζ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλνπκε γηα ηελ πέςε θαη 

απνξξφθεζε ησλ ηξνθψλ, απνηειεί έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο) 

Όηαλ ε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή πξφζιεςε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε (ζεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην), ν νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη ηελ πεξηζζεπνχκελε ηελ απνζεθεχεη σο ιίπνο, ην νπνίν είλαη ε θπξηφηεξε απνζήθε 

ελέξγεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη πξνθαλέο φηη ζεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην 

ζεκαίλεη κε απιά ιφγηα πξφζιεςε βάξνπο. 

Αληίζεηα, φηαλ ε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή πξφζιεςε είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε (αξλεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην), ν νξγαληζκφο δελ ιακβάλεη φζε ελέξγεηα ρξεηάδεηαη 

κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα “θαίεη” ηα απνζεκαηηθά ηνπ (θπξίσο ην ιίπνο). Οπφηε 

αξλεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ζεκαίλεη θαη απψιεηα βάξνπο. 

Σέινο, φηαλ ε ελεξγεηαθή πξφζιεςε είλαη ίζε κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, ην βάξνο καο 

παξακέλεη ζηαζεξφ. 
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Όηαλ κηιάκε γηα πγεία θαη δηαηξνθή, ζα πξέπεη αξρηθά λα γλσξίδνπκε θάπνηεο βαζηθέο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Ζ ηξνθή φηαλ πξνζιακβάλεηαη, ηθαλνπνηεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο βηνινγηθέο αλάγθεο, άξα 

απνηειεί πξσηαξρηθή αλζξψπηλε ιεηηνπξγία. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο πείλαο, πξνζθέξεη πέξαλ φισλ θαη 

ςπρηθή ηθαλνπνίεζε, πιεξφηεηα θαη εξεκία. Οη ιφγνη απηνί θαζηζηνχλ πξνθαηαβνιηθά αλαγθαία 

ηελ χπαξμε γλψζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα εμαζθαιίδνπκε ζηνπο εαπηνχο καο ηελ πνηφηεηα 

ησλ ηξνθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. 

 

Ζ δηαηξνθή καο απνηειείηαη απφ πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, ιίπε, έιαηα, άιαηα θαη βηηακίλεο. 

ΠΡΧΣΔΨΝΔ Ή ΛΔΤΚΧΜΑΣΑ : 

απνηεινχλ ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ θπηηάξσλ, ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο, πνπ βνεζά ή επζχλεηαη 

γηα ηελ θαιή ή θαθή θαηάζηαζε ησλ ηζηψλ. Δίλαη δχν εηδψλ: νη δσηθέο θαη θπηηθέο. Οη δσηθέο 

πξσηεΐλεο, είλαη αλψηεξεο βηνινγηθήο αμίαο, ελψ νη θπηηθέο πξσηεΐλεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

ζπληήξεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Πεξηέρνπλ: άλζξαθα, πδξνγφλν, νμπγφλν θαη άδσην 

Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, πξέπεη λα πξνζιακβάλεη θαζεκεξηλά κηθξή πνζφηεηα πξσηετλψλ, ε 

νπνία είλαη ή πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,8 – 1,3gr / θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ησλ πξσηετλψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πξέπεη λα είλαη 50% θαη ζε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο 

70%. 

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ : 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, είλαη νη πδαηάλζξαθεο. Ζ θαχζε ηνπο 

απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, δίλεη ελέξγεηα, γηαηί νη πδαηάλζξαθεο κεηαηξέπνληαη ζε γιπθφδε. 

Σν πεξίζζεπκα απηψλ, δειαδή ην πιεφλαζκα ηνπο, γίλεηαη ιίπνο, άξα νδεγεί ζηελ παρπζαξθία. 

Οη πδαηάλζξαθεο ρσξίδνληαη ζε : κνλνζαθραξίηεο ή δάραξν (π.ρ. θξνπθηφδε, γιπθφδε), 

δηδαθραξίηεο (π.ρ. δαραξνθάιακν, δαραξφηεπηιν) θαη πνιπζαθραξίηεο (π.ρ. άκπιν, θπηηαξίλε, 

γιπθνγφλν). Βξίζθνληαη ζηα θξνχηα, ζην κέιη, ζην ξχδη, ζηελ δάραξε, ζε φηη πεξηέρεη άκπιν, ζην 

θξέαο, ζην ςάξη θ.η.ι. Ζ θπηηαξίλε απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 

θξνχησλ, ιαραληθψλ, δεκεηξηαθψλ θαη βνεζνχλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ, ελψ ην 

γιπθνγφλν βξίζθεηαη ζηνπο κπτθνχο ηζηνχο θαη ην ζπθψηη. 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα ιακβάλεη θαζεκεξηλά 80 – 100gr πδαηαλζξάθσλ θαη λα γλσξίδεη πσο ε 

έιιεηςε ηνπο πξνθαιεί ππνγιπθαηκία, ελψ ε αχμεζε ηνπο, ππεξγιπθαηκία 

ξσλ, ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο, πνπ βνεζά ή επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ή θαθή θαηάζηαζε ησλ ηζηψλ. 

Δίλαη δχν εηδψλ: νη δσηθέο θαη θπηηθέο. Οη δσηθέο πξσηεΐλεο, είλαη αλψηεξεο βηνινγηθήο αμίαο, ελψ 

νη θπηηθέο πξσηεΐλεο ζπκβάιινπλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Πεξηέρνπλ: άλζξαθα, 

πδξνγφλν, νμπγφλν θαη άδσην 
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Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, πξέπεη λα πξνζιακβάλεη θαζεκεξηλά κηθξή πνζφηεηα πξσηετλψλ, ε 

νπνία είλαη ή πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,8 – 1,3gr / θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ησλ πξσηετλψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πξέπεη λα είλαη 50% θαη ζε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο 

70%. 

 

Γηαηί Υξεηαδφκαζηε ηα Λίπε;  

Πνιιέο θνξέο, ζηελ πξνζπάζεηά καο λα αδπλαηίζνπκε ή λα αθνινπζήζνπκε κηα πην πγηεηλή 

δηαηξνθή, κεηψλνπκε ζεκαληηθά ή θφβνπκε αθφκε θαη εληειψο ηελ θαηαλάισζε ιηπψλ φισλ ησλ 

εηδψλ. 

Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη δηαηηνιφγνη, είλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη ν θίλδπλνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα ιίπε έρεη ζρέζε κε ηηο πνζφηεηεο ηεο γεληθήο θαηαλάισζεο. 

Παξφιν πνπ νξηζκέλα είδε ιηπψλ είλαη πξάγκαηη αλζπγηεηλά, θαζψο απμάλνπλ ηε ρνιεζηεξίλε, 

πξνθαινχλ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη παραίλνπλ, ην πην ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ είλαη λα 

ππάξρνπλ ζσζηέο αλαινγίεο ησλ ιηπψλ δηαθφξσλ εηδψλ ζηε δηαηξνθή καο.  

 

Σα Δίδε ησλ Ληπψλ 

Σα ιίπε απνηεινχληαη απφ ιηπαξά νμέα, ελψ νη ηδηφηεηεο θαη ε ρεκηθή ζχζηαζε απηψλ ησλ νμέσλ 

είλαη πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Πνιπαθφξεζηα 

Σα ζπγθεθξηκέλα ιηπαξά βνεζνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο ρνιεζηεξφιεο, κεηψλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηεο ππέξηαζεο, εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαλέσζεο ησλ 

θπηηάξσλ θαη βειηηψλνπλ ηελ φξαζε θαη ηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε λα ηα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηε δηαηξνθή καο, ηδίσο κάιηζηα νξηζκέλα 

πνιπαθφξεζηα ηα νπνία δελ παξάγνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. 

Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη ηα σ-6 (ιηλνιετθφ νμχ), πνπ ηα βξίζθνπκε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζην ειηέιαην θαη ζην θαιακπνθέιαην, θαη ηα σ-3 (α-ιηλνιεληθφ νμχ) ιηπαξά νμέα, πνπ ππάξρνπλ 

άθζνλα ζηα ςάξηα, ζηα θαξχδηα θαη ζηα πξάζηλα ιαραληθά. 

Κνξεζκέλα ή Κεθνξεζκέλα 

Παξφιν πνπ ηα θνξεζκέλα ιηπαξά δίλνπλ ηελ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκφ, είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ηα πην αλζπγηεηλά, δηφηη απμάλνπλ ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

αλάπηπμεο θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 

Σα θνξεζκέλα ιηπαξά ηα ιακβάλνπκε κέζσ ηεο δηαηξνθήο, αιιά κπνξεί λα ηα παξάγεη θαη ν 

νξγαληζκφο απφ πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε άιισλ εηδψλ. 
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Σα θνξεζκέλα ιίπε πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δσηθέο πεγέο, φπσο ην βνχηπξν, ηα πιήξε 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα ιηπαξά ηπξηά, ηελ θξέκα γάιαθηνο, ην ιηπαξφ θφθθηλν θξέαο θαη ηα 

αιιαληηθά. 

Μνλναθφξεζηα 

Έρνπλ νπδέηεξε επίδξαζε ζηα επίπεδα ηεο ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νχηε 

ηελ απμάλνπλ, αιιά νχηε ζπκβάιινπλ θαη ζηε κείσζή ηεο. 

χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, κηα δηαηξνθή πινχζηα ζε κνλναθφξεζηα ιηπαξά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή, ιφγσ ηνπ βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηεο πνπ είλαη ην 

ειαηφιαδν, κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

Σα κνλναθφξεζηα ιηπαξά ππάξρνπλ άθζνλα ζην ειαηφιαδν, ζηα αβνθάλην, ζηα θαξχδηα, ζηα 

ςάξηα, ζηα πνπιεξηθά θαη ζην θπζηηθνβνχηπξν.  

 

Πψο πκβάιινπλ ηα Ληπαξά ζηελ Καιή Τγεία; 

Σα ιηπαξά εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκφ καο θαη απνηεινχλ έλα απφ ηα 

θχξηα ζηνηρεία ησλ αλζξψπηλσλ θπηηάξσλ (5-8% ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο), ζπκβάιινληαο 

θαζνξηζηηθά ζηηο παξαθάησ δσηηθέο δηαδηθαζίεο: 

- Υαξίδνπλ έλα πγηέο θαη ειαζηηθφ δέξκα θαη φκνξθα, ιακπεξά καιιηά. 

- Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. 

- Βνεζνχλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ βηηακηλψλ A, D, E θαη K, ησλ αληηνμεηδσηηθψλ α θαη β-

θαξνηίλεο, ηνπ ιπθνπέληνπ θαη ησλ ιηπαξψλ νμέσλ, νπζίεο πνπ εμνπδεηεξψλνπλ ηηο ηνμίλεο θαη 

κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ θαξθίλνπ. 

- πκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή νηζηξνγφλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θαιή πγεία ησλ νζηψλ. 

Ζ έιιεηςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξκφλεο ζηηο γπλαίθεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηείξσζε. 

 

Δηζαγσγή ζηα αλαβνιηθά… 

Οη αλαβνιηθέο νπζίεο είλαη θάξκαθα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ αλδξηθή ζεμνπαιηθή νξκφλε, 

ηελ ηεζηνζηεξφλε. Πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κπτθήο κάδαο θαη απμάλνπλ ηε κάδα ησλ ηζηψλ ηνπ 

ζψκαηνο πνπ δελ πεξηέρεη ιίπνο. 

Σα αλαβνιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Όκσο γίλεηαη θαη 

θαηαρξεζηηθή ρξήζε απφ αζιεηέο θαη άιινπο πνπ ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηε 

ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε. 

Ζ ιήςε ησλ αλαβνιηθψλ ρσξίο ηαηξηθή επίβιεςε είλαη επηθίλδπλε απφ ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

άπνςεο. Σφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο πνπ ιακβάλνπλ ηα θάξκαθα απηά, παξνπζηάδνπλ 

ζπλήζσο αιιαγέο ζηα ζεμνπαιηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  
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Παξά ην γεγνλφο φηη ηα αλαβνιηθά πξνέξρνληαη απφ ηελ αλδξηθή ζεμνπαιηθή νξκφλε, ηελ 

ηεζηνζηεξφλε, εληνχηνηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηέιινπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηηο γπλαίθεο νη νπζίεο απηέο πξνθαινχλ ηελ αλάπηπμε αλδξηθψλ ζεμνπαιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

Γπζηπρψο παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαβνιηθψλ απφ λένπο θαη απφ 

έθεβνπο.  

Δίλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη δηαθψηηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νκάδσλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν φπσο νη λένη θαη νη αζιεηέο γηα ηνπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αιινηψζεηο πνπ πξνθαινχλ ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ζηνλ ςπρηζκφ νη αλαβνιηθέο νπζίεο. 

 

Σα θπξηφηεξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα αλαβνιηθά ζηνπο άλδξεο είλαη: 

1. Μείσζε ηνπ φγθνπ ησλ φξρεσλ (κπνξεί λα είλαη κφληκε εάλ ππάξρεη παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ 

ζηεξνεηδψλ αλαβνιηθψλ)  

2. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. εμνπαιηθή αληθαλφηεηα  

4. Πξφσξε θαιάθξα  

5. Μεγέζπλζε ηνπ πξνζηάηε  

6. Γπλαηθνκαζηία  

7. Γπζθνιίεο ή πφλνο θαηά ηελ νχξεζε 

 

Σα θπξηφηεξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα αλαβνιηθά ζηηο γπλαίθεο είλαη: 

1. Φχηξσκα καιιηψλ ζην πξφζσπν  

2. Αιιαγέο ή δηαθνπή ησλ θχθισλ ηεο έκκελνπ ξχζεο (πεξίνδνο)  

3. Ζ θσλή γίλεηαη πην βαζηά, φπσο ζηνπο άλδξεο (κπνξεί λα είλαη κφληκε εάλ ππάξρεη 

παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ζηεξνεηδψλ αλαβνιηθψλ)  

4. Μεγέζπλζε ηεο θιεηηνξίδαο (κπνξεί λα είλαη κφληκε εάλ ππάξρεη παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ 

ζηεξνεηδψλ αλαβνιηθψλ)  

5. Μείσζε ησλ καζηψλ 

 

Σα θπξηφηεξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα αλαβνιηθά ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο 

γπλαίθεο είλαη: 

1. Αθκή ζην πξφζσπν θαη ζην ζψκα, ζνβαξήο κνξθήο  

2. Αδπλάηηζκα ησλ ηελφλησλ ησλ κπψλ κε θίλδπλν ξήμεο ηνπο  

3. Κηηξίληζκα (ίθηεξνο)  
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4. Σξεκνχιηαζκα  

5. Πξήμηκν ησλ αζηξαγάισλ θαη ησλ πνδηψλ  

6. Μείσζε ζην αίκα ηεο θαιήο ρνιεζηεξφιεο HDL  

7. Φειή πίεζε 

 

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο ελήιηθεο, ηα αλαβνιηθά κπνξνχλ λα 

βιάςνπλ ηηο πεξηνρέο ζηα άθξα ησλ νζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ζε χςνο. 

 

Οη επηδξάζεηο ησλ αλαβνιηθψλ ζηνλ ςπρηθφ θφζκν απηψλ πνπ ηα παίξλνπλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1. Δπεξεζηζηηθφηεηα  

2. Αλεμέιεγθηα μεζπάζκαηα νξγήο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βίαηεο πξάμεηο  

3. νβαξέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη θαηάζιηςε φηαλ δηαθνπεί ε ιήςε 

ησλ αλαβνιηθψλ  

4. Φεπδαηζζήζεηο  

5. Δμαζζέλεζε ηεο ηθαλφηεηαο θξίζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ππεξβνιηθή 

απηνπεπνίζεζε θαη ην αίζζεκα φηη θάπνηνο είλαη αήηηεηνο  

6. Παξαλντθή δήιηα 

 

Οη καθξνρξφληεο επηπινθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο αλαβνιηθψλ νπζηψλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

1. Απμεκέλα επίπεδα ρνιεζηεξφιεο  

2. Φειή πίεζε  

3. Αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδίαο, ησλ λεθξψλ θαη ηνπ ήπαηνο κε θίλδπλν πξφθιεζεο 

αζζελεηψλ ησλ νξγάλσλ απηψλ  

4. Κίλδπλνο κεηάδνζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ (AIDS, επαηίηηδα) ιφγσ ηεο ρξήζεο θνηλψλ 

βεινλψλ γηα ηε ρνξήγεζε αλαβνιηθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ην ζηφκα αιιά κφλν δηα 

κέζνπ έλεζεο  

5. Κίλδπλνο δειεηεξίαζεο δηφηη πξντφληα πνπ πσινχληαη αλεμέιεγθηα, ζηε καχξε αγνξά, κπνξνχλ 

λα πεξηέρνπλ άιιεο νπζίεο πνπ δπλαηφλ λα είλαη ηνμηθέο 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ρνξήγεζε αλαβνιηθψλ νπζηψλ εκπεξηέρεη πνιινχο θίλδπλνπο. Γελ είλαη 

ηπραία πνπ ε ρξήζε ηνπο έρεη απαγνξεπηεί.  
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Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ηνπο κφλν γηα νξηζκέλεο αζζέλεηεο θαη απηφ θάησ απφ απζηεξφ έιεγρν 

απφ εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο. 

 

 

πλήζσο ηα αλαβνιηθά ζηεξνεηδή δίλνληαη ζε θχθινπο ησλ 6 εβδνκάδσλ (ή θαη 12 εβδνκάδσλ) ή 

ζε πνιχ κεγάιεο κνλνδφζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. πλδπάδνληαη κε πςειή πξσηετληθή 

πξφζιεςε θαη κε αλάινγα πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα. Γηα λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 

αληρλεχζηκα ηελ πεξίνδν ησλ αγψλσλ, ε ζεξαπεία μεθηλά κε ιηπνδηάιπηα ελέζηκα ( κεγάινο Σ ½), 

ζπλερίδεηαη κε πδαηνδηάιπηα ελέζηκα (κηθξφηεξνο T1/2) θαη ηέινο γίλεηαη ρξήζε pos ζθεπαζκάησλ 

(πνιχ κηθξφο T1/2). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηειεπηαίν ζηάδην ρνξηνληθή γνλαδνηξνπίλε 

(masking hormone), δίλνληαο αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα tests. 

ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ν αζιεηήο κπνξεί λα δηαθχγεη απμάλνληαο ηελ ζρέζε δηαιχηε / 

δηαιχκαηνο κε δηνπξεηηθά ή ρξεζηκνπνηψληαο μέλα νχξα (πεξλάλε κε θαζεηήξα ζηελ νπξνδφρν 

θχζηε). Δπίζεο ηα tests δελ γίλνληαη ηφζν ζπρλά ιφγσ θφζηνπο (θηάλνπλ ηα 200$/test) θαη ν 

αζιεηήο αλ ην test βγεη ζεηηθφ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη άιιεο 4 δνθηκαζίεο. Σειεπηαία, γηα ηελ 

αλίρλεπζε ρξεζηκνπνηείηαη ε πςειήο πίεζεο πγξή ρξσκνγξαθία (HPLC) θαη ε αέξηα ρξσκνγξαθία 

(HPAC) πνπ αληρλεχνπλ απεηξνειάρηζηεο πνζφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο (πνπ πξέπεη λα ηνπο 

έρεη ππνδεηρζεί ή λα ππάξρεη ππφλνηα γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηδξαζηεξίσλ). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πφζν εχθνιν είλαη λα δηαθχγεη θάπνηνο απφ ηνπο έιεγρνπο πνπ 

γίλνληαη εάλ πίζσ ηνπ ππάξρεη έλαο έκπεηξνο γηαηξφο ή βηνρεκηθφο. Δπίζεο βξίζθνληαη φιν θαη πην 

βειηησκέλεο νπζίεο κε ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο. 

 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ doping δελ είλαη ηα antidoping controls νχηε νη 

ηηκσξίεο ησλ αζιεηψλ. Σα antidoping controls άιισζηε εχθνια ππεξπεδψληαη. Γηα πγηή αζιεηηζκφ 

απαηηείηαη αζιεηηθή παηδεία, ήζνο θαη θπξίσο λα παχζεη ν εζληθφο κεγαιντδεαηηζκφο λα ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζηα ζψκαηα ησλ αζιεηψλ. Οη αζιεηέο εμπςψλνπλ ηνλ άλζξσπν, είλαη πνιίηεο ηεο γεο θαη δελ 

πξέπεη λα πινπνηνχλ καηαηνδνμίεο εζληθέο, λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ πνιηηηθέο ζπλεηδήζεηο θαη λα 

εμππεξεηνχλ πνιηηηθά ζπκθέξνληα. 

 

Αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο. 

Σν θπξίαξρν δεηνχκελν ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε δπλακηθά αζιήκαηα (θαη ηδηαίηεξα ησλ 

αλδξψλ), είλαη ην πσο ζα απμήζνπλ ηε κπτθή ηνπο κάδα.  

Ο ζηφρνο απηφο φζν πιεζηάδεη ην θαινθαίξη γίλεηαη «επζεβήο πφζνο» νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ. 

Χζηφζν κε βάζε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα είλαη βέβαην, πσο πέξα απφ ηελ πξνπφλεζε κε βάξε, ε 
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ελδεδεηγκέλε δηαηξνθή είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ  

Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ε άζθεζε κε βάξε, ζην κεηαβνιηζκφ ησλ κπτθψλ πξσηετλψλ είλαη δηπιή. 

Δίλαη δεδνκέλν φηη κεηά απφ ηελ άζθεζε, εκθαλίδεηαη απμεκέλνο ηφζν αλαβνιηθφο (ζχλζεζε 

κπτθνχ ηζηνχ) φζν θαη θαηαβνιηθφο ξπζκφο (απνζχλζεζε κπτθνχ ηζηνχ). Δίλαη απηνλφεην, φηη γηα 

λα ππάξμεη κπτθή αχμεζε ζα πξέπεη ε πξσηετληθή ζχλζεζε λα ππεξβαίλεη ηνλ πξσηετληθφ 

θαηαβνιηζκφ. Δπίζεο γλσξίδνπκε πσο, ε άζθεζε κε αληηζηάζεηο βειηηψλεη ην πξσηετληθφ ηζνδχγην, 

αιιά, φηαλ απνπζηάδνπλ νη πξσηεΐλεο ηεο δηαηξνθήο, ην ηζνδχγην παξακέλεη αξλεηηθφ, κε ζπλέπεηα 

ν θαηαβνιηθφο ξπζκφο λα είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ αλαβνιηθφ θαη ηειηθά λα πξνθαιείηαη … 

κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο.  

Ζ θαηαλάισζε ελφο γεχκαηνο (πνπ θπζηθά πεξηέρεη θαη πξσηεΐλεο) κεηά απφ ηελ άζθεζε, απμάλεη 

ηε κεηαθνξά ησλ ακηλνμέσλ ζηα κπτθά θχηηαξα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνθηλεί ηελ πξσηετληθή 

ζχλζεζε. Ζ δηεγεξηηθή επίδξαζε ησλ δηαηηεηηθψλ πξσηετλψλ ζηε κπτθή ζχλζεζε, είλαη κεγαιχηεξε 

φηαλ ιακβάλνληαη σο γεχκα κεηά ηελ άζθεζε, απ΄ φηη πξηλ απφ απηή.  

 

Πξσηεΐλεο ινηπφλ, αιιά πνηεο; 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ κφλν θάπνηα ακηλνμέα. Δπνκέλσο, 

εάλ ηα ππφινηπα (απαξαίηεηα ή νπζηψδε) δελ θαηαλαιψλνληαη ζε επαξθείο πνζφηεηεο, ε 

πξσηετληθή ζχλζεζε πεξηνξίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, κία πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη άηνκα 59 - 69 

εηψλ πνπ θαηαλάισζαλ ηελ ίδηα πνζφηεηα πξσηετλψλ, εκθάληζαλ κεγαιχηεξε κπτθή αλάπηπμε, 

φηαλ ε δηαηξνθή ηνπο ήηαλ πινχζηα ζε θξέαο. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη πξσηεΐλεο γάιαθηνο, απγνχ 

θαη θπζηθά ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ ςαξηνχ είλαη νη θαιχηεξεο πεγέο (ςειή βηνινγηθή αμία) κε βάζε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο ζε δηάθνξα απαξαίηεηα ακηλνμέα, φπσο, γινπηακίλε, ιεπθίλε, ηζνιεπθίλε θαη 

βαιίλε.  

 

Μφλν πξσηεΐλεο ή καδί κε ηα ππφινηπα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα κεγαιχηεξε κπτθή κάδα; 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξσηετλψλ κε ηα ππφινηπα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (κηθηφ γεχκα) θαίλεηαη φηη έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε κπτθή ζχλζεζε. Ηδηαίηεξα, ε ηαπηφρξνλε παξνπζία πδαηαλζξάθσλ 

(γιπθφδεο) ζην γεχκα πξνθαιεί κεγαιχηεξε έθθξηζε ηλζνπιίλεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ππεξηξνθίαο ησλ κπψλ. Απφ ηε κία πιεπξά εληζρχεη 

ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε, θαη απφ ηελ άιιε εκπνδίδεη ηνλ πξσηετληθφ θαηαβνιηζκφ. Έηζη ζε 20 

γπλαίθεο θαη άλδξεο θνιπκβεηέο, φηαλ δφζεθε γεχκα πδαηαλζξάθσλ - πξσηετλψλ, κεηά απφ έληνλε 

πξνπφλεζε, δηαπηζηψζεθε φηη εκθάληζαλ πςειφ ξπζκφ κπτθήο απνθαηάζηαζεο, θαιχηεξν 

αλαβνιηθφ νξκνληθφ πξνθίι θαη απμεκέλε κπτθή ζχλζεζε. Παξφκνην ήηαλ ην ζπκπέξαζκα φηαλ ην 

γεχκα πεξηειάκβαλε πξσηεΐλεο – πδαηάλζξαθεο - ιίπνο, ην νπνίν αχμεζε ηα επίπεδα ησλ 
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απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ θαηά 33%, θαη ηνλ ξπζκφ πξσηετληθήο ζχλζεζεο θαηά 15%, έλαληη ηνπ 

γεχκαηνο κε κφλν πξσηεΐλεο.  

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε πξσηετληθψλ 

γεπκάησλ δελ απμάλεη γξακκηθά ηελ κπτθή ζχλζεζε. Γειαδή, κε θαληαζηνχκε φηη αλ 

θαηαλαιψζνπκε ηε δηπιάζηα πνζφηεηα πξσηετλψλ ζα έρνπκε αλαινγηθά δηπιάζηα κπτθή ζχλζεζε. 

Ζ πνζφηεηα πξσηετλψλ πνπ ρξεηάδεηαη ζε εκεξήζηα βάζε έλα άηνκν πνπ πξνπνλείηαη κε βάξε είλαη 

πςειφηεξε απφ έλα κε αζθνχκελν ή έλαλ αζιεηή αληνρήο θαη αλέξρεηαη ζηα 1,4 – 1,6 γξ. αλά θηιφ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο. Δπηπιένλ πνζφηεηα δελ έρεη επηπξφζζεην ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη δελ επλνεί 

επηπιένλ ηε κπτθή αλάπηπμε. Άξα λαη ζηελ θαηαλάισζε πξσηετλψλ αιιά κε κέηξν…  

 

Πφηε αθξηβψο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ηα γεχκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο (timing 

effect);  

Σν κνληέιν γεπκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο... 

Ζ πνζφηεηα πξσηετλψλ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε θάζε γεχκα, θαζνξίδεη ηελ ηάζε ηνπ 

κεηαγεπκαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ. Με κέηξηεο πνζφηεηεο πξσηετλψλ απμάλνληαη πεξηζζφηεξν ηα 

επίπεδα ησλ ειεχζεξσλ ακηλνμέσλ θαη έηζη ππάξρεη θαιχηεξν πξσηετληθφ ηζνδχγην. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηξία ή πεξηζζφηεξα γεχκαηα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνλ πξσηετληθφ αλαβνιηζκφ, απ΄ φηη ην 

κνληέιν ελφο ή δχν εκεξεζίσλ γεπκάησλ.  

 

Ο αθξηβήο ρξφλνο ιήςεο ηνπ πξψηνπ γεχκαηνο κεηά ηε ιήμε ηεο άζθεζεο… 

Πξφζθαηεο κειέηεο πξνηείλνπλ φηη ν αθξηβήο ρξφλνο (Timing) θαηαλάισζεο γεπκάησλ, κεηά ηελ 

άζθεζε, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κπτθφ αλαβνιηζκφ. Αλαθέξνπλ δε φηη φηαλ ην γεχκα 

θαηαλαιψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε ππάξρεη απμεκέλνο ξπζκφο πξσηετλνζχλζεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα κεηά απφ άζθεζε κε βάξε έλα γεχκα πνπ πεξηειάκβαλε 6 γξ. ακηλνμέσλ θαη 35 γξ. 

γιπθφδεο, πξνθάιεζε απμεκέλε κπτθή ζχλζεζε φηαλ θαηαλαιψζεθε κέζα ζε 1-2 ψξεο, ζε ζρέζε κε 

ηηο 2-3 ψξεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηηο 3-4 ψξεο, αξγφηεξα (ζρήκα). Παξφκνην ήηαλ θαη ην 

ζπκπέξαζκα κε γεχκα πνπ πεξηείρε 10 γξ. πξσηετλψλ, 8 γξ. πδαηαλζξάθσλ θαη 3 γξ. ιίπνπο θαη 

θαηαλαιψζεθε ακέζσο κεηά ή 3 ψξεο κεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο. Ζ πξσηετληθή ζχλζεζε ζε φιν ην 

ζψκα ήηαλ απμεκέλε θαηά 300% θαη 12%, αληίζηνηρα. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπκε ηελ 

ηξνθή φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα κεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο αλ ζέινπκε λα έρνπκε ηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη ηεθκεξησζεί θαη ζε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο άλσ ησλ 65 

εηψλ.  
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πκπεξάζκαηα 

Ζ θαηαλάισζε κηθηψλ γεπκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζπλδπαζκφ πδαηαλζξάθσλ - 

πξσηετλψλ ακέζσο κεηά απφ ηε ιήμε ηεο άζθεζεο κε βάξε, κπνξεί λα πξνάγεη ην αλαβνιηθφ 

πξνθίι. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξσηετληθφο αλαβνιηζκφο απμάλεηαη φηαλ: (α) ε δηαηηεηηθή πξσηεΐλε 

πεξηιακβάλεη ηε βέιηηζηε πνηφηεηα ησλ απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ θαη (β) ηα γεχκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

θαη πξσηεΐλεο θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

Ζ θαηαλφεζε ηεο αθξηβνχο επίδξαζεο ηεο δηαηξνθήο ζηε κπτθή αλάπηπμε, ζα βειηηψζεη ηελ 

πξνπνλεηηθή πνηφηεηα θαη ζίγνπξα ζα σθειήζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζε άηνκα (πέξαλ ησλ αζιεηψλ) 

πνπ εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο, ιφγσ αζζέλεηαο (θαρεμία - ζαξθνπελία), 

αθηλεζίαο, θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Ζ κειινληηθή έξεπλα αλαδήηεζεο δηαηξνθηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα 

πξνάγνπλ ηε κπτθή αχμεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζσζηή άζθεζε, αλακέλεηαη ζίγνπξα κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ.  

 

ρήκα: Δπίδξαζε ηνπ ρξφλνπ θαηαλάισζεο (timing effect) γεχκαηνο, πνπ ιακβάλεηαη 1 ψξα κεηά 

απφ ηελ άζθεζε κε βάξε (αλάκεζα ζηε κπιε θαη κπνξληφ κπάξα), πνπ πεξηέρεη 6 γξ. απαξαίηεησλ 

ακηλνμέσλ θαη 35 γξ .γιπθφδεο, ζηε κπτθή πξσηετληθή ζχλζεζε (Rasmussen et al 2000). H κπτθή 

ζχλζεζε απμήζεθε ηξεηο θνξέο παξαπάλσ, κεηαμχ ησλ σξψλ 0-1 θαη 1-2. 

 

Γηαηξνθή θαη Ννζήκαηα ηνπ Πεπηηθνχ 

 

1.    Πφζν ζεκαληηθφο είλαη πξάγκαηη ν ξφινο ηεο δηαηξνθήο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ησλ παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνχ; 

Ζ δηαηηεηηθή αγσγή ζηηο παζήζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ άκεζα θαη 

εκθαλέζηαηα απνηειέζκαηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο θαη παξάιιεια ε απνθπγή ηεο 
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αθαηάιιειεο ηξνθήο ζπλεπάγεηαη ηαρεία ππνρψξεζε ησλ ελνριήζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο 

γαζηξεληεξηθέο παζήζεηο.  

Να ζεκεησζεί εδψ πσο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα επεξεάδεη ην πεπηηθφ κέζσ ησλ 2 θιάδσλ 

ηνπ, ηνπ ζπκπαζεηηθνχ πνπ δξα αλαζηαιηηθά ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο έθθξηζεο θαη ηνπ 

παξαζπκπαζεηηθνχ πνπ νπζηαζηηθά επηηαρχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηηο εθθξίζεηο ηνπ πεπηηθνχ 

ζσιήλα. 

Όηαλ ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 2 απηψλ θιάδσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαηαξάζζεηαη ηφηε 

έρνπκε είηε δπζθνηιηφηεηα θαη δπζπεςία (φηαλ επηθξαηεί ην ζπκπαζεηηθφ) είηε δηάξξνηα (φηαλ 

επηθξαηεί ην παξαζπκπαζεηηθφ). Οη 2 θιάδνη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπκπαζεηηθφ – 

παξαζπκπαζεηηθφ) ζπλδένληαη κε ηελ ςπρηθή ζθαίξα ηνπ αλζξψπνπ θαη έηζη γλσξίδνπκε ζήκεξα, 

πσο πέξα απφ ηελ δηαηξνθή, ε θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πγεία 

ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2.    Πνηεο δηαηξνθηθέο νδεγίεο πξέπεη λα δνζνχλ ζηελ πεξίπησζε ειθψδνπο θνιίηηδαο θαη 

λφζνπ ηνπ Crohn; 

Ζ θιεγκνλψδεο απηή πάζεζε, κπνξεί λα πξνζβάιιεη νπνηαδήπνηε ηκήκα ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, 

ζπλήζσο φκσο εληνπίδεηαη ζην ηειηθφ εηιεφ. 

Λφγσ κεησκέλεο απνξξφθεζεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (έλεθα θιεγκνλήο ζπλήζσο ηνπ ιεπηνχ 

εληέξνπ), αιιά θαη ιφγσ δηαξξνηψλ, ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ βηηακηλψλ (θπξίσο 

Β12), ηρλνζηνηρείσλ θαη αζβεζηίνπ (41% αζζελψλ κε Crohn εκθαλίδνπλ νζηενπφξσζε). 

 ε πεξηπηψζεηο ζηεαηφξξνηαο ζπζηήλεηαη ε πξφζιεςε ιηπαξψλ νμέσλ κέζεο αιχζνπ (MCT). 

 H ρξεζηκνπνίεζε ηξνθψλ πινχζησλ ζε ηλψδε αιιά θαη γαιαθηνθνκηθψλ, εμαξηάηαη απφ 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε αλεθηηθφηεηα ηνπ πάζρνληνο. 

 ηελ έμαξζε ηεο πάζεζεο ζπζηήλεηαη πεξηθεξηθή παξεληεξηθή ζίηηζε (Ζ ζεξαπεπηηθή αμία ηεο 

παξεληεξηθήο, ζπγθξίλεηαη κε ηελ αμία ησλ θνξηηθνεηδψλ αθνχ φρη κφλν εξεκεί ην πάζρνλ 

έληεξν αιιά επνπιψλνληαη θαη ζπξίγγηα πνπ απνηεινχλ ζπρλή επηπινθή ηεο Crohn) 

Ζ ειθψδεο θνιίηηδα πξνζβάιιεη απνθιεηζηηθά ην παρχ έληεξν θαη ε δηαηηεηηθή αγσγή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζείηαη είλαη ζρεδφλ παξεκθεξήο ηεο λφζνπ Crohn. 

  

 

3.    Ση πξέπεη λα πξνζέρεη ν πάζρσλ απφ έιθνο ζηνκάρνπ; 

Οη γεληθέο δηαηηεηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ειθνπαζείο είλαη  απνθπγή ηεγαλεηψλ 

παξαζθεπαζκάησλ θαη καγεηξηθψλ παξαζθεπψλ πινχζησλ ζε ιίπνο (π.ρ. ζάιηζεο, κπεζακέι, 

θξέκεο, γιπθά), απνθπγή θαηαλάισζεο παληφο είδνπο κπαραξηθψλ θαη θπζηθά ηαθηηθφηεηα ζην 

θαηακεξηζκφ ησλ γεπκάησλ (φρη δειαδή λα ηξψκε 1 ή 2 γεχκαηα ηελ εκέξα , αιιά ηνπιάρηζην 
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ηέζζεξα – ηζνξξνπεκέλα ζε πνζφηεηα). εκαληηθή είλαη θαη ε ζρνιαζηηθή κάζεζε θαη φρη ε 

θαηάπνζε ηεο ηξνθήο. 

Ο απνθιεηζκφο ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη θαθέ επηβάιιεηαη (ζεκεηψζηε φηη ν θαθέο κε γάια 

είλαη ιηγφηεξν εξεζηζηηθφο), ελψ ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ δηεμήγαγαλ πξφζθαηα εξεπλεηέο ζην 

λνζνθνκείν ηνπ Νφηηγρακ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, αθφκα θαη κηα κηθξή πνζφηεηα καζηίραο Υίνπ 

(1 γξακκάξην ηελ εκέξα) επί δχν εβδνκάδεο, είλαη ηθαλή λα ζεξαπεχζεη ην πεπηηθφ έιθνο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ επηζηεκνληθή εμήγεζε είλαη φηη ε καζηίρα κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηε 

δξάζε ηνπ θχξηνπ ππεχζπλνπ γηα ην έιθνο, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην γλσζηφ ειηθνβαθηεξίδην ηνπ 

ππισξνχ. 

 

4.    Πνηεο ζπκβνπιέο κπνξνχκε λα δψζνπκε γηα θαιή πέςε θαη πγηέο πεπηηθφ ζχζηεκα; 

Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο γεχκαηνο κεγάιε πνζφηεηα αίκαηνο ζπζζσξεχεηαη ζην πεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα επηηειέζεη ζσζηά ην έξγν ηεο πέςεο θαη ηεο αθνκνίσζεο ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο ηξνθήο. Σν πιένλ ινηπφλ ηδαληθφ κεηά απφ θάζε γεχκα, ηδηαίηεξα δε φηαλ απηφ 

είλαη ινπθνχιιεην, είλαη λα αλαπαπηνχκε , φρη φκσο λα θνηκεζνχκε. Έηζη επηηξέπνπκε ζηνλ 

νξγαληζκφ καο ηε ζσζηή δηεξγαζία ηεο πέςεο, ρσξίο λα απνκαθξχλνπκε ην αίκα απφ ην πεπηηθφ, 

πξάγκα πνπ ζα γίλνληαλ αλ κεηά απφ ην θαγεηφ πεξπαηνχζακε ή γεληθφηεξα βάδακε ην ζψκα καο 

ζηελ δηαδηθαζία θάπνηαο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα ε ηαθηηθφηεηα ησλ γεπκάησλ θαη ν έιεγρνο ηνπ άγρνπο είλαη ζεκαληηθά γηα θαιή 

πγεία ηνπ πεπηηθνχ. 

 

Πξνβιήκαηα εληέξνπ & πκπιεξψκαηα 

Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή γεληθή πγεία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο δελ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη λα πξνάγνπλ ηελ πγεία αλ δελ απνξξνθεζνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ ρξήζε 

αληηβηνηηθψλ, ηα ηαμίδηα θαη ε θαθή δηαηξνθή κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηεο θπζηθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ θαη λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα φπσο 

δπζθνηιηφηεηα, δηάξξνηα θαη θνχζθσκα. Ζ έιιεηςε ηεο ιαθηάζεο, ε νπνία είλαη ην έλδπκν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πέςε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ γάιαθηνο (ιαθηφδε), είλαη ζρεηηθά ζπρλή θαη είλαη έλα 

ζχλεζεο αίηην πεπηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 

Σν Πεπηηθφ χζηεκα  

Αθφκα θαη πξηλ αξρίζεηε λα ηξψηε, φηαλ κπξίδεηε ην θαγεηφ, ην βιέπεηε ή ην ζθέθηεζηε, μεθηλάεη 

ε πέςε. Σν ζάιην αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη ζην ζηφκα ζαο. Σν θαγεηφ πεξλάεη κέζσ ηνπ νηζνθάγνπ 

ζην ζηνκάρη. ην ζηνκάρη εθθξίλεηαη πδξνρισξηθφ νμχ κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην pH ηνπ 
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ζηνκάρνπ νχησο ψζηε ε πεςίλε λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα δηαζπάζεη ηηο πξσηεΐλεο ηεο ηξνθήο. Ο 

ρπκφο, δειαδή ην κίγκα ηνπ νμένο θαη ηνπ θαγεηνχ ζην ζηνκάρη, εγθαηαιείπεη ην ζηνκάρη θαη 

εηζέξρεηαη ζην ιεπηφ έληεξν. Οξηζκέλνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην άδεηαζκα ηνπ ζηνκάρνπ: νη 

πδαηάλζξαθεο παξακέλνπλ ην ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζηνκάρη, ελψ νη πξσηεΐλεο 

παξακέλνπλ ζην ζηνκάρη πεξηζζφηεξν θαη ηα ιίπε ην πεξηζζφηεξν απφ φια. ην ιεπηφ έληεξν, νη 

ρπκνί απφ άιια δχν πεπηηθά φξγαλα αλακεηγλχνληαη κε ηελ ηξνθή. Σν ήπαξ παξάγεη ρνιή, ε νπνία 

απνζεθεχεηαη ζηε ρνιεδφρν θχζηε θαη απειεπζεξψλεηαη φπσο απαηηείηαη γηα λα 

γαιαθησκαηνπνηήζεη ηα ιίπε. Σν πάγθξεαο παξάγεη έλα ρπκφ πνπ πεξηέρεη έλα επξχ θάζκα 

ελδχκσλ πνπ θαηαιχνπλ ηε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ ησλ 

ηξνθψλ θαη νλνκάδνληαη ακπιάζεο, ιηπάζεο θαη πξσηεάζεο αληίζηνηρα. Σέινο, ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά απνξξνθψληαη απφ ην ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ θαη κεηαθέξνληαη ζην ζψκα. Σα 

παξαπξντφληα (άρξεζηα πξντφληα) απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ άπεπηα θνκκάηηα ηξνθήο, 

ηα νπνία ζπξψρλνληαη πξνο ην θφινλ φπνπ θαη παξακέλνπλ κέρξη λα απνβιεζνχλ κε ηα 

πεξηηηψκαηα.  

Δληεξηθά Πξνβιήκαηα  

>χλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ – ην ζχλδξνκν απηφ είλαη κηα ζπρλή πάζεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλεκθαληδφκελν πφλν θαη ελνριήζεηο ζηελ θνηιηά, θνχζθσκα θαη 

δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ, δηάξξνηα/δπζθνηιηφηεηα ή ζπλδπαζκφ ησλ δχν, θάηη πνπ 

δηαξθεί κήλεο ή ρξφληα. Ζ πάζεζε ζπλδέεηαη κε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ βαθηεξίσλ ζην 

έληεξν, άγρνο, δίαηηεο θησρέο ζε θπηηθέο ίλεο, πςειή ιήςε θαθεΐλεο θαη δπζαλεμία ζε νξηζκέλεο 

ηξνθέο.  

>Κανχξεο - νη θανχξεο εκθαλίδνληαη φηαλ ν ζθηθηήξαο κπο πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

νηζνθάγνπ δελ θαηαθέξλεη λα κείλεη θιεηζηφο θαη νμχ απφ ην ζηνκάρη παιηλδξνκεί ζηνλ νηζνθάγν 

πξνθαιψληαο αίζζεκα θαςίκαηνο.  

>Γπζαλεμία ζηε ιαθηφδε - ε δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε είλαη ε αληθαλφηεηα παξαγσγήο 

ηθαλνπνηεηηθψλ πνζνηήησλ ηνπ ελδχκνπ ιαθηάζε, ε νπνία νθείιεηαη γηα ηε δηάζπαζε ηνπ 

ζαθράξνπ ηνπ γάιαθηνο πνπ νλνκάδεηαη ιαθηφδε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζε φζνπο θαηάγνληαη απφ 

ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Σππηθά ζπκπηψκαηα είλαη ν κεηεσξηζκφο θαη ε δηάξξνηα.  

>Έιθε – ηα επηζειηαθά θχηηαξα εθθξίλνπλ βιέλλα πνπ ζρεκαηίδεη έλα πξνζηαηεπηηθφ θξαγκφ γηα 

ηα θχηηαξα απφ ην φμηλν πεξηβάιινλ ηνπ ζηνκάρνπ. Όηαλ απηφο ν πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο 

απνηπγράλεη, δεκηνπξγνχληαη πεπηηθά έιθε. Ζ αλάπηπμε ησλ ειθψλ ζπλδέεηαη θαη κε θάπνηνπο 

άιινπο παξάγνληεο φπσο ε ππεξβνιηθή παξαγσγή νμένο, ε κεησκέλε βιέλλα, ε ρξήζε κε 

ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ε κφιπλζε απφ 

Helicobacter pylori.  
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>Κνηιηνθάθε – κε ηνλ φξν θνηιηνθάθε πεξηγξάθεηαη κηα ζνβαξή αλνζνινγηθή απφθξηζε ζηε 

γινπηέλε, κηα πξσηεΐλε πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάξη, ην θξηζάξη θαη ηε ζίθαιε. ηα ζπκπηψκαηα 

πεξηιακβάλεηαη ε δηάξξνηα, ε απψιεηα βάξνπο (ή ε αλαθνπή ηεο θαλνληθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά) 

θαη ε θφπσζε. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θνηιηνθάθεο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαθή 

απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ζ κφλε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία είλαη ε πηνζέηεζε 

εθφξνπ δσήο κηαο δηαηξνθήο πνπ δελ ζα πεξηέρεη γινπηέλε.  

>Νφζνο ηνπ Crohn - ε λφζνο απηή είλαη κηα θιεγκνλψδεο πάζεζε ηνπ εληέξνπ πνπ εκθαλίδεηαη 

φηαλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα επηηίζεηαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. Οη θνηιηαθέο θξάκπεο, ε 

δηάξξνηα θαη ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ηνπ εληέξνπ είλαη ηα ζπλήζε ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. 

Παξφιν πνπ εκπιέθνληαη γελεηηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ, ην θάπληζκα θαη ε 

πςειή θαηαλάισζε γιπθψλ, ηερλεηψλ ιηπαξψλ ή ξαθηλαξηζκέλσλ ηξνθψλ κπνξεί λα παίμεη 

θάπνην ξφιν. Ζ λφζνο ηνπ Crohn είλαη παξφκνηα κε ηελ ειθψδε θνιίηηδα, κηα πάζεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θιεγκνλή ηνπ παρένο εληέξνπ. Σν θχξην ζχκπησκα είλαη ε αηκνξξαγηθή 

δηάξξνηα.  

 

Πψο λα Βεβαησζείηε φηη ην Πεπηηθφ ζαο χζηεκα είλαη Τγηέο  

πκβνπιέο  

Αθνινπζήζηε κηα δηαηξνθή κε ηξνθέο νιηθήο άιεζεο, θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά θαη πςειήο 

πνηφηεηαο πξσηεΐλεο. Καηαλαιψζηε θαθεΐλε θαη αιθνφι κφλν κε κέηξν. Πνιινί άλζξσπνη πνπ 

βηψλνπλ πεπηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ κηα πεξηνξηζηηθή δίαηηα, 

απνθιείνληαο ηξνθέο πνπ ζπλήζσο ηξψλε γηα κηα πεξίνδν 7-10 εκεξψλ. Ζ ππνρψξεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε 

δπζαλεμία ζε θάπνηα ηξφθηκα. Αλ απηφο είλαη ν ιφγνο πξφθιεζεο ησλ πεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

ηφηε κφλν κεηά απφ δχν κήλεο πξέπεη νη ηξνθέο απηέο ζηαδηαθά λα εηζέιζνπλ πάιη ζηε δηαηξνθή. 

Μελ απνθιείεηε κφληκα απφ ηε δηαηξνθή ζαο ηξνθηθέο νκάδεο ρσξίο ηε ζπκβνπιή εηδηθνχ. 

 

Τπνζηεξηθηηθά Θξεπηηθά πζηαηηθά  

>Πξνβηνηηθά  

Σα πξνβηνηηθά είλαη σθέιηκα βαθηήξηα πνπ ππάξρνπλ θπζηνινγηθά ζην έληεξν. Όηαλ ιακβάλνληαη 

κε ηε κνξθή ζπκπιεξψκαηνο έρνπλ πνιιά νθέιε γηα ην πεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

>Πεπηηθά Έλδπκα  

Σα έλδπκα είλαη πξσηετληθά κφξηα πνπ δξνπλ σο θαηαιχηεο, δειαδή επηηαρχλνπλ ηηο ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο. Σα έλδπκα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πέςε θαη απαληνχλ ζηα σκά/ακαγείξεπηα 

θαγεηά. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο ηξνθέο πνπ θαηαλαιψλνπκε είλαη καγεηξεκέλεο ή επεμεξγαζκέλεο 
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κε θάπνην ηξφπν θαη αθνχ ηα σκά θαγεηά δελ πεξηέρνπλ αξθεηά έλδπκα, ην ζψκα πξέπεη λα 

παξάγεη ην ίδην ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεπηηθψλ ελδχκσλ πνπ απαηηνχληαη. Ζ ιήςε ελφο 

ζπκπιεξψκαηνο κε πεπηηθά έλδπκα είλαη ρξήζηκε γηα εθείλνπο πνπ βηψλνπλ ζπκπηψκαηα 

αλαπνηειεζκαηηθήο πέςεο φπσο θνχζθσκα. Δθείλνη πνπ εκθαλίδνπλ έιιεηςε θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ελδχκνπ, φπσο ε ιαθηάζε, κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ. Σν φμηλν pH δηεγείξεη 

ηελ έθθξηζε πεπηηθψλ ελδχκσλ, επνκέλσο ε πξνζζήθε πδξνρισξηθνχ νμένο ζηνπο ζπλδπαζκνχο 

ησλ πεπηηθψλ ελδχκσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

>Γινπηακίλε  

Απηφ ην ακηλνμχ δξα σο πεγή ηξνθνδνζίαο γηα ηα θχηηαξα ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ.  

>Βηηακίλε Α  

Ζ βηηακίλε Α απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγφλνπ.  

 

Δπηπιένλ Τπνζηήξημε  

>Senna  

Απηφ ην βφηαλν πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ θαζαξηηθέο ηδηφηεηεο.  

>θφξδν Φπρξήο Χξίκαλζεο  

Σν εθρχιηζκα ψξηκνπ ζθφξδνπ δξα σο πξεβηνηηθφ εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ 

βαθηεξίσλ. Έρεη επίζεο αληηκπθεηηαζηθέο ηδηφηεηεο.  

Αλ ην πεπηηθό ζαο ζύζηεκα δελ κπνξεί λα πέςεη επαξθώο ηηο ηξνθέο, ηόηε δελ ζα ιάβεηε ηα θαηάιιεια 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηα γεύκαηα ζαο θαη δελ ζα βηώζεηε ηα νθέιε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 

Υπνζηεξίδνληαο ην πεπηηθό ζαο ζύζηεκα κε ηα θαηάιιεια ζπκπιεξώκαηα θαη πηνζεηώληαο έλα πγηέο 

πξόηππν δσήο, κπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνλ νξγαληζκό ζαο λα θαηαθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα θαιή 

πγεία.  

 

 

ΠΔΠΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Γηα λα ζξαθεί ην ζψκα, ην πεπηηθό ζύζηεκα δηαζπά 

ηηο ηξνθέο ζε κηθξφηεξα ζπζηαηηθά, ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζνχλ απφ ηα θχηηαξα ηνπ 

ζψκαηνο θαη απνβάιιεη ηα πεξηηηά ζπζηαηηθά πνπ 

απνκέλνπλ. 

Ζ ηξνθή πξνσζείηαη κε κπτθέο ζπζπάζεηο απφ ην 

ζηφκα, πεξλάεη κέζα απφ ηνλ νηζνθάγν θαη θζάλεη 

ζην ζηνκάρη. Δδψ, ε ηξνθή αλακηγλχεηαη κε ηνπο πεπηηθνύο ρπκνύο (έλδπκα θαη πδξνρισξηθφ νμχ) 

γηα λα ζρεκαηίζεη έλα κείγκα εκηπγξήο ηξνθήο. 
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Έπεηηα ην πγξφ εηζάγεηαη ζην ιεπηό έληεξν. Δδψ, νη ζξεπηηθέο νπζίεο φπσο νη πδαηάλζξαθεο, 

πξσηεΐλεο, θαη κεξηθά ιίπε, δηαζπψληαη ζε κηθξνζθνπηθά κφξηα.  

Μαδί κε ηηο βηηακίλεο θαη ηα αλφξγαλα άιαηα, εγθαηαιείπνπλ ην έληεξν κέζσ ησλ κηθξνζθνπηθψλ 

πφξσλ, πνπ θαινχληαη ιάρλεο, ηηο πξνεθηάζεηο δειαδή πνπ μεθηλνχλ απφ ην εληεξηθφ ηνίρσκα. Σν 

αίκα κεηαθέξεη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζην ήπαξ θαη θαηφπηλ ζηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. 

Τιηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο πεξλνχλ κέζα ζην παρύ έληεξν, φπνπ 

νη νπζίεο απνξξίπηνληαη απφ ηνλ πξσθηφ κε ηε κνξθή ησλ θνπξάλσλ. 

 

Ζ πεπηηθή νδφο είλαη κία ζεηξά απφ 

πνηθίια φξγαλα: ην ζηφκα, ν 

νηζνθάγνο, ην ζηνκάρη, ην ιεπηφ θαη 

ην παρχ έληεξν θαη ν πξσθηφο, πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλα έηζη ψζηε, λα 

ζρεκαηίδνπλ έλα καθξχ ζσιήλα. 

Όιεο νη ηξνθέο πξνσζνχληαη κέζσ 

ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ νηζνθάγνπ ζην 

ζηνκάρη, φπνπ δηαζπψληαη ζε 

κηθξφηεξα κέξε θαη αλαδεηθλχνληαη 

απ‟ απηέο ηα ζξεπηηθά κφξηα. 

 

Απηέο νη ζξεπηηθέο νπζίεο θηλνχληαη έπεηηα πξνο ην ιεπηφ έληεξν θαη απνξξνθψληαη ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, φπνπ ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηε ρνιεδφρν θχζηε 

θαη ην ζπθψηη.  

Τιηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο πεξλνχλ κέζα απ‟ ην παρχ έληεξν 

θαη απνξξίπηνληαη ηειηθά απφ ηνλ πξσθηφ. 

Σν ζηνκάρη είλαη έλαο ζάθνο πνπ κνηάδεη κε ην αγγιηθφ γξάκκα j, ν νπνίνο εθθξίλεη 3 ιίηξα 

γαζηξηθφ πγξφ θάζε κέξα. 

Ζ ηξνθή απφ ην ζηφκα πξνσζείηαη ζην ζηνκάρη κέζσ ηνπ νηζνθάγνπ.  

ην ζηνκάρη ε ζηεξεά ηξνθή κέλεη γηα πέληε πεξίπνπ ψξεο φπνπ αλαηαξάζζεηαη κέρξη λα πάξεη ηε 

κνξθή ρπινύ, ν νπνίνο αλακεηγλχεηαη κε γαζηξηθνχο ρπκνχο γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 

πεθησκαηψδε κάδα, πνπ θαηφπηλ πξνσζείηαη ζην ιεπηφ έληεξν.  

Σν ήπαξ ή ζπθώηη είλαη ην ρεκηθφ εξγνζηάζην ηνπ ζψκαηνο πνπ κεηαηξέπεη ηα κφξηα ζε 

απινχζηεξεο ή πην ζχλζεηεο κνξθέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζψκαηνο.  
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Γηα παξάδεηγκα, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηαθνξνπνηνχληαη ζην ζπθψηη θαη θαηφπηλ απνζεθεχνληαη 

ή θαηαλέκνληαη ζην ππφινηπν ζψκα. Σνμίλεο, φπσο ην αιθνφι, δηαζπψληαη ζε ιηγφηεξν βιαβεξέο 

νπζίεο.  

Σν ζπθψηη παξάγεη επίζεο, ηνλ πεπηηθφ ρπκφ, πξάζηλνπ ρξψκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη ρνιή θαη ε 

νπνία απνζεθεχεηαη ζηε ρνιεδόρν θύζηε. Όηαλ ε ηξνθή εηζέξρεηαη ζην δσδεθαδάθηπιν απφ ην 

ζηνκάρη ην εζσηεξηθφ ηνπ δσδεθαδάθηπινπ απειεπζεξψλεη νξκφλεο πνπ εξεζίδνπλ ηε ρνιεδφρν 

θχζηε θαη ην πάγθξεαο, γηα λ‟ απειεπζεξψζνπλ ηνπο ρπκνχο ηνπο. 

Σα έληεξα κήθνπο πεξίπνπ 6,5 κέηξσλ (22 πνδηψλ) απαξηίδνπλ ην ηκήκα ηεο πεπηηθήο νδνχ κε ην 

κεγαιχηεξν κήθνο. 

ην ιεπηό έληεξν, είλαη έλαο ζσιήλαο κήθνπο πεξίπνπ 5 κέηξσλ(17 πφδηα), ζπλδέεη ην ζηνκάρη κε 

ην παρχ έληεξν θαη απνηειείηαη απφ ηνλ δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, θαη ηνλ εηιεό. 

Μέρξη λα θζάζεη ε ηξνθή ζην ηέινο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, φληαο αλακεκεηγκέλε κε πεπηηθνχο 

ρπκνχο, ηα κεγάια ζξεπηηθά κφξηα (πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε) έρνπλ δηαζπαζηεί ζε 

κηθξφηεξα. Απηά, φπσο θαη ην λεξφ, απνξξνθψληαη κέζα ζην αίκα απφ ηηο ιάρλεο, πξνεθηάζεηο ηνπ 

εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη θαηφπηλ απφ ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο. 

Σν παρύ έληεξν δηαηξείηαη ζην ηπθιό, ζην θόινλ θαη ην νξζό. Τιηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

ηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο πεξλνχλ κέζα απφ ην παρχ έληεξν, πξηλ απνξξηθζνχλ κε ηε κνξθή 

θνπξάλσλ απφ ηνλ πξσθηφ. 

Σν ηπθιό, ζπλίζηαηαη ζε κία κηθξνχ κήθνπο ζήθε, κε κία βαιβίδα πνπ αλνίγεη γηα λα ππνδερζεί ην 

ρπιφ απφ ηνλ εηιεφ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. Σα ηνηρψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θόινλ απνξξνθνχλ λεξφ 

απφ ηα θφπξαλα θαη δηάθνξα βαθηεξίδηα θαη κεηψλνπλ έηζη ηνλ φγθν ησλ ηλψλ πνπ πεξηέρνπλ. Όηαλ 

ηα θφπξαλα θζάλνπλ ζην νξζό πξνθαινχλ ηελ παξφξκεζε ηεο αθφδεπζεο, ε νπνία ειέγρεηαη απφ 

ηε βνχιεζε.  

 

 

 

Πεγέο 

1. www.medlook.net,  

2. www.cyclist.gr,  άξζξν ηνπ θπξίνπ Υξφλε Γξνχγηα, ρεηξνχξγνπ νξζνπαηδηθνχ αζιεηίαηξνπ  

3. www.logodiatrofis.gr Ηζηνζειίδα Λφγσ Γηαηξνθήο Ζιεθηξνληθφ πεξηνδηθφ δηαηξνθήο θαη 

πγείαο 

4. www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/, Ακβξνζηάδεο Δκκαλνπήι, Αλαηνκία 

αλζξσπίλνπ ζψκαηνο 

 

http://www.logodiatrofis.gr/
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/
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ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΡΟ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ  

Ζ έγθπνο κεηέξα: 

• Δπηιέγνληαο πνηνηηθέο ηξνθέο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ζσζηή αλάπηπμε ηνπ κσξνχ ηεο 

θαη ζηελ νκαιή εμέιημε ηεο εγθπκνζχλεο ηεο. 

• Θα πξέπεη λα μεθηλήζεη εληζρχνληαο ηελ δηαηξνθή ηεο κε ηξνθέο πνπ είλαη πινχζηεο ζε 

βηηακίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία (Αζβέζηην, Μαγλήζην, ίδεξνο θ.α.) 

• ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο 5 νκάδεο ηξνθίκσλ (Φξνχηα Λαραληθά, Γαιαθηνθνκηθά, 

Κξέαο, Γεκεηξηαθά, Λίπε), θαη λα ηζνξξνπήζεη  ηα γεχκαηα ηεο θαηαλαιψλνληαο θάζε κέξα 

πνζφηεηεο απφ θάζε νκάδα. 

Όηη ηξψεη  θαη πίλεη ζηελ εγθπκνζχλε είλαη ε θχξηα πεγή ηεο δηαηξνθήο ηνπ κσξνχ ηεο. Τπάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ ηεο πγείαο ηνπ κσξνχ θαη ηεο δηαηξνθήο ηεο κεηέξαο θαη ε ζρέζε απηή είλαη πην 

ηζρπξή απφ φηη είρε ππνζηεξηρηεί ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Γηα απηφ ην ιφγν π.ρ. νη γηαηξνί 

ζήκεξα ζπκβνπιεχνπλ λα κελ θαηαλαιψλεηαη θαζφινπ αιθνφι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.  

Σα ιηπαξά δελ είλαη γεληθψο θαθά. Ζ πξνέιεπζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη δελ πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ θαθέο πεγέο φπσο π.ρ. ηα παηαηάθηα, fast food, έηνηκα γεχκαηα θηι. Παραίλνπλ ηε 

κεηέξα θαη δελ έρνπλ θακία ζξεπηηθή αμία γηα ην κσξφ ηεο. Πηζαλφλ θαη λα ην βιάπηνπλ. 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή γηα έλα πγηέο θαη επηπρηζκέλν κσξφ θαη αο κελ μερλάκε πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα είλαη θαη ε κακά πγηήο θαη επηπρηζκέλε. Αλεμάξηεηα κε ην εάλ είλαη έγθπνο ή 

φρη κία πγηήο δίαηηα-δηαηξνθή ζπκπεξηιακβάλεη:  

• Άθζνλεο πνζφηεηεο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά  

• Μνλναθφξεζηα θαη πνιπαθφξεζηα ιίπε (π.ρ. Διαηφιαδν, Καξδακέιαην, ( ηα νπνία δελ 

θάλεη λα ζεξκαίλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο)  

• Άθζνλν λεξφ θαιήο πνηφηεηαο 

• Πξσηεΐλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ πεγέο κε ιίγν ιίπνο θαη ρσξίο νξκφλεο 

• Λίγνπο πδαηάλζξαθεο 

  

 

Ση πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαηά ηελ εγθπκνζύλε; 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη νξηζκέλεο ηξνθέο νη νπνίεο απμάλνπλ ην θίλδπλν γηα 

ηνμνπιάζκσζε θαη άιιεο παζήζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ζαλαηεθφξεο γηα ην κσξφ. 

Απνθεχγνληαη ινηπφλ,  

• Όια ηα «καιαθά» ηπξηά φπσο ηελ θέηα θαη ην θαηζηθίζην ηπξί  

• Με παζηεξησκέλν γάια 

• Χκά απγά ή θαγεηά θαη επηδφξπηα πνπ πεξηέρνπλ σκά απγά (π.ρ. κνπο ζνθνιάηαο)  

• Χκφ ή εκη- καγεηξεκέλν θξέαο & ςάξη,  

• Δπεμεξγαζκέλα θξέαηα φπσο hot dogs, ή γχξνο, κπηθηέθη (φια λα είλαη θαιά ςεκέλα) 

•         Κάπληζκα θαη αιθνφι 

 

 

 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ 

Γηα πνην ιόγν ρξεηάδεηαη ζηέξεα ηξνθή ην κσξό; 

Πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ, ην γάια απφ κφλν ηνπ ίζσο λα κελ ηθαλνπνηεί πηα ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ζ ζηέξεα ηξνθή παξέρεη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο ην 

ζίδεξν, ηα νπνία ρξεηάδεηαη πιένλ ν νξγαληζκφο. Δπίζεο κε ηε ζηέξεα ηξνθή ην κσξφ ζα αξρίζεη 

ζηγά ζηγά λα απνιακβάλεη πγηεηλφ θαγεηφ θαη λα αλαθαιχπηεη πσο ηα γεχκαηα είλαη 

δηαζθεδαζηηθά. Σν κσξφ γίλεηαη πην αλεμάξηεην, καζαίλεη πσο λα θάζεηαη κφλν ηνπ ρσξίο 

ππνζηήξημε θαη αξπάδεη φηη ζέιεη. 

• Λαηξεχεη λα βάδεη πξάγκαηα ζην ζηφκα ηνπ θαη ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζηα πάληα. Σν λα κάζεη λα 

ηξψεη ζηέξεα ηξνθή θαη λα ζπκκεηέρεη ζηα νηθνγελεηαθά γεχκαηα είλαη ηα επφκελα βήκαηα ζην 

δξφκν γηα ηελ αλεμαξηεζία. 

• Σν κσξάθη ζα ζπλεζίζεη ηε λέα γεχζε θαη πθή. 

• Αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο- φπσο πφλνο ζηελ θνηιίηζα, δηάξξνηα ή εξεζηζκφο 

- ζα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηφ πνην θαγεηφ ηα πξνθάιεζε. 

 

Σν κσξό ρξεηάδεηαη αθόκε γάια 

Σηο πξψηεο εβδνκάδεο ζίγνπξα ζα δεκηνπξγεζεί ην εξψηεκα  αλ ην παηδί έρεη πηεη αξθεηφ γάια, αλ 

πεηλάεη ζπλέρεηα ή αλ δελ ζέιεη λα θάεη. Μεηά ηηο πξψηεο δχν κέξεο, ην παηδί πηζαλφλ λα πεηλάεη 

ζπρλά, αθνχ ην κεηξηθφ γάια ρσλεχεηαη κέζα ζε ιίγεο κφιηο ψξεο. 

Σν κσξφ δελ είλαη αθφκε έηνηκν λα ζηακαηήζεη ην ζειαζκφ ή ην κπηκπεξφ, παξφιν πνπ άξρηζε ηα 

ζηέξεα γεχκαηα. 

 

Απνγαιαθηηζκόο - από ην ζειαζκό ζην κπηκπεξό 

Πνιιέο κεηέξεο, πνπ ζειάδνπλ, απνθαζίδνπλ λα ζηακαηήζνπλ ην ζειαζκφ ζηαδηαθά ή λα 

ζπλεζίζνπλ ην κσξφ ηνπο ζην λα παίξλεη θάπνηα απφ ηα γεχκαηά ηνπ κε κπηκπεξφ (κε κεηξηθφ ή 

μέλν γάια),  κεηαμχ ηνπ ηέηαξηνπ θαη έβδνκνπ κήλα.  Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη γηαηί ζέινπλ 

λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ή γεληθά λα επαλαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεψλ ηνπο κε 

δξαζηεξηφηεηεο καθξηά απφ ην ζπίηη. 

->  ηα καηεπηήξηα ζπλήζσο δίλνληαη ζπκβνπιέο ζηηο κεηέξεο γηα ηνλ ηξφπν ζειαζκνχ, φκσο θαιφ 

είλαη λα είλαη θαη ε κεηέξα απφ πξηλ ζσζηά πιεξνθνξεκέλε. 

 



Διατροφή και Υγεία  Σελίδα 48 
 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΒΡΔΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή θαηά ηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ πξφιεςε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ πγείαο ζηε 

κεηέπεηηα δσή ηνπ.  

Καηά ηνπο πξψηνπο 4-5 κήλεο ηεο δσήο ηνπ βξέθνπο, ε δηαηξνθή ηνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

κεηξηθφ γάια. Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ κσξνχ κεγαιψλνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπιεξψλεη 

ηνπο 5-6 κήλεο ηεο δσήο ηνπ θαη κπαίλεη ζηε 2ε βξεθηθή ειηθία. Οη ζπλήζεηέο ηνπ αιιάδνπλ, 

ζπλεπψο απαηηνχλ πεξηζζφηεξεο βηηακίλεο, ελέξγεηα θαη ζίδεξν. Γηα λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο, ην κσξφ ρξεηάδεηαη έλα λέν δηαηηνιφγην, πην πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

Σνλ 8ν κήλα ήδε πνιιά βξέθε έρνπλ εκθαλίζεη ηα πξψηα ηνπο δφληηα, εάλ φρη δελ ζα αξγήζεη ε 

κέξα πνπ ζα ζθάζεη κχηε ην πξψην ηνπο δφληη. Σνλ κήλα απηφ πξνζζέηνπκε ζηε δηαηξνθή ηνπ 

βξέθνπο ην θξέαο. Πξνηηκνχκε ην βνδηλφ ςαρλφ θξέαο, ρσξίο πάρνο θαη ίλεο. Σν θξέαο είλαη 

βαζηθή πεγή ζηδήξνπ θαη πξσηετλψλ γηα ην παηδί ζαο θαη ρξεηάδεηαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ην 

δηάζηεκα απηφ γη' απηφ ην ρνξεγνχκε θαζεκεξηλά. Μέρξη ηνλ πξψην ρξφλν δελ βάδνπκε αιάηη θαη 

δελ βξάδνπκε ηα ιαραληθά κε ιάδη.  

 

Μεηά ηνλ 10-12ν κήλα πξνζηίζεληαη αζπξάδη αβγνχ θαη ςάξη, 

πνιηνπνηεκέλα. Ζ πξνζζήθε εκηζηεξεψλ-ζηεξεψλ ηξνθψλ ζην 

δηαηηνιφγην απηήο ηεο ειηθίαο είλαη δπλαηή θαζψο ην πεπηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ βξέθνπο έρεη σξηκάζεη θαη κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ. 

Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ κσξνχ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηξνθή ηνπ παίδεη ε ρνξήγεζε πξσηετλψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο (φπσο 

θξέαο, αβγά, γάια) θαζψο ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε απηή ηελ ειηθία μεθηλάεη ζηαδηαθά ε κεηάβαζε απφ ηηο 

πνιηνπνηεκέλεο ηξνθέο ζηε ρνξήγεζε ηνπ θαγεηνχ πνπ θαηαλαιψλεη θαη ε ππφινηπε νηθνγέλεηα. 

 

 Πξνζνρή ην απγφ θαη ην ςάξη πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηνλ 12ν κήλα, γηαηί ν θίλδπλνο 

αιιεξγηθψλ εθδειψζεσλ κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ζαο είλαη πνιχ 

κεγάινο. 

 

 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή  

Σν δηαηηνιφγην ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

• κηα κηθξή κεξίδα ζαιάηα ζε θάζε γεχκα θαη 

καγεηξεκέλα ιαραληθά ή ρνξηφζνππα,  

• 2-4 θξνχηα ηελ εκέξα (σκά, πνιηνπνηεκέλα, σο ρπκφ 

ή θνκπφζηα),  

• 2-3 κεξίδεο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηελ εκέξα 

(γάια, ηπξί, γηανχξηη, θξέκα ή παγσηφ), 

• 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα φζπξηα, 
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• Γχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ςάξη, 4-5 απγά, θαη κία σο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θξέαο ή 

θνηφπνπιν, 

• ειαηφιαδν γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, 

• μεξνχο θαξπνχο σο κηθξνγεχκαηα, 

• Φσκί, δεκεηξηαθά, ξχδη, δπκαξηθά, 

• Φάξη, πνπιεξηθά. 

 

Φσκί, δεκεηξηαθά, ξύδη θαη δπκαξηθά (ηνπιάρηζηνλ 4-5 κεξίδεο/ εκέξα)  

Ηζνδπλακίεο γηα 1 κεξίδα:  

 1 θέηα ςσκί ζηθάιεσο ή νιηθήο αιέζεσο  

 ¾ θνχπαο δεκεηξηαθά πξσηλνχ ρσξίο πξνζζήθε     

         δάραξεο  

 1/3 θνχπαο καγεηξεκέλν ξχδη ή καθαξφληα  

 3 θξάθεξο ζηθάιεσο ή νιηθήο αιέζεσο  

Άιιεο θαιέο επηινγέο: θαιακπνθφςσκν, θνπινχξη Θεζζαινλίθεο, κπηζθφηα κε θπηηθέο ίλεο (ηχπνπ 

Digestive), ξηδνγθνθξέηεο, θξηηζίληα νιηθήο αιέζεσο  

 

 Λαραληθά (ηνπιάρηζηνλ 2 κεξίδεο/ εκέξα)  

Ηζνδπλακίεο γηα 1 κεξίδα:  

 ½ θνχπα βξαζκέλα ιαραληθά  

 1 θνχπα σκά ιαραληθά  

Καιέο επηινγέο: καξνχιη, ιάραλν, ζπαξξάγηα, κπξφθνιν, θαξφην, 

θαιακπφθη, θνπλνππίδη, πηπεξηέο, πξάζηλα θαζνιάθηα, ληνκάηα, 

θνινθχζη . 

 

Φξνύηα (ηνπιάρηζηνλ 2 κεξίδεο/ εκέξα)  

Ηζνδπλακίεο γηα 1 κεξίδα:  

 1 θξνχην  

 ½ ςεκέλν θξνχην  

 ½ θνχπα θξέζθνο θπζηθφο ρπκφο θξνχησλ  

Καιέο επηινγέο: κήιν, ξνδάθηλν, κπαλάλα, αθηηλίδην, grapefruit, λεθηαξίλη, πνξηνθάιη, καληαξίλη, 

θξάνπιεο, θαξπνχδη  

Γαιαθηνθνκηθά (3-4 κεξίδεο/ εκέξα)  

Ηζνδπλακίεο γηα 1 κεξίδα: 

 3/4 θνχπαο γάια  

 25 γξ. ηπξί ρακειφ ζε ιηπαξά  

 ¾ θνχπαο γηανχξηη ρακειφ ζε ιηπαξά  

         

 Κξέαο, ςάξη, πνπιεξηθά θαη όζπξηα (2-3 κεξίδεο/ εκέξα)  

Ηζνδπλακίεο γηα 1 κεξίδα:  

 45 γξ. θξέαο ή πνπιεξηθά ή ςάξηα ρακειά ζε ιηπαξά  

 1 απγφ  
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 ¼ θνχπαο θαζφιηα καγεηξεκέλα  

 1/3 θνχπαο θαθέο  

Άιιεο θαιέο επηινγέο: αξαθάο, ξεβίζηα, βξαζηή γαινπνχια, νζηξαθνεηδή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΦΗΒΔΙΑ 

Ζ εθεβεία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ νδεγεί ην 

άηνκν ζηελ θνξχθσζε ηεο νξγαληθήο ηνπ αλάπηπμεο. Οη απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζε απηήλ 

ηελ ειηθία είλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, θαζψο ν έθεβνο ρξεηάδεηαη ελέξγεηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

κπτθνχ ηζηνχ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθειεηνχ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην, 

νη έθεβνη λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ. 

Παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο δηαηξνθήο θαηά ηελ εθεβηθή 

ειηθία, νη έθεβνη ζπλήζσο δελ δηαηξέθνληαη ζσζηά. Γελ 

ηξψλε πξστλφ, θαηαλαιψλνπλ ελδηάκεζα γεχκαηα ακθηβφινπ 

δηαηξνθηθήο αμίαο (ζλάθο), ηξψλε ζπρλά εθηφο ζπηηηνχ 

πνιπζεξκηδηθά «πξφρεηξα γεχκαηα» (fast food) θαη ε 

δηαηξνθή ηνπο ππνιείπεηαη ζε ζίδεξν, αζβέζηην θαη θπηηθέο 

ίλεο. Μπνξεί αθφκε λα αθνινπζήζνπλ «επηθίλδπλεο» δίαηηεο 

(θνξίηζηα) ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηθίλδπλα ζπκπιεξψκαηα 

(αγφξηα). 

 

Ηδηαηηεξόηεηεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

- Ακθηζβήηεζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ ελειίθσλ 

- Τπεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηελ εηθφλα ζψκαηνο 

- Έληνλε δξαζηεξηφηεηα εθηφο ζπηηηνχ 

- Πίεζε ζπλνκειίθσλ , «παξέαο» 

- Πίεζε πξνηχπσλ ΜΜΔ 

 

 

Ση πξέπεη λα θαηαλαιώλεη έλαο έθεβνο; 

 Ο έθεβνο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεη ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο 

αμίαο θαη άξα ηξνθέο φπσο ην θξέαο, ην ςάξη, ην θνηφπνπιν, ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ην απγφ. 
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 Ζ επαξθήο πξφζιεςε βηηακίλεο D είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα θαιή ζθειεηηθή πγεία. Καιέο 

πεγέο βηηακίλεο D είλαη νη ζαξδέιεο, ν ζνινκφο, ν ηφλνο, ηα γαιαθηνθνκηθά, ην ζπθψηη θαη ηα 

αβγά. 

 Γηα ηηο ππφινηπεο βηηακίλεο νη απαηηήζεηο είλαη παξφκνηεο φπσο ζηνπο ελήιηθεο. Μεγάιε 

έκθαζε θαηά ηελ εθεβεία πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο ηξνθέο πνπ είλαη πινχζηεο ζε αζβέζηην. Ο 

έθεβνο πξέπεη λα θαηαλαιψλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κεξίδεο γαιαθηνθνκηθψλ εκεξεζίσο. 

 Μεγάιε έκθαζε, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, πξέπεη λα δίλεηε ζηε δηαηξνθηθή επάξθεηα 

ζηδήξνπ, ηδηαίηεξα ζηα θνξίηζηα. Έθεβεο κε κεησκέλε πξφζιεςε ζηδήξνπ ή κε απμεκέλεο 

απψιεηεο αίκαηνο θαηά ηελ έκκελν ξήζε κπνξεί εχθνια λα νδεγεζνχλ ζηελ εκθάληζε 

ζηδεξνπεληθήο αλαηκίαο. Καιέο πεγέο ζηδήξνπ είλαη ην ζπθψηη θαη ην θφθθηλν θξέαο θαη φρη σο 

είζηζηαη λα ιέγεηαη νη θαθέο θαη ην ζπαλάθη, αθνχ γλσξίδνπκε πσο ν ζίδεξνο απφ ηηο θπηηθέο 

πεγέο δελ παξνπζηάδεη θαιή απνξξφθεζε. 

 Σα ιηπαξά πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην 30% ησλ εκεξήζησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζεξκίδσλ, κε ην 

θνξεζκέλν ιίπνο (ιίπνο θξέαηνο- ιίπνο γαιαθηνθνκηθψλ) λα θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην 10% 

ηεο ελέξγεηαο απηήο.  

 Πξνζνρή! Σν ιίπνο ηεο ηξνθήο είλαη απαξαίηεην, αιιά ζε ηζνξξνπεκέλεο πνζφηεηεο. Μηα 

δηαηξνθή πνπ πξνζδίδεη πνζνζηφ ιίπνπο κηθξφηεξν ηνπ 30% ησλ εκεξήζησλ ζεξκίδσλ, κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε αλεπαξθή πξφζιεςε βηηακηλψλ θαη απαξαίηεησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη άξα ζε 

πξνβιήκαηα αλάπηπμεο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαηηνιφγηα πινχζηα ζε ιίπνο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα παρπζαξθίαο. Καηά ηελ εθεβεία θαη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ νη αλάγθεο ζε Β1, ζε Β2 θαη ζε Νηαζίλε είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο. 

 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΧ ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΑΡΚΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΕΔΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΤ ΕΔΗΝ 

Σα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο απνηεινχλ κία ηδηαίηεξε ειηθηαθή νκάδα. Σν ρξνλνινγηθφ φξην 

δηαρσξηζκνχ ελφο ελήιηθα απφ έλα ππεξήιηθα είλαη ηα 65 ρξφληα. ε απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο δσήο 

ηνπ αλζξψπνπ μεθηλνχλ κηα ζεηξά απφ θπζηνινγηθέο βηνινγηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο επηβάιινπλ 

κηα ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηα άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο. Οη κεηαβνιέο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε 

ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ππεξήιηθα, ηηο εγθεθαιηθέο θαη λεπξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, ην 

θαξδηαγγεηαθφ ηνπ ζχζηεκα, ην αλαπλεπζηηθφ ηνπ ζχζηεκα, ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα, ηε 

λεθξηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ηνλ επξχηεξν κεηαβνιηζκφ ηνπ.  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε δηαηξνθή ησλ αηφκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο, κε βάζε ηε ζπλνιηθή έθπησζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο επηβάιιεη κηα κείσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηνπο απαηηήζεσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ 

ηα άηνκα πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έρνπλ ράζεη 

βάξνο, φπνπ νη αλάγθεο γηα πξφζιεςε ηξνθήο είλαη 

κεγαιχηεξεο. Παξάιιεια, ε κείσζε ηεο κπτθήο ηνπο κάδαο 

επηβάιιεη ηελ επηινγή ηξνθψλ πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο πςειήο 

βηνινγηθήο αμίαο, φπσο ην απγφ, ην γάια, ην θξέαο. Ηδηαίηεξα γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα κάζεζεο ή θαηάπνζεο ζπλίζηαληαη θαη απμεκέλε θαηαλάισζε ηξνθψλ εχιεπησλ, πνπ 
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πεξηέρνπλ θπηηθέο πξσηεΐλεο, φπσο είλαη ηα φζπξηα θαη ηα δεκεηξηαθά. ην ζεκείν απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί, φηη ζηνπο ειηθησκέλνπο είλαη απμεκέλε ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

δπζθνηιηφηεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο ιήςεο θαξκάθσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλίζηαηαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε απμεκέλε θαηαλάισζε ηξνθψλ πνπ είλαη πινχζηεο ζε θπηηθέο ίλεο, φπσο είλαη ηα 

θξνχηα, ηα ιαραληθά, ηα ακπιψδε ιαραληθά (θαζνιάθηα, αξαθάο, κπάκηεο θ.α.), ην ςσκί νιηθήο 

αιέζεσο, ηα δεκεηξηαθά θιπ. 

Όζνλ αθνξά επηκέξνπο βηηακίλεο θαη κεηαιιηθά άιαηα θαη ηρλνζηνηρεία, ζηα άηνκα απηά νη 

απαηηήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ φηη ζε έλαλ ελήιηθα. πγθεθξηκέλα, ε κεησκέλε άκπλα ηνπο ζην 

ιεγφκελν βηνινγηθφ ζηξεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο δπζκελείο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

(κφιπλζε, ρεκηθά πξντφληα, θάπληζκα θιπ.) επηβάιιεη ελίζρπζε ησλ αληηνμεηδσηηθψλ ηνπο 

απνζεκάησλ, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ακπληηθφ κεραληζκφ. Σέηνηα αληηνμεηδσηηθά είλαη νη 

βηηακίλεο Α, C, E, ε πξνβηηακίλε Α (β-θαξνηέλην). Σξνθέο πινχζηεο ζε αληηνμεηδσηηθά είλαη ην 

γάια, ην απγφ, ην θξέαο (βηηακίλε Α), ηα θξνχηα θαη ηδηαίηεξα ηα εζπεξηδνεηδή (πνξηνθάιη, 

καληαξίλη, γθξέηπ θξνπη, θίηξν) ηα ιαραληθά θαη ηδηαίηεξα ηα πξάζηλα θπιιψδε (ζπαλάθη, 

κπξφθνιν θιπ.) (γηα βηηακίλε C), ην ειαηφιαδν (βηηακίλε Δ). Αθφκε, ζπρλά ε επηκέξνπο 

δηαηξνθηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε αηφκνπ ελδερνκέλσο λα επηβάιιεη θαη κηα εμαηνκηθεπκέλε 

αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά επηκέξνπο κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο είλαη ν ζίδεξνο, ην αζβέζηην, 

ην Νάηξην θαη ν ςεπδάξγπξνο . 

 

Αιθνόιε θαη θάξκαθα 

Όηαλ ε πξφζιεςε ηεο αιθνφιεο είλαη ππεξβνιηθή, νη ζεξκηδηθέο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη θαηά έλα 

κέξνο απφ ηελ πεγή απηή, αιιά κε αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ζηα άιια ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ηδηαίηεξα 

ζπρλή είλαη ε αλεπάξθεηα ζε θπιιηθφ νμχ κε επαθφινπζε εκθάληζε κεγαινβιαζηηθήο αλαηκίαο.  

«Κνθηέηι» βηηακηλώλ επηβξαδύλεη ηελ εκθάληζε Αιηζράηκεξ 

 Ζ ιήςε κεγάισλ δφζεσλ βηηακηλψλ Β6, Β12 θαη θπιιηθνχ 

νμένο κεηψλνπλ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ εγθεθάινπ ζε πνζνζηφ 

κέρξη θαη 30% κέζα κηα δηεηία, επηβξαδχλνληαο έηζη ηελ 

εκθάληζε άλνηαο θαη ηεο λφζνπ Αιηζράηκεξ, ζχκθσλα κε 

λέα βξεηαληθή έξεπλα. 

Οη εξεπλεηέο, κε επηθεθαιήο ηελ Νεπξνςπρνιφγν Γξ ειέζη 

ληε Σδάγθεξ, πνπ δεκνζίεπζαλ ηε ζρεηηθή κειέηε ζην 

επηζηεκνληθφ έληππν International Journal of Geriatric 

Psychiatry, κειέηεζαλ ηηο πεξηπηψζεηο 270 αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ άλσ ησλ 70 εηψλ πνπ εκθάληδαλ ήπηα έθπησζε ησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο, θάηη πνπ εκθαλίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηνλ έλα ζηνπο έμη ειηθησκέλνπο θαη 

πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα ζηελ κλήκε, ηελ νκηιία θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο. Πεξίπνπ ηα κηζά άηνκα 

κε ηέηνηα πξνβιήκαηα ηειηθά εκθαλίδνπλ Αιηζράηκεξ κέζα ζε κηα πεληαεηία απφ ηα πξψηα 

ζπκπηψκαηα. 

 

ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 1 ΚΑΗ 2  

 

Ση είλαη ν δηαβήηεο; 
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Ο πην απιφο νξηζκφο ηνπ δηαβήηε είλαη: πςειή ηηκή ζαθράξνπ ζην αίκα. Με άιια ιφγηα ν 

νξγαληζκφο είηε δελ κπνξεί λα παξάγεη ηλζνπιίλε ή παξάγεη ηλζνπιίλε κελ, αιιά δελ κπνξεί λα ηελ 

αμηνπνηήζεη ζσζηά. 

 

Πνηόο κπνξεί λα πάζεη δηαβήηε; 

Γηαβήηε κπνξεί λα πάζνπλ άηνκα κε γελεηηθή πξνδηάζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δηαβήηεο δελ 

κπνξεί αθξηβψο λα ειεγρζεί απφ ην άηνκν, πνπ παξνπζηάδεη γελεηηθή πξνδηάζεζε. Ο δηαβήηεο φκσο 

δελ είλαη νχηε θιεξνλνκηθφο, νχηε βεβαίσο κεηαδνηηθφο. 

 

ε ηη νθείιεηαη ν δηαβήηεο; 

Ο δηαβήηεο ηχπνπ 1 πηζηεχεηαη φηη απνηειεί αλνζνινγηθφ λφζεκα. Σν ζψκα δειαδή δεκηνπξγεί 

αληηζψκαηα θαη ηα ζηξέθεη ελαληίνλ ησλ δηθψλ ηνπ θπηηάξσλ ζην πάγθξεαο, θαηαζηξέθνληαο έηζη 

ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο, πνπ παξάγνπλ ηελ ηλζνπιίλε. 

Γηαβήηεο ηύπνπ 1 

Ο δηαβήηεο ηχπνπ 1 ιέγεηαη θαη ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο ή  λεαληθφο δηαβήηεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

σο λεαληθφο δηαβήηεο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά θαλφλα εκθαλίδεηαη ζε άηνκα λεψηεξεο 

ειηθίαο, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεηαη θαη ε εκθάληζε απηήο ηεο κνξθήο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

άηνκα. 

Ζ νλνκαζία "ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο" ραξαθηεξίδεη ηε δηαηαξαρή θαη ηε κνξθή ζεξαπείαο πνπ 

απαηηείηαη. ην δηαβήηε ηχπνπ 1 ην πάγθξεαο παξάγεη ειάρηζηε ή θαζφινπ ηλζνπιίλε. Δπνκέλσο, 

ην άηνκν επξίζθεηαη ζε απφιπηε εμάξηεζε γηα ηε δηαηήξεζε αθφκα θαη απηήο ηεο ίδηαο ηεο δσήο 

ηνπ απφ ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο. 

Αξθεηά ζπρλά κε ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε ηλζνπιίλε, παξαηεξείηαη θάπνηα βειηίσζε ηεο 

λφζνπ. Ζ βειηίσζε απηή επηζεκαίλεηαη απφ ρακειφηεξεο ηηκέο ζαθράξνπ ζην αίκα θαη άξα απφ 

κείσζε ηεο δφζεο ηεο ηλζνπιίλεο πνπ ρνξεγείηαη. Απηή ε θαηάζηαζε είλαη γλσζηή ζηνπο γηαηξνχο 

θαη απνδίδεηαη ζαλ "κήλαο ηνπ κέιηηνο" θαη δπζηπρψο είλαη παξνδηθή, αθνχ δηαξθεί ζπλήζσο 

εκέξεο, αιιά κπνξεί θαη κήλεο θαη πνιχ ζπάληα πεξηζζφηεξν. 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 1 εκθαλίδεηαη κεηαγεπκαηηθή ππεξγιπθαηκία, απμεκέλε 

δειαδή ηηκή ζαθράξνπ ζην αίκα, κεηά ην θαγεηφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε κεησκέλε πνζφηεηα 

ηλζνπιίλεο πνπ παξάγεηαη απφ ην πάγθξεαο δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ παξαγσγή ζαθράξνπ απφ 

ην ζπθψηη. Φπζηνινγηθά κεηά ηε ιήςε ηξνθήο, ην ζπθψηη δελ παξάγεη γιπθφδε. 

 

Ο δηαβήηεο ηχπνπ 1 είλαη ρξφλην 

λφζεκα θαη απαηηεί εθ' φξνπ δσήο 

ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε. Ζ 

ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε κεηψλεη ην 

ζάθραξν ηνπ αίκαηνο, επηηξέπεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιπθφδεο απφ 

ηα θχηηαξα θαη εκπνδίδεη ηελ 

θέησζε. 

 

Γηαβήηεο ηύπνπ 2 

http://s.enet.gr/resources/2011-11/type-diabetes-thumb-large.jpg
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Ο δηαβήηεο ηχπνπ 2 ιέγεηαη θαη κε ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο ή δηαβήηεο ησλ ελειίθσλ. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο δηαβήηεο ησλ ελειίθσλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά θαλφλα εκθαλίδεηαη 

ζε κεγαιχηεξε ειηθία, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεηαη θαη ε εκθάληζε απηήο ηεο κνξθήο ζε 

λεαξφηεξεο ειηθίαο άηνκα. 

ην δηαβήηε ηχπνπ 2 ην πάγθξεαο παξάγεη ηλζνπιίλε. Ζ ηλζνπιίλε φκσο πνπ παξάγεηαη δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ νξγαληζκφ. Σειηθά θαη ε κνξθή απηή ηνπ δηαβήηε, 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αδπλακία ηνπ ζψκαηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζάθραξν ζαλ ηελ θχξηα πεγή 

ελέξγεηαο. 

 

 

 

πκπηώκαηα: 

• Αίζζεκα θνχξαζεο.  

• Θφισζε ηεο φξαζεο.  

• Ξεξφ δέξκα κε θλεζκφ.  

• Πνιπθαγία θαη πνιπδηςία.  

• Πνιπνπξία.  

• Μνχδηαζκα ή κπξκήγθηαζκα ή απψιεηα αίζζεζεο ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα.  

• Λνηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ θφιπνπ θαη / ή ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο πνπ δελ επνπιψλνληαη.  

• Κνιπηθέο ινηκψμεηο δπκνκπθήησλ. 

 

 

Γηαηξνθή θαη δηαβήηεο 

Ο δηαβήηεο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ απαηηεί αξθεηή ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο θαη ησλ νηθείσλ ηνπ 

σο πξνο ηε δηαηξνθή. Γελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαβεηηθή δίαηηα. Αληίζεηα, ν ίδηνο ν αζζελήο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην δηαηηνιφγν ή ηνλ δηαβεηνιφγν, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ, 

πξνζσπηθφ πξφγξακκα δηαηξνθήο. 

 

Εάραξε 

Ζ πςειή θαηαλάισζε δάραξεο δελ πξνθαιεί ηελ εκθάληζε δηαβήηε. Ο δηαβήηεο ηχπνπ 1 νθείιεηαη 

θπξίσο ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο, ελψ ν δηαβήηεο ηχπνπ 2 νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. 

 

Πξσηεΐλεο 

Οη άλζξσπνη κε δηαβήηε ηχπνπ 2 ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα δηαηξνθή κε ηελ ίδηα ζχζηαζε ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φπσο θαη νη πγηείο άλζξσπνη, δειαδή φζνλ αθνξά ηηο πξσηεΐλεο ζα πξέπεη ε 

πξφζιεςή ηνπο λα θαιχπηεη ην 15-20% ησλ εκεξήζησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Φξνύηα 

Τπάξρεη ε άπνςε φηη αλ θάπνηνο έρεη δηαβήηε, δελ κπνξεί λα θαηαλαιψζεη γιπθά θξνχηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κηα κπαλάλα. Απηή ε άπνςε δελ ηζρχεη, ν αζζελήο κπνξεί λα θαηαλαιψζεη φπνην 

θξνχην επηζπκεί αξθεί λα είλαη πξνζεθηηθφο κε ην κέγεζνο ηεο κεξίδαο. 
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ΝΔΤΡΙΚΗ ΑΝΟΡΔΞΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

 

Ζ λεπξηθή αλνξεμία (anorexia nervosa) είλαη κηα ςπρνγελήο δηαηξνθηθή δηαηαξαρή, έλαο 

ζχλδξνκνο απηνεπηβαιιφκελεο αζηηίαο. Σα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ λεπξηθή αλνξεμία 

πεξηνξίδνπλ κε ηε ζέιεζε ηνπο ηελ πξφζιεςε ηξνθήο θαζψο έρνπλ ηνλ παξάινγν θφβν φηη ζα 

παρχλνπλ. Δίλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε φηη ε ιέμε «αλνξεμία» ζηνλ νξηζκφ ηεο αζζέλεηαο είλαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή, αθνχ ην ζχλδξνκν δελ αθνξά ζε δηαηαξαρή ηεο φξεμεο. Ζ φξεμε γηα 

θαγεηφ δελ απνδπλακψλεηαη παξά αξγφηεξα, ζηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Ζ λεπξηθή αλνξεμία 

θαηαηάζζεηαη ζηηο ςπρηθέο λφζνπο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαζψο αγγίδεη ην 20%. 

Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα ςπρνγελή δηαηξνθηθή δηαηαξαρή φπσο ε λεπξηθή αλνξεμία, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν ή ην θνηλσληθφ επίπεδν.    

Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη γπλαίθεο, εηδηθά νη 

λεαξέο κεηαμχ ησλ 15-25 εηψλ, έρνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο. Ζ δηαηαξαρή 

παξνπζηάδεηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

δνθηκάζεη αξθεηέο δίαηηεο αδπλαηίζκαηνο θαη ζε 

γπλαίθεο κε επαγγέικαηα φπνπ ε εμσηεξηθή 

εκθάληζε παίδεη θπξίαξρν ξφιν θαη νη απαηηήζεηο 

γηα ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο είλαη κεγάιεο, φπσο νη 

ρνξεχηξηεο ή ηα κνληέια. Οη δηαηαξαρέο απηέο 

ζπλήζσο εκθαλίδνληαη λσξίο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ 

θαη αξρίδνπλ θαηά ηελ εθεβεία, αιιά κπνξνχλ λα 

αξρίζνπλ θαη θαηά ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απαζρνινχλ ην άηνκν γηα φιε 

ηνπ ηε δσή, κε δηαζηήκαηα χθεζεο θαη επαλεκθάληζεο. Παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα ζε θνξίηζηα 

εθεβηθήο ειηθίαο θαη ζε λεαξέο γπλαίθεο, αιιά κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ θαη ζηνπο άλδξεο. 

 

 

Αίηηα ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο 

Έξεπλεο έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ ππφζεζε φηη ε ζπλέρηζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ ηξφπσλ δηαηξνθήο 

κπνξεί λα είλαη επηθαηλφκελν ηεο ιηκνθηνλίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πεηξάκαηνο Ληκνθηνλίαο ηεο 

Μηλεζζφηα έδεημαλ φηη άηνκα κε θπζηνινγηθφ έιεγρν ηεο ηξνθήο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 

ζπκπεξηθνξηαθά κνηίβα αλνξεμίαο φηαλ ππνβιεζνχλ ζε θαηαζηάζεηο ιηκνθηνλίαο. Απηφ κπνξεί λα 
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νθείιεηαη ζε αιιαγέο ζην λεπξνελδνθξηλνινγηθφ ζχζηεκα, πνπ νδεγεί ζε έλαλ ζπλερή θχθιν 

δηαησληζκνχ ηεο θαηάζηαζεο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη κηα αξρηθή απψιεηα βάξνπο φπσο απηή ζε κηα 

δίαηηα κπνξεί λα απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφθιεζε ηεο λεπξηθήο 

αλνξεμίαο, πηζαλφηαηα ιφγσ κηαο έκθπηεο πξνδηάζεζεο γηα λεπξηθή αλνξεμία. Μηα έξεπλα 

αλαθέξεη πεξηπηψζεηο λεπξηθήο αλνξεμίαο πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο αθνχζηαο απψιεηαο 

βάξνπο πνπ πξνθιήζεθε απφ άιιεο αηηίεο φπσο παξαζηηηθή κφιπλζε, παξελέξγεηεο θαξκάθσλ ή 

θάπνηα εγρείξεζε. Ζ απψιεηα βάξνπο ήηαλ ν παξάγνληαο πξφθιεζεο λεπξηθήο αλνξεμίαο ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

 

 

Δπηπηώζεηο ηεο αλνξεμίαο 

 

 Υακειή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ιίπνπο 

 Υακειφηεξνο κεηαβνιηθφο ξπζκφο εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζχλζεζεο ζπξενεηδηθψλ 

νξκνλψλ 

 Υακειφηεξε θαξδηαθή ζπρλφηεηα ζηελ εξεκία, ηάζε γηα εχθνιε θνχξαζε θαη ππλειία 

 ηδεξνπεληθή αλαηκία εμαηηίαο ηεο ρακειήο πξφζιεςεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ 

 θιεξφ θαη μεξφ δέξκα. Δπθνιία ζηνπο κψισπεο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηεο πξνζηαζίαο 

πνπ παξέρεη ην ιίπνο 

 Υακειφο ξπζκφο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ. Πεξηνξηζκέλε ακπληηθή ηθαλφηεηα θαη απμεκέλε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ινηκψμεσλ, πνπ είλαη θαη κηά αηηία ζαλάηνπ ζε απηά ηα άηνκα 

 Γπζθνηιηφηεηα απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ιήςε ηξνθψλ θαη θαηάρξεζε ησλ θαζαξηηθψλ 

 Γηαθνπή ηεο έκκελεο ξήζεο εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ιίπνπο θαη ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

Οξκνληθέο δηαηαξαρέο νη νπνίεο επηθέξνπλ πξνβιήκαηα νζηενπφξσζεο. 

 Υακειή ζπγθέληξσζε θαιίνπ εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ιήςεο ηξνθψλ, εκεηνχ αιιά θαη 

ηεο ρξήζεο δηνπξεηηθψλ. Αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαξδηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

είλαη αθφκα κηα αηηία ζαλάηνπ ζε απηά ηα άηνκα 

 Μπηθά πξνβιήκαηα θαη sress fractures ζε αζιεηέο 

 

Αληηκεηώπηζε ηεο Αλνξεμίαο 

 

 Οκάδα απφ έκπεηξν γηαηξφ, δηαηηνιφγν θαη ςπρνιφγν 

 πλεξγαζία ηεο νκάδαο κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

 Ζ θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πέζεη ην άηνκν απφ ην 70% ηνπ ηδαληθνχ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ρξεηάδεηαη λα κπεη ζε θιηληθή 

 

Γηαηξνθηθή Αληηκεηώπηζε 

 

 Πξψηνο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

 Δπαλαθνξά ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ ζην θπζηνινγηθφ γηα λα απνηξαπνχλ αλεπαλφξζσηεο 

βιάβεο ζην θπζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ 

 Πξφζιεςε ηξνθήο γηα ηελ πξφιεςε κείσζεο επηπιένλ βάξνπο 
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 Δπαλαθνξά ζε θαηάιιειεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο  

 Αχμεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο-ζηφρνο ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ ηδαληθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΒΟΤΛΙΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

 

Ση είλαη ε βνπιηκία; 

Ζ βνπιηκία είλαη κία δηαηαξαρή δηαηξνθήο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο 

κέρξη ζεκείνπ ππεξβνιηθνχ θνξεζκνχ, πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αίζζεζε απψιεηαο ηνπ 

ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα ην άηνκν εθδειψλεη αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ θφβν κήπσο 

απμεζεί ην ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο. ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξφθιεζε εκεηνχ, ε 

ρξήζε θαζαξηηθψλ/δηνπξεηηθψλ, ε ππεξβνιηθή εθγχκλαζε θιπ. 

Αλ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο. Οη 

πην ζπλεζηζκέλεο επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε θζνξά ησλ 

δνληηψλ, ην πξήμηκν ηνπ πξνζψπνπ, ν αθαλφληζηνο θαξδηαθφο ξπζκφο θαη ε κπτθή αηνλία πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηνπο ζπρλνχο εκεηνχο. Χζηφζν εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ζε ςπρηθφ 

επίπεδν. Σα επεηζφδηα ππεξθαγίαο ζπλίζηαληαη ζηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ κε πςειή ζεξκηδηθή 

αμία, πνπ ζπλήζσο είλαη γιπθέο ή επθνινκάζεηεο θαη κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ γξήγνξα π.ρ. 

παγσηά, θέτθ, θνπινπξάθηα θηι. Σα επεηζφδηα απηά ζπλήζσο εθιχνληαη απφ δπζθνξηθέο 

θαηαζηάζεηο, απφ δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, απφ έληνλε πείλα χζηεξα απφ δίαηηα ή απφ αξλεηηθά 

αηζζήκαηα γηα ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο. Καηά ηα επεηζφδηα ππεξθαγίαο ην άηνκν 

ζπλήζσο ηξψεη θξπθά θαη δελ ζηακαηά παξά κφλνλ φηαλ πνλέζεη ε θνηιηά ηνπ ή πέζεη ζηνλ χπλν ή 

θάπνηνο ην δηαθφςεη ή πξνθαιέζεη εκεηφ. Ο πξνθιεηφο εκεηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ βνπιηκηθά 

άηνκα γηα λ' απνθεπρζεί ε αχμεζε ηνπ βάξνπο, αιιά θαη γηα λα κεησζνχλ ηα αηζζήκαηα ελνρήο θαη 

λ' αλαθνπθηζζεί ν θνηιηαθφο πφλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξθαγία. Πεξίπνπ 30% ησλ 

βνπιηκηθψλ παίξλνπλ θαζαξηηθά κεηά ηα επεηζφδηα ππεξθαγίαο. 

 

Θεξαπεία  

H ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη δηνξζψλνληαο ιαζεκέλεο αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ γηα ηα 

αηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγμνπλ ηε δσή ηνπο, λα ιχζεη δηαπξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο θαη λα δηνξζψζεη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηε δηαηαξαρή ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο.  

 

Αηηίεο 
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Κνηλσληθή πίεζε: ε θνηλσλίεο φπνπ ην αδχλαην ζψκα δελ απνηειεί πξφηππν ζπάληα 

παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο. Αληίζεηα, ζε πεξηβάιινληα φπνπ ην ιεπηφ ζψκα απνηειεί 

βαζηθή επηδίσμε (π.ρ., ζρνιέο κπαιέηνπ), νη δηαηαξαρέο απηέο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. 

Αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ: Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δίαηηα κπνξεί λα απνηειέζεη κία πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξάγκαηη, νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπκε απηφ ην αίζζεκα ηεο 

επίηεπμεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο φηαλ ε δπγαξηά καο δείρλεη απψιεηα θηιψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθφ λα ληψζεη θάπνηνο φηη κπνξεί λα ειέγμεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηφζν μεθάζαξν θαη νξαηφ 

ηξφπν.  

Οηθνγέλεηα: Σν θαγεηφ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ απνδνρή ηξνθήο δίλεη κεγάιε επραξίζηεζε ζ‟ απηφλ πνπ ηελ πξνζθέξεη ελψ ε 

απφξξηςή ηεο απνηειεί ζπρλά πξνζβνιή.  

 

Καηάζιηςε: Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο έρνπλ ληψζεη ηελ απφιαπζε θαη ηε ραιάξσζε πνπ 

πξνζθέξεη ην θαγεηφ κεηά απφ θάπνηα εθλεπξηζκφ ή φηαλ πιήηηνπκε. Πνιιά άηνκα κε βνπιηκία 

παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ίζσο ε ζηξνθή ηνπο ζην θαγεηφ λα απνηειεί έλαλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ.  

 

 

πκπηώκαηα 

Αλνξεμία 

 

Βνπιηκία 

 

θφβνο „„πεξηηηψλ θηιψλ‟‟ 

 

θφβνο „„πεξηηηψλ θηιψλ‟‟ 

 

κεησκέλε πξφζιεςε ηξνθήο 

 

θπζηνινγηθφ βάξνο 

 

ζεκαληηθή ειάηησζε βάξνπο 

 

ππεξβνιηθή πξφζιεςε ηξνθήο 

 

εμαληιεηηθή ζσκαηηθή άζθεζε 

 

δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεο 

 

δηαθνπή εκκήλνπ ξχζεο πξφθιεζε εκεηνχ θαη ρξήζε θαζαξηηθψλ 
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Πηγζσ : 

1. http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=626 

2. http://www.paidorama.com/Εγκυμοςφνη 

3. Eating Healthy for a healthy baby/F. Plotkin, D. Cernea, M.D., www.kidshealth.org, 

www.fromheretolongevity.com 

4. http://www.neolaia.gr 
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Γηαηξνθή: Μηα βηνινγηθή αλάγθε ή ηξφπνο δσήο;  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη φηη ε αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη ζε κηα 

απμαλφκελε αλαδήηεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ηνπ  βηνηηθνχ επηπέδνπ. Απηφ ην πέηπρε κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ επηζηεκψλ αλέπηπμε ηερλνινγίεο γηα ηελ 

αχμεζε ησλ αγαζψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο, ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο θαη άιισλ 

εθαξκνγψλ. Ζ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο άλνημε λένπο δξφκνπο ζηελ έξεπλα θαη πξνζέθεξε 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ βαζάληδαλ ηελ αλζξσπφηεηα γηα δεθαεηίεο. Μέζσ απηήο 

δεκηνπξγήζεθαλ πάξα πνιιέο θαηλνχξηεο επηζηήκεο γηα παξάδεηγκα ε ςπρνινγία ε ππξεληθή 

θπζηθή θηι. Σελ ππφζηαζε ηεο επηζηήκεο απέθηεζε θαη ε Γηαηξνθή. ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάξα πνιιέο έξεπλεο φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα δηαηξνθήο. Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε ηεξάζηηνπ αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηειηθή απφζρηζε ηεο 

Γηαηξνθήο απφ ηελ Ηαηξηθή. ήκεξα ε Γηαηξνθή απνηειεί κηα ζχγρξνλε θαη ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελε απηφλνκε επηζηήκε. 

 

Οξηζκόο ηεο έλλνηαο «Γηαηξνθή»:  

 Ση είλαη φκσο Γηαηξνθή; Ο πξψηνο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη ε δηαηξνθή απνηειεί ην 

ζχλνιν ησλ ηξνθψλ πνπ θαηαλαιψλεη ν άλζξσπνο γηα λα δηαηεξεζεί ζηελ δσή. Απηφ ίζρπε ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζεο ηνπ αλζξψπνπ φπνπ άλζξσπνο θαη δψα θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπο 

απφ ηελ θχζε. ηελ πνξεία ν άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα παξάγεη κφλνο ηνπ ηελ ηξνθή. Απηφ είλαη 

αθξηβψο θαη ην εξέζηζκα πνπ πξνβίβαζε ηελ έλλνηα ηεο δηαηξνθήο απφ κηα απιή βηνινγηθή αλάγθε 

ζε κηα γεληθφηεξε δηαδηθαζία. Έηζη ε δηαηξνθή απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαγσγή, ζπγθνκηδή θαη θαηαλάισζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξνθψλ γηα δηαηήξεζε ζηελ δσή. 

Αλ θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ θφζκνπ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πείλαο, 

ππνζηηηζκνχ, ηελ λφζν δηαηξνθηθνχ καξαζκνχ θ.α. νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αθζνλία ηξνθίκσλ πνπ φρη κφλν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα δηαηήξεζε ζηελ δσή αιιά δεκηνχξγεζε 
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θαη ηελ επίθηεηε αλάγθε γηα εχγεπζην θαη πινχζην θαγεηφ. Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο αθζνλίαο θαη ππεξθαηαλάισζεο δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

φπσο ε παρπζαξθία ε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ θαξθίλνπ, θαξδηαθψλ παζήζεσλ θ.α. Απηά αθξηβψο 

ηα πξνβιήκαηα έθαλαλ ηνπο επηζηήκνλεο λα αλαδεηήζνπλ αηηίεο θαη ιχζεηο κέζσ ηεο δηαηξνθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο:  

Ζ Γηαηξνθή εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ιαφ ζε ιαφ θαη 

απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο. Υψξεο 

νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά ζε ζάιαζζεο θαη ιίκλεο έρνπλ ζαλ βάζε ηεο δηαηξνθήο ηνπο ην ςάξη 

ελψ ρψξεο απνκαθξπζκέλεο έρνπλ ζαλ βάζε ην θξέαο. Ζ Διιάδα εθαξκφδεη ην θεκηζκέλν θαη 

απνδεδεηγκέλα θαιχηεξν Μεζνγεηαθφ δηαηηνιφγην έρνληαο ζαλ βάζε ην ειαηφιαδν, ηα ιαραληθά 

θαη ηα ςάξηα. Γπζηπρψο θαη απηφ ην δηαηηνιφγην έρεη αιινησζεί ζηνλ ζχγρξνλν Έιιελα απφ ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζχγρξνλεο δηαηξνθήο πνπ έρεη σο βάζε ην θξέαο. 

Έλαο άιινο ζνβαξφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ δηαηξνθή είλαη ν πνιηηηζηηθφο. Οη δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζξεζθεία θαη ηηο παξαδφζεηο θάζε ιανχ. Οη Υξηζηηαλνί 

ζπλεζίδνπλ λα κελ θαηαλαιψλνπλ ηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δσηθά πξντφληα πξηλ απφ ηηο 

βαζηθέο γηνξηέο ηνπο, νη Ηλδνί δελ ηξψλε κνζραξίζην θξέαο γηαηί νη αγειάδεο είλαη ηεξέο, νη Δβξαίνη 

θαη νη Μνπζνπικάλνη δελ ηξψλε ρνηξηλφ θηι. 

Αμηνζεκείσηνο δε είλαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο δελ επηηξέπεη ζε φινπο ηελ παξαγσγή 

θαη θαηαλάισζε αξθεηψλ ηξνθίκσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο νηθνλνκηθήο 

επηθάλεηαο έρνπλ θαη βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ δηαηξνθηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

Όινη απηνί νη παξάγνληεο έθαλαλ ηελ Γηαηξνθή λα μεθχγεη απφ ηα απζηεξά φξηα κηαο απιήο 

βηνινγηθήο αλάγθεο θαη λα απνθηήζεη κηα πνιηηηζκηθνθνηλσληθή δηάζηαζε. Όκσο απηή ε δηάζηαζε 

πσο ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ αζηακάηεηε  επηζπκία γηα έλα γεπζηηθφ θαγεηφ αθφκα θαη αλ ην 

άηνκν ληψζεη φηη έρεη ρνξηάζεη; Πσο ζα εμεγνχζε ηελ ππεξβνιηθή ιήςε ηξνθήο ζε ζπλζήθεο 

άγρνπο αθφκε θαη αλ ην άηνκν δελ πεηλάεη; Απηά ηα εξσηήκαηα βαζάληδαλ ηνλ άλζξσπν γηα ρξφληα 

θάλνληαο ηνλ λα ληψζεη φηη θάηη ζνβαξφ αγλνεί. 

 

Ζ «Γηαηξνθή» ζαλ κέζν έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ: 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Παπιψθ ήξζαλ θαη ηάξαμαλ ηα λεξά ηηο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 

Πεηξακαηίζηεθε ζηνλ ζθχιν ηνπ θαη παξαηήξεζε φηη ν ζθχινο ηνπ έθαγε κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

θαγεηνχ θαη κε κεγαιχηεξε φξεμε φηαλ ηελ ζηηγκή πνπ έηξσγε ππήξρε κνπζηθή ζην δσκάηην. Απηφ 

έδσζε ην έλαπζκα ζηνπο επηζηήκνλεο λα εξεπλήζνπλ θαη ηελ ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. 

Απιέο θαζεκεξηλέο  ζπλήζεηεο απέδεημαλ φηη ην θαγεηφ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κέζν 

έθθξαζεο αγάπεο φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ε κεηέξα θξνληίδεη ην θαγεηφ ηνπ παηδηνχ ή φηαλ 

θηηάρλεη έλα θαινκαγεηξεκέλν θαγεηφ γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο. Αθφκε απνδείρζεθε φηη ην θαγεηφ 

ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο φπνπ νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο επηιέγνπλ λα γεπκαηίδνπλ φινη 
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καδί θαη λα ζπδεηνχλ. Απηφ κπνξεί λα εθθξάζεη θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο θηιίαο αθνχ ηέηνηεο 

ζπγθεληξψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη γεληθφηεξα κεηαμχ νηθείσλ πξνζψπσλ. Ζ παξαζθεπή ηνπ 

θαγεηνχ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο δεκηνπξγίαο  θαη αλάηαζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ 

αηφκνπ. Σέινο ην θαγεηφ έρεη απνθηήζεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ «εξεκηζηηθνχ» ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο 

θαη ζηελνρψξηαο αθνχ πνιινί άλζξσπνη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ ζηηγκηαία 

απφιαπζε ελφο πινχζηνπ θαη εχγεπζηνπ γεχκαηνο. 

 

Άξα βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαηξνθή εθηφο ηεο θάιπςεο ηεο αλάγθεο  γηα επηβίσζε απνηειεί 

θαη ην κέζν έθθξαζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, 

ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηνπο θαζψο ηελ εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο 

γλσξηζκάησλ. Σν θεθάιαην ηεο Γηαηξνθήο είλαη ηεξάζηην θαη κφιηο άλνημε. 

 Γηαρσξηζκόο ηξνθώλ: Δπηπηώζεηο ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

O εγθέθαινο είλαη ην θέληξν ησλ αληαλαθιαζηηθψλ απφ ην νπνίν μεθηλνχλ ηα λεχξα πνπ ειέγρνπλ 

ηηο εθνχζηεο θηλήζεηο θαη ηε ζπλεηδεηή επαηζζεηφηεηα. 

Αθνχ ε νμπγφλσζε θαη ε αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ εμαξηψληαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα, άξα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηξνθή πνπ ηξψκε, θαη απηφ γηαηί ε πνηφηεηα 

ηνπ αίκαηνο καο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξνθή καο. 

Όηαλ ην αίκα είλαη γεκάην νμέα, δελ κπνξεί θπζηθά λα απνδψζεη ην κάμηκνπκ απφ ιεηηνπξγηθή 

άπνςε. 

Ζ νμπλαηκία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ λα 

ζπζθνηηζηεί ε ζθέςε καο θαη λα ζεκεησζνχλ ζπκπηψκαηα ππλειίαο. 

Οη ελδείμεηο ηεο εγθεθαιηθήο εμαζζέλεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ρξφληεο ηνμηλψζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

αξγή ζθέςε, κεησκέλε ηθαλφηεηα θξίζεο, δπζκλεζία θαη αδπλακία απηνζπγθέληξσζεο - πνπ 

άιισζηε απνηειεί θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο.  

Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη πλεπκαηηθά ζα αληηιεθζνχλ ακέζσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Μεζφδνπ ηνπ Γηαρσξηζκνχ ησλ Σξνθψλ απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ απφδνζε. 

Ζ αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ δηαηξνθήο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ δίαηηα, αιιά ζαλ έλαο 

θπζηνινγηθφο ηξφπνο δηαηξνθήο. 

Ο εγθέθαινο ζπκκεηέρεη θαη απηφο ζηελ απνηνμίλσζε ηνπ ππφινηπνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

Με ηε ζσζηή δηαηξνθή, ε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα απμάλεηαη θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ αλζξψπνπ 

γίλεηαη πην ήπηνο. 

Οζάθηο ην ζψκα, κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν λεζηείαο, απνβάιιεη ηα φμηλα πιενλάζκαηα ηνπ, ην 

κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ θαζαξίδεη θαη ε ζθέςε ηνπ αλαλεψλεηαη. 

Οξηζκέλα απφ ηα κεγαιχηεξα πλεπκαηηθά έξγα γελλήζεθαλ κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν 

λεζηείαο, πνπ νδήγεζε ζε απμεκέλε πλεπκαηηθή δηαχγεηα κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε πλεπκαηηθή καο ηθαλφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε φηαλ ν εγθέθαινο δελ 

αηκαηψλεηαη κε θαζαξφ αίκα. 

Οη αξραίνη Έιιελεο θηιφζνθνη δίδαζθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ απζηεξή λεζηεία θαη ηελ 

εγθξάηεηα, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ απέδηδαλ ζηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ζε 

ζρέζε κε ηε θηινζνθηθή ζθέςε. 

Ο Δπίθνπξνο, ν σθξάηεο, ν Πιάησλαο θαη πνιινί άιινη, έζεζαλ νη ίδηνη ζε εθαξκνγή απηφ πνπ 

δίδαζθαλ.  

Όηαλ ην αλζξψπηλν ζψκα ππνζηεί ηελ απαξαίηεηε εζσηεξηθή θάζαξζε, αθνινπζεί ε πλεπκαηηθή 
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δηαχγεηα θαη έλαο θαηλνχξηνο θφζκνο αλνίγεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ επηπρηζκέλνπ, ηψξα, 

αλζξψπνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα πςεινχ δηαλνεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

απφ άηνκα πνπ έδηλαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην έξγν ηνπο απ' φ,ηη ζηηο πιηθέο απνιαχζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ ηξηθεινί κεηαμχ ησλ δηαλννπκέλσλ απηψλ, γηαηί ηξπθειφηεηα θαη θαζαξή ζθέςε 

είλαη δπν πξάγκαηα αζπκβίβαζηα.  

Ζ δηαηξνθή ζα έπξεπε λα απνηειεί Δπηζηήκε - ηελ πην ζεκαληηθή απ' φιεο! Απφ ηε ζσζηή 

δηαηξνθή εμαξηψληαη ηφζα ζπνπδαία πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο - νη ηθαλφηεηεο καο, ε 

πγεία καο, ε επηπρία καο -ψζηε ζα έπξεπε, ην ζπληνκφηεξν, λα πηνζεηεζεί απφ φινπο. 

 

 

Η επίδξαζε ηνπ Φπρνινγηθνχ παξάγνληα. 

 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα επεξεάζεη ηηο ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο 

ηξνθήο είλαη ν ςπρνινγηθφο παξάγνληαο. Σν 70% ησλ αλζξψπσλ, φηαλ αγρψλνληαη, θαηαθεχγνπλ 

ζην ςπγείν θαηαλαιψλνληαο κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηξνθψλ απ‟ φ,ηη έρεη πξαγκαηηθά ην ζψκα ηνπο 

αλάγθε. Ο κεηαβνιηζκφο φπσο θαη φιεο νη άιιεο απηφλνκεο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ειέγρεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην θνκκάηη εθείλν ηνπ λνπ καο πνπ ιεηηνπξγεί αζπλείδεηα. Σν πξφβιεκα ηεο 

παρπζαξθίαο, φπσο θαη νη δηαηαξαρέο ειέγρνπ πξφζιεςεο ηξνθήο (βνπιηκία, θαη αλνξεμία) 

νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη δερηεί ην αζπλείδεην θνκκάηη ηνπ λνπ καο, 

δει. ζε ςπρνινγηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ζηφρνπο πνπ δελ είλαη αθφκα 

ζπλεηδεηνί απφ καο, θαη κε βάζε ηνπο νπνίνπο θαζνξίδεηαη απηφκαηα ηφζν ν ξπζκφο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, φζν θαη νη ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο 

είλαη ε θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο. Ζ αλαδήηεζε θαη θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο παξάγεη, απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο βξεθηθή ειηθία, κηα ηζρπξή εμαξηεκέλε αληίδξαζε, πνπ ζπλδέεη άκεζα ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθήο κε ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο, επδαηκνλίαο, θη ειέγρνπ. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ – πνπ ν Freud νλφκαζε σο «ζηνκαηηθφ – αηζζεηεξηαθφ ζηάδην ηεο 

ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο» – ν αλαπηπζζφκελνο άλζξσπνο ηείλεη ζηαδηαθά λα ηαπηίδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηνπ/ηεο γηα ηξνθή κε βαζηθά αηζζήκαηα αζθάιεηαο, άλεζεο, επδαηκνλίαο, 

θαζψο ε θάιπςε απηήο ηεο πξσηνγελνχο αλάγθεο γηα ζξέςε ζπλδέεηαη κε κηα ζεκαληηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε (δει. φηη ηα ζεκαληηθά άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ/ηεο, θαη ηδίσο ε 

κεηέξα ηνπ/ηεο, ηνλ/ηελ αγαπνχλ, ηνλ/ηελ θξνληίδνπλ θαη ηνλ/ηελ απνδέρνληαη. Ζ εμαξηεκέλε απηή 

ινηπφλ ζηάζε απέλαληη ζηελ ηξνθή, πνπ αλαπηχζζεη ην βξέθνο θαζψο ζειάδεη ηε κεηέξα ηνπ, 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ζηάζεηο θαη ην ξεπεξηφξην ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ηνπ ζην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ, ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπ κε ην θαγεηφ. 

Έηζη εμεγείηαη ην γηαηί νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ζηεξεηηθήο δίαηηαο είλαη θαηαδηθαζκέλεο ζε 

απνηπρία. Παξφιν πνπ ε ζπλεηδεηή καο ζέιεζε θη απνθαζηζηηθφηεηα κπνξεί λα ππεξηζρχζεη γηα 

θάπνην, κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα ράζνπκε θάπνηα πεξηηηά θηιά, είλαη ζίγνπξν φηη, φρη 

κφλν ζα μαλαπάξνπκε ηα θηιά πνπ ράζακε πίζσ, αιιά θαη φηη ζα πάξνπκε αθφκε πεξηζζφηεξα κεηά 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δίαηηαο. 
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Οη αζπλείδεηνη ιφγνη πνπ ζπξψρλνπλ ηνλ παρχζαξθν λα θάεη ππεξβνιηθά είλαη πνιχ πην ηζρπξνί 

θαη γη‟ απηφ πάληα ππεξηζρχνπλ ηεο ζπλεηδεηήο ηνπ πξνζπάζεηαο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο ηνπ. 

Γηα λα επηηχρεη ε πξνζπάζεηα γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεο καο 

απέλαληη ζηε δσή – θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε δηαηξνθηθή καο ζπκπεξηθνξά- δελ πξέπεη λα ππάξρεη 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην ζπλεηδεηφ θαη ην αζπλείδεηφ θνκκάηη ηνπ ςπρηζκνχ καο. Αληίζεηα, 

ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζχκπλνηα θαη νκνθσλία αλάκεζα ηνπο. Μφλν ινηπφλ φηαλ ηξνπνπνηεζεί ν 

αζπλείδεηνο κεραληζκφο ζηελ ίδηα ηνπ ηε ξίδα, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα επηηειεί ηνλ ζηφρν 

πνπ επηηεινχζε κέρξη ηψξα (π.ρ. αλαδήηεζε αζθάιεηαο, αλαθνχθηζεο ζηνλ πφλν ηνπ απνρσξηζκνχ, 

θ.ι.π.) κέζσ ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο ηξνθψλ, ηφηε κφλν νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο θαη 

ζπλήζεηεο ζα νδεγήζνπλ ην άηνκν αβίαζηα ζην θπζηνινγηθφ ηνπ βάξνο, αθνχ ζα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επηηπρία κέζα απφ 

ηελ αηνκηθή θη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ζπλζεηηθήο θαηεχζπλζεο. 

Θξεζθεπηηθνί παξάγνληεο 

       

Ζ θάζε ζξεζθεία έρεη ηελ δηθή ηεο θηινζνθία, θαη κέξνο απηήο είλαη ε δηαηξνθή. Γηα παξάδεηγκα 

νη ηλδνπηζηέο απαγνξεχεηαη λα ηξψλε βνδηλφ γηαηί ζεσξείηαη ηεξφ δψν. Ζ Μνπζνπικαληθή 

ζξεζθεία απαγνξεχεη ην ρνηξηλφ γηαηί ην ζεσξεί βξψκηθν θξέαο.  Δπίζεο ην θφθθηλν θξαζί 

απαγνξεχεηαη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο ελψ νη Υξηζηηαλνί ην ζεσξνχλ σο ην αίκα Υξηζηνχ. ηνλ 

Υξηζηηαληζκφ ππάξρνπλ πεξίνδνη λεζηείαο φπνπ νη Υξηζηηαλνί πξέπεη λα απνθεχγνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα γηα θάπνηεο κέξεο. Αληηζέησο νη Μνπζνπικάλνη έρνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Ρακαδαληνχ θαηά ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα ηξψλε ηίπνηα απφ ηελ αλαηνιή έσο ηελ δχζε ηνπ 

ειίνπ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ζξεζθεία επεξεάδεη άκεζα ηα ήζε θαη έζηκα ελφο ιανχ. Δλψ ε 

Μεζνγεηαθή δηαηξνθή ζεσξείηαη ε θαιχηεξε πιένλ ζηνλ θφζκν παξαηεξνχκε φηη νη Μεζφγεηνη 

ιανί (Διιάδα, Γαιιία, Σνπξθία, Μαξφθν, Λίβαλνο, Αίγππηνο, Ηηαιία θ.α.) δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηηο ίδηεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο αθνχ ε ζξεζθεία ηνπ θάζε θξάηνπο επηβάιεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

δσήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλαλ εληαηηθέο έξεπλεο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 απφ έλαλ Άγγιν 

επηζηήκνλα ηνλ Keys θαη ηελ νκάδα ηνπ θαη βξέζεθε πσο ε ηππηθή Μεζνγεηαθή δίαηηα είλαη απηή 

ησλ Κξεηηθψλ ηνπ 1960. 

 

Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

     

Ο πνιηηηζκφο κηαο ρψξαο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηελ ηέρλε, ηνπο λφκνπο, ηα ήζε θαη έζηκα, θαζψο θαη φιεο ηηο ζπλήζεηεο πνπ απνθηά ν 

άλζξσπνο φληαο κέινο κηαο θνηλσλίαο. Οη αλζξσπνιφγνη πεξηγξάθνπλ ηνλ πνιηηηζκφ φρη κφλν σο 

ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηέο ηνπ, π.ρ. 

πξνεηνηκαζία θαγεηνχ, θξνληίδα παηδηψλ θηι. 

 

Οη παξαδφζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν πνιιψλ ιαψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηξφθηκα πνπ πξέπεη λα 

ηξψγνληαη, ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο αιιά θαη ηελ πεξίνδν θαηαλάισζήο ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα κεξηθά ηξφθηκα φπσο ην γάια ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί ζεσξείηαη σο κηα αθφκα έθθξηζε ηνπ δψνπ. Οη Κηλέδνη γηα παξάδεηγκα ηξψλε 

θαζεκεξηλά ξχδη. Οη Έιιελεο αιιά θαη πνιινί Δπξσπαίνη ηξψλε ςσκί. Οη Ηλδνί ιφγσ ζξεζθείαο 

είλαη θπηνθάγνη νη πεξηζζφηεξνη. Ο ζχγρξνλνο γξήγνξνο ηξφπνο δσήο ηεο Γχζεο αλαγθάδεη ηνλ 
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θφζκν λα ηξψεη γξήγνξν θαγεηφ (απφ ηαρπθαγεία) ελψ ν Λαηηλνακεξηθάλνο ή Ηζπαλφο ην ζεσξεί 

αδηαλφεην λα κελ θάεη θαη θνηκεζεί θαλνληθά ην κεζεκέξη. Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ 

Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ην καχξν ςσκί ζηελ Αγγιία ζεσξείην είδνο πνιπηέιεηαο ελψ ζηελ Διιάδα 

ην άζπξν ζεσξείην πνιπηέιεηα. Δπίζεο πεξηπηψζεηο φπσο γηνξηέο, γέλλεζε, ζάλαηνο, γελέζιηα 

ζπλήζσο ππάξρεη κηα ππεξθαηαλάισζε ζε θξέαηνο αιιά θαη αιθνφι ζηνπο Γπηηθνεπξσπαίνπο, 

πξάγκα πνπ επεξεάδεη ηελ δηαηξνθή ηνπο. Αληίζεηα ε λεζηεία ζπλεπάγεηαη κηα πεξίνδν πνπ ν 

πηζηφο απνθεχγεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα. 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΗ ΣΡΟΦΗ 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ε δηαηξνθή, ε πξφζιεςε δει. φισλ ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν 

νξγαληζκφο γηα λα ζπληεξεζεί θαη λα αλαπηπρζεί νκαιά θαη ε θαζηέξσζε δηαηξνθηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ καθξνπξφζεζκα ηνλ νξγαληζκφ. Γηα κηα πιήξε θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή 

απαηηείηαη ε θαηαλάισζε πνηθηιίαο ηξνθίκσλ ψζηε ν νξγαληζκφο λα παίξλεη ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδεηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ κέηξνπ. 

Όιε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο γηα λα ζπληεξεζεί θαη λα αλαπηπρζεί θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ ηξνθή. Σελ ελέξγεηα απηή δίλνπλ νη πδαηάλζξαθεο, 

ηα ιίπε θαη νη πξσηεΐλεο, ηα ηξία ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο θαη αλαινγίεο ζηα ηξφθηκα. Δπνκέλσο ζην δηαηηνιφγην καο πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη φια ηα πξντφληα (δεκεηξηαθά, θξνχηα, ιαραληθά, φζπξηα, ηπξνθνκηθά θ.ι.π) θαη λα 

ππάξρεη πνηθηιία ηξνθίκσλ. 

Δίλαη φκσο φιεο νη ηξνθέο θαηάιιειεο γηα ηε δηαηξνθή καο; Μήπσο ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζνχκε θάπνηνπο θαλφλεο πγηεηλήο δηαηξνθήο (πξφζιεςε ηξνθψλ θαηεπζείαλ απφ ηε θχζε) 

γηα λα έρνπκε θαιή πγεία, λα πξνιάβνπκε αζζέλεηεο θαη λα απνθηήζνπκε θαιέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο; 

Πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ππάξρνπλ γηα θάζε άλζξσπν αξθεί λα γίλεη πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλεη, λα αλαξσηεζεί αλ ζ' 

απηά πεξηιακβάλνληαη ηξφθηκα απ' φιεο ηηο νκάδεο θαη λα εμεηάζεη αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή 

πνηθηιία ζε θάζε νκάδα ρσξηζηά. 

Δίλαη αιήζεηα φηη θαηαλαισηέο θαη παξαγσγνί ζηηο κέξεο καο δηέξρνληαη κηα ζνβαξή δηαηξνθηθή 

θξίζε πνπ ηξνκνθξαηεί θαη πξνβιεκαηίδεη. ην δηαηξνθηθφ αδηέμνδν πνπ νδεγνχκαζηε θαζεκεξηλά 

είλαη αλαγθαία ε ζνβαξή αληηκεηψπηζε ηεο πγείαο φισλ καο. Γελ πξέπεη λα παχνπκε λα 

αλεζπρνχκε φηαλ πεξάζνπλ νη επηθίλδπλεο κέξεο ηνπ "Ραδηνηειενπηηθνχ βνκβαξδηζκνχ" πεξί 

ηξειψλ αγειάδσλ, αθζψδνπο ππξεηνχ θ.ι.π αιιά λα γίλνπκε ππνςηαζκέλνη θαη απαηηεηηθνί 

θαηαλαισηέο, ππνζηεξηθηέο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο. 

Μπνξνχκε φκσο λα δήζνπκε έμσ απφ ηελ νίθν- Σερλνθξαηία θαη λα αξλεζνχκε 

ηελ ππεξπαξαγσγή θαη ππεξθαηαλάισζε πνπ καο νδεγεί ζηελ θαθή πνηφηεηα δηαηξνθήο θαη 

δσήο; 
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Ο άλζξσπνο εμεηξάπε ηεο "θπζηθήο ηνπ πνξείαο" θαη έρεη απνδερηεί ηνλ απφιπην "βηνκεραληζκφ" 

πνπ επζχλεηαη γηα φια φζα ζπκβαίλνπλ ζήκεξα. Τπεξθαηαλαισηηζκφο θαη εξήκσζε ή ιηηή 

αθζνλία θαη πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο; 

Ζ αιφγηζηε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαζψο θαη ησλ κεηαιιαγκέλσλ 

ηξνθψλ νδεγνχλ ζε πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ πνπ θαηαλαιψλνπκε θαη 

ζεσξείηαη αλαγθαίνο ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηνπ δηαηξνθηθνχ θχθινπ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ 

θπθινθνξνχλ. 

Σν δεηνχκελν γηα φινπο καο είλαη: πξντφληα πνπ ζηελ θαηαλάισζε ηνπο λα είλαη θηιηθή κε ην 

ζψκα θαη ηελ πγεία θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ. Φπζηθή, βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή θαη φρη ρεκηθή. Βηνινγηθή πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη 

ρσξίο ρεκηθέο νπζίεο, απφ αλζξψπνπο "φρη εθκεηαιιεπηέο ηεο γεο" αιιά αλζξψπνπο πνπ μέξνπλ λα 

ηε δνπιεχνπλ κε γλψζε θαη ζπλέπεηα. Σφηε κφλν ε γε αληαπνδίδεη θαζαξή ζξεπηηθή ελέξγεηα. 

Πξντφληα φπσο ζηηεξά, θξνχηα, θξέαηα, δπκαξηθά, φζπξηα, ιάδη ηπξνθνκηθά βηνινγηθά θαη ζηηο 

αλάινγεο πνζφηεηεο καο εμαζθαιίδνπλ Τγεία θαη Ηζνξξνπία. 

  

Α π φ δ ε η μ ε : Ο πγηεηλφο θαη παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηαηξνθήο ησλ 

πξνεγνχκελσλ γελεψλ, πξηλ ε γε "θνπξαζηεί" απφ ηελ αιφγηζηε αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη ην 

πεξηβάιινλ κνιπλζεί επηθίλδπλα, νδεγνχζε ζε πγεία, καθξνδσία θαη επηπρία. 

Αλαηξέρνληαο ζε πεξαζκέλεο επνρέο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ηα κέζα δηαηξνθήο δηαθνξνπνηνχληαη 

ζπγθξηηηθά κε ην ζεκεξηλφ καο δηαηηνιφγην. ε θαζεκεξηλή βάζε εμαζθαιίδνληαλ απιέο θπζηθέο 

ηξνθέο* (θαηνρηθφ εκεξνιφγην). Να πσο ζπκνχληαη ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα, αλαπνιψληαο ην 

παξειζφλ, νη γηαγηάδεο καο: 

"Δθείλα ηα ρξφληα εηξψγακε ρπινπίηεο, θαζφιηα, ζαιηγθάξηα, βνξβνχο, παζηφ θαη άκα δελ είρακε 

ιάδη θηηάρλακε ρπιφ θαη ζπγθάζηα. Δίκαζηε γεξνί, δνπιεχακε ζθιεξά θαη αληέρακε". Απαηηείηαη 

κηα ξηδηθή αιιαγή πνξείαο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ επηζηξνθή ζηηο ξίδεο, επηζηξνθή ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

ηηο κέξεο καο γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα, ε νπνία έρεη ζσζηέο αλαινγίεο ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη ηηο θαιχηεξεο πνηνηηθά απφ απηέο ηεο Μεζνγεηαθήο 

δίαηηαο ε ππξακίδα ηεο νπνίαο καο παξνπζηάδεη ηα είδε ησλ ηξνθίκσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη κηα 

ζσζηή δηαηξνθή. 

  

"Απφ ηα ζηνηρεία ζλεζηκφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ πγείαο ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο 

πσο ε πγεία ησλ κεζνγεηαθψλ ιαψλ επεξεάδεηαη απφ θάηη αζχλεζεο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη 

απνδεθηφ φηη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζπξηα θαη ηα ιαραληθά, πξνζθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνζηαζία 

απφ έλα κεγάιν θάζκα ρξφλησλ λνζεκάησλ. Απηφ είλαη εκθαλέο ζηε δεκνζίεπζε άξζξσλ ζε 

έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζηελ νξγάλσζε πνιιψλ ζπλεδξίσλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Σα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ησλ πξνγφλσλ καο 

ππαγφξεπαλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη επηινγέο. Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο επηινγέο ηξφπνπ δσήο (π.ρ. θαζεκεξηλή ζσκαηηθή 

άζθεζε, απνρή απφ ην θάπληζκα), πξνάγνπλ ηελ πγεία." 

Πεγή: Κπξηάθνο Αζαλαζίνπ - Αγσγή Τγείαο 



Διατροφή και Υγεία  Σελίδα 67 
 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε καο γηα ηε δηαηξνθή θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε έλαλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

πγηεηλήο δηαηξνθήο καο νδήγεζε ζηε δηάζσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ παξαζθεπήο ησλ 

πξντφλησλ πνπ θαζηέξσζε ν ρξφλνο θαη ε δσή, πξηλ ραζεί απφ ην ζεκεξηλφ ηππνπνηεκέλν ηξφπν 

δσήο. 

 

 

 

 

 

 

Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή 

 

Ζ κεζνγεηαθή δίαηηα παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο Μεζνγείνπ. 

Απηφ νθείιεηαη ζηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη παξαδφζεηο θαη ζηελ ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα θάζε 

πεξηνρήο. 

Όκσο ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο φισλ ησλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ, φπσο 

είλαη ην ειαηφιαδν θαη ε αθζνλία ησλ θξνχησλ, ησλ νζπξίσλ θαη ρνξηαξηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

Απηή ε δηαηξνθή ησλ παππνχδσλ καο είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ πγεία θαη καθξνδσία καο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα 

Υάξε ζηελ πνηθηιία ησλ ηξνθψλ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ππάξρνπλ αλεμάληιεηεο δπλαηφηεηεο. 

Έλα ηξφθηκν κπνξεί λα καγεηξεπηεί κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα ρφξηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζαιάηα, γέκηζε γηα πίηα ή ζπλνδεπηηθφ ζε θπξίσο πηάην. 

Απνιαπζηηθή θαη πγηεηλή. Σα φζπξηα, ηα ιαραληθά θαη ηα δεκεηξηαθά ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ειαηφιαδν θαη ηα κπξσδηθά φπσο ε ξίγαλε, ην ζπκάξη θ.ά. καο πξνζθέξνπλ κηα πγηεηλή δηαηξνθή 

πνπ είλαη παξάιιεια θαη ηδηαίηεξα λφζηηκε. 

Αζπίδα γηα ηελ πγεία καο. Δίλαη πιένλ θαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη φζνη αθνινπζνχλ κηα 

κεζνγεηαθή δηαηξνθή έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζηεθαληαία λφζν ζε ζχγθξηζε 

κε φζνπο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή δηαηξνθή. Δθηφο φκσο απφ ηελ επεξγεηηθή δξάζε ζηελ θαξδηά, 

ε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ δαραξψδε δηαβήηε, ηελ παρπζαξθία 

θαη απφ νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ (π.ρ. ηνπ παρένο εληέξνπ). Οη πινχζηεο θπηηθέο ίλεο ησλ 

δεκεηξηαθψλ (ζχλζεηνη πδαηάλζξαθεο) έρνπλ πξνζηαηεπηηθή δξάζε θαηά ηνπ θαξθίλνπ  ζην 

καζηφ, ζην ελδνκήηξην θαη ζηνλ πξνζηάηε. Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, φηαλ θαηαλαιψλνληαη ζε 

αθζνλία, θαίλεηαη λα έρνπλ αληηθαξθηληθή δξάζε, φζνλ αθνξά ζην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε άιιεο 

κνξθέο. Οη επηζηήκνλεο επηζεκαίλνπλ φηη ε δξάζε ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηξνθψλ ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηνπο θαη φρη ζε κεκνλσκέλε θαηαλάισζε. 

Οη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζηα ζπζηαηηθά ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο 

(βηηακίλεο Α, Δ, θαη C, ην β-θαξνηέλην θαη ηα θιαβνλνεηδή (φπσο ν θαηλφιεο ηνπ θξαζηνχ), ηα 

θαηλνιηθά νμέα (ησλ θξνχησλ, ησλ ιαραληθψλ θαη ηνπ ειαηφιαδνπ)  θαηαπνιεκνχλ ηελ νμείδσζε / 
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γήξαλζε ησλ θπηηάξσλ. Απηφ είλαη θαη ηα βαζηθφ κπζηηθφ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ην νπνίν 

επεξεάδεη ηελ καθξνβηφηεηα. 

 

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οη άθζνλεο θπηηθέο ίλεο (ςσκί, ιαραληθά, φζπξηα θαη θξνχηα) 

 Σν ειαηφιαδν 

 Μέζε πξνο κηθξή θαηαλάισζε ςαξηνχ, πνπιεξηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη απγψλ 

 Μηθξή θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο 

 Κξαζί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο 

                              

 

 

Σν ειαηφιαδν  

Απνηειεί ηε βάζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη είλαη ην πιένλ πγηεηλφ ιάδη, ράξε ζηελ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα (έσο 83%). χκθσλα κε πνιπάξηζκεο 

επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο, ην ειαηφιαδν σο ζπζηαηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο καο δηαηξνθήο πξνζθέξεη: 

 Μείσζε ηεο νιηθήο θαη ηεο θαθήο ρνιεζηεξίλεο 

 Πξνζηαηεχεη απφ ηε ζηεθαληαία λφζν 

 Γεκηνπξγεί πξνδηάζεζε γηα ρακειφηεξε πίεζε αίκαηνο 

 Φαίλεηαη λα πξνθπιάζζεη απφ ηνλ θαξθίλν 

 Ζ ρξήζε ηνπ ειαηφιαδνπ ζηα ηεγάλη ζπζηήλεηαη έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ ιαδηνχ ή 

ιίπνπο θαζψο αληέρεη πεξηζζφηεξν. Καιφ φκσο είλαη λα ην θαηαλαιψλνπκε σκφ θαη λα ην 

πξνζζέηνπκε ζην ηέινο ηνπ καγεηξέκαηνο. 

 

Η ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο 
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Αληηζηνηρίεο Μηθξνκεξίδσλ (θαηά πξνζέγγηζε) 

 Μηα θέηα ςσκί  30 γξ. – 35 γξ. 

 100 γξ. παηάηεο 

 Μηζφ θιηηδάλη (50 – 60 γξ.) καγεηξεκέλν ξχδη ή δπκαξηθά 

 Έλα θιηηδάλη σκά άθνπα ιαραληθά ή ζε κηζφ θιηηδάλη ςηινθνκκέλα 

 Έλα κήιν 80 γξ., κία κπαλάλα 60 γξ., έλα πνξηνθάιη 100 γξ., 200 γξ. πεπφλη ή θαξπνχδη, 30 

γξ. ζηαθχιη 

 Έλα πνηήξη γάια, έλα θεζεδάθη γηανχξηη, 30 γξ. ηπξί 

 Έλα απγφ 

 60 γξ. πεξίπνπ άπαρν καγεηξεκέλν θξέαο ή ςάξη 

 Έλα θιηηδάλη καγεηξεκέλα φζπξηα. 

 

 

Δξγαδφκελεο κεηέξεο θαη πγηή παηδηά 
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Μηα λέα ζηαηηζηηθή έξεπλα, πνπ έγηλε ζηελ Απζηξαιία ζε 4.500 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

δείρλεη φηη ηα παηδηά νηθνγελεηψλ  ζηηο νπνίεο ε κεηέξα εξγάδεηαη κε κεησκέλν σξάξην είλαη πην 

πγηή (ιηγφηεξε θαηαλάισζε junk food, ιηγφηεξνο ρξφλνο κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε, κηθξφηεξα 

πνζνζηά παρπζαξθίαο) ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ε κεηέξα  εξγάδεηαη έρνληαο πιήξεο 

σξάξην ή  αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηα νηθηαθά.  

Οη εξεπλεηέο εμεγνχλ απηφ ην γεγνλφο ιέγνληαο φηη νη κεηέξεο πνπ δνπιεχνπλ έρνληαο κεησκέλν 

σξάξην δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην πνηνηηθφ ρξφλν γηα ηα παηδηά ηνπο. Γελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ 

φκσο γηαηί δελ ηζρχεη ην ίδην ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηέξα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη βαζχηεξε αλάιπζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Αληηθαηηθά ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα 

Οη έξεπλεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δείρλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κφλν αληηθαηηθά ζηνηρεία θαη 

απνηειέζκαηα. 

Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηεο κεηέξαο θαη ηεο παρπζαξθίαο. πγθεθξηκέλα, ε 

πηζαλφηεηα ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο απμάλεηαη φηαλ ε κεηέξα εξγάδεηαη παξαπάλσ απφ 34 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ απφ 

γηαγηάδεο θαη παππνχδεο θαη ηελ  παηδηθή παρπζαξθία. 

ηνλ αληίπνδα φκσο ππάξρνπλ θη άιιεο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ε εξγαζία ηεο κεηέξαο δελ έρεη 

θακηά αξλεηηθή επηξξνή ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

ε φηη αθνξά ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ζπκπεξαίλνπλ φηη 

«δεκηνπξγνχλ»  ζηξεζαξηζκέλα παηδηά, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φκσο θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

παηδείαο. Δπίζεο ε επαθή ησλ παηδηψλ κε άιια παηδηά ηεο πξνζρνιηθή ειηθίαο ηζρπξνπνηεί ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη βνεζάεη λα απνθεπρζνχλ αζζέλεηεο φπσο αθφκε θαη ε ιεπραηκία.  

 

 

Σξνθέο πνπ αλεβάδνπλ ηελ ςπρνινγία 

    

Όζν θη αλ θαίλεηαη αδηαλφεην, ππάξρνπλ θαηεγνξίεο ηξνθψλ πνπ αλεβάδνπλ ηελ ςπρνινγία ζαο, 

θαη ιεηηνπξγνχλ ηφζν εθηνλσηηθά φζνλ αθνξά ηελ θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε φζν θαη ηνλσηηθά 

γηα ηελ βειηίσζή ηεο. 

Έηζη ράξε ζηελ ηδηφηεηά ηνπο λα απμάλνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ιεηηνπξγνχλ θαη σο ηζρπξά αληηθαηαζιηπηηθά. Δπίζεο νη ηξνθέο κπνξνχλ 

λα απνδεηρζνχλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν. Απηά 

είλαη: 

 

Ξεξνί θαξπνί 

Ο ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηελ παξαγσγή 

ελδνξθηλψλ θαη θαηερνιακηλψλ πνπ ζχκθσλα κε εηδηθνχο επεξεάδνπλ ηελ ζεηηθά δηάζεζή καο. 

Πξνηηκήζηε ηνπο ινηπφλ σκνχο, αλάιαηνπο θαη θαηαλαιψζηε ηνπο σο ζλαθ. 
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νθνιάηα  

Ίζσο ε λνχκεξν 1 ηξνθή, γηα ηελ αχμεζε ηεο δηάζεζεο. Ο γιπθφο «πεηξαζκφο», πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 380 ρεκηθέο νπζίεο, νη νπνίεο επηδξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ εθθξίλνπλ ληνπακίλε, κε απνηέιεζκα λα καο ραξίδνπλ επθνξία. 

 

Θαιαζζηλά 

Οη γαξίδεο, ηα κχδηα θαζψο θαη ηα ιηπαξά ςάξηα φπσο ν ζνινκφο θαη ε ηζηπνχξα, ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ  θαιή δηάζεζε. 

 

Τδαηάλζξαθεο  

Οη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο φπσο ην ςσκί, ηα δπκαξηθά, νη παηάηεο θαη ην ξχδη 

ζεσξνχληαη απφ θάπνηνπο σο ηδαληθά αληηθαηαζιηπηηθά, γηαηί απμάλνπλ ηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο 

νπζίαο πνπ βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο. 

 

Γαινπνύια 

Δίλαη πςειή ζε ηξππηνθάλε (ακηλνμχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή ζεξνηνλίλεο θαη «αλεβάδεη» 

ηε δηάζεζε) θαη πξσηεΐλεο. Άιια ηξφθηκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ηξππηνθάλε είλαη ην γάια 

κε ρακειά ιηπαξά, ην βνδηλφ θξέαο, ην αξλί, ρνηξηλφ θξέαο, ηα ηπξηά, νη ζπφξνη θνινθχζαο, ηα 

πνπιεξηθά, ηα θηζηίθηα, ηα θαζφιηα, ε ξέγα θαη ηα απγά. 

 

Αβγό 

Πεξηέρεη ςεπδάξγπξν ν νπνίνο ραξίδεη ελέξγεηα, ηδαληθή γηα ηηο ηζνπρηεξέο ρεηκσληάηηθεο κέξεο. 

 

Μπαλάλα 

 Δίλαη θαιή πεγή απιψλ θαη ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ. Σα ζάθραξα, νη απινί δειαδή 

πδαηάλζξαθεο, πξνζθέξνπλ αίζζεκα επεμίαο, ελψ νη ζχλζεηνη παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηά ηεο, αθνχ 

ζπλερίδνπλ λα ηξνθνδνηνχλ ζηαδηαθά ηνλ νξγαληζκφ κε γιπθφδε, πξνιακβάλνληαο έηζη ηελ 

απφηνκε πηψζε ηεο δηάζεζεο. 

Μπίξα 

Λίγε κπίξα ηελ εκέξα καο θάλεη επηπρηζκέλνπο ππνζηεξίδνπλ έξεπλεο, νδεγψληαο ζε επθνιφηεξε 

θνηλσληθή ελζσκάησζε. Ζ βηηακίλε Β πνπ πεξηέρεη θαίλεηαη κάιινλ πσο καο αλεβάδεη. 

 

παλάθη 

Δίλαη πινχζην ζε θπιιηθφ νμχ, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε. Άιιεο πεγέο: 

θαθέο, καχξα θαζφιηα, ζπαξάγγηα, ζέζθνπια 

 

Καθέο 

Οη κηθξέο δφζεηο θαθεΐλεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δηάζεζή θαη ηηο επηδφζεηο ζαο. Μελ 

θαηαλαιψζεηε ππεξβνιηθέο δφζεηο θαθεΐλεο αθνχ κπνξεί λα απνβεί επηδήκην γηα ηελ ςπρνινγία 

θαη ηελ επεκεξία. Δπίζεο, εληζρχεη ηνλ κεηαβνιηζκφ. 

 

 

ε... ρεηκεξία λάξθε νη Βνξεηνεπξσπαίνη! 
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Οη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ πνπ πιήηηνληαη απφ ην ζθνδξφηαην θχκα θαθνθαηξίαο ησλ ηειεπηαίσλ 

εβδνκάδσλ κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζία... ρεηκεξίαο λάξθεο, ζχκθσλα κε κία λέα βξεηαληθή 

δεκνζθφπεζε!  

Όπσο έδεημε, πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο κπαίλνπλ γηα χπλν κε ηηο... θφηεο θαη 

θνηκνχληαη έσο 2,5 ψξεο πεξηζζφηεξεο απ‟ φ,ηη ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, θζάλνληαο αηζίσο ηηο 

10 θάζε βξάδπ! 

Σαπηνρξφλσο, θξνληίδνπλ λα απμάλνπλ ηα απνζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο ζε ελέξγεηα, 

θαηαλαιψλνληαο θαηά κέζνλ φξν 683 ζεξκίδεο πεξηζζφηεξεο απ‟ φ,ηη ηνπο ζεξκφηεξνπο κήλεο ηνπ 

ρξφλνπ. 

Όπσο εμεγεί ζηνλ βξεηαληθφ Σχπν ε ςπρνιφγνο Νηφλα Νηφζνλ, φηαλ νη λχρηεο καθξαίλνπλ θαη νη 

κέξεο κηθξαίλνπλ, ν νξγαληζκφο παξάγεη πεξηζζφηεξε κειαηνλίλε. Ζ κειαηνλίλε είλαη ε νξκφλε 

ηνπ χπλνπ θαη φηαλ ηα επίπεδά ηεο είλαη απμεκέλα είλαη ε ψξα λα θνηκεζνχκε.  

χκθσλα κε ηε δεκνζθφπεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 3.000 εζεινληέο, νη γπλαίθεο 

πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο, κε ην 15% απφ απηέο λα δειψλνπλ φηη κπαίλνπλ γηα 

χπλν απφ ηηο... 8 ην βξάδπ! 

Δπηπιένλ, ηξψλε θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο: ην ζρεδφλ 75% είπαλ πσο φηαλ ε ζεξκνθξαζία 

θηάλεη ζην κεδέλ θαη εμαθνινπζεί ηνλ... θαηήθνξφ ηεο, απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ζεξκίδσλ ηνπο 

θαηά 750 ηελ εκέξα! 

Ζ δεκνζθφπεζε έδεημε αθφκε φηη ιφγσ ςχρνπο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαη ηδηαίηεξε δηάζεζε γηα 

θνηλσληθέο επαθέο, κε ηνπο άληξεο λα είλαη απηνί πνπ πεξηζζφηεξν πξνηηκνχλ λα κέλνπλ ζπίηη 

ηνπο. Έηζη, ην 43% είπαλ φηη απνθεχγνπλ λα βγαίλνπλ κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

Με ηφζν θξχν, χπλν θαη θιεηζνχξα, κνηξαία ζρεδφλ ν έλαο ζηνπο πέληε ππνθέξεη απφ αηζζήκαηα 

κειαγρνιίαο, ζιίςεο θαη δηάζεζεο γηα αηέιεησηε γθξίληα.  

«Οη παξνχζεο ρεηκεξηλέο ζπλήζεηέο καο, παξαπέκπνπλ ζηνπο καθξηλνχο δσηθνχο πξνγφλνπο καο, 

φηαλ γηα ιφγνπο επηβίσζεο ήηαλ απαξαίηεηε ε ρεηκεξία λάξθε, αθνχ ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

δηαηεξεζνχλ ηα επίπεδα ελέξγεηαο θαη ε δσή», δήισζε ε θπξία Νηψζνλ. 

 

 

Η ΑΙΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

 

Oη αζηαηηθέο ρψξεο έρνπλ πνιχ πςειφ πξνζδφθηκν δσήο θαη πνιχ θαινχο δείθηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Μηα απφ ηηο εμεγήζεηο πνπ δίλνληαη γηα απηφ είλαη ε δηαηξνθή. ηηο αζηαηηθέο ρψξεο, ε 

δηαηξνθή ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε θπζηθέο ηξνθέο θαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν «πξάζηλε» 

απφ ηε δπηηθή. 

Έηζη, ε Αζία είλαη ε παηξίδα ησλ πεξηζζφηεξσλ θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηνλ θφζκν. ηελ 

παξαγσγή ξπδηνχ είλαη πξψηε ζηνλ θφζκν θαη παξάγεη ην 90%, ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Σν 

ξχδη άιισζηε απνηειεί θαη ηε βαζηθή πεγή δηαηξνθήο ησλ αζηαηψλ. Έρεη επίζεο ηε κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ζηνλ θφζκν ζε ηζάη. Δίλαη ζε φιν ηνλ θφζκν γλσζηή ε αζπλαγψληζηε πνηφηεηα ηνπ 

θηλέδηθνπ ηζαγηνχ. 
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Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλψλ 

   

Ζ πξώηε παγγεξκαληθή έξεπλα γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλώλ: έλαο ζηνπο πέληε 

αληηκεησπίδεη πξόβιεκα παρπζαξθίαο 

  

Οη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί είλαη ππέξβαξνη, έλαο ζηνπο 5 κάιηζηα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

παρπζαξθίαο. Απηά είλαη ηα αλεζπρεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο επίζεκεο παγγεξκαληθήο 

έξεπλαο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γεξκαλψλ.  

  

Οη αξηζκνί πνπ δφζεθαλ απηή ηελ εβδνκάδα ζηε δεκνζηφηεηα κηινχλ απφ κφλνη ηνπο: ηα 2/3 ησλ 

αλδξψλ θαη ην 51 % ησλ γπλαηθψλ ζηε Γεξκαλία έρνπλ ππέξβαξν. Σν επίπεδν κφξθσζεο 

απνηππψλεηαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα, «ζηα θηιά πνπ δείρλεη ε δπγαξηά». 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3102056,00.html
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Πεξίπνπ ην 70 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πνπ δελ έρνπλ απνιπηήξην είλαη ππέξβαξνη ή 

θαη παρχζαξθνη. Όζν πςειφηεξν ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηφζν κηθξφηεξν θαη ην πξφβιεκα.  

  

Σν ζέκα ζπδεηήζεθε ζην ππ. ζπκβνχιην 

  

Ζ παγγεξκαληθή απηή έξεπλα απαζρφιεζε ην γεξκαληθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πξηλ απφ δχν 

εκέξεο. Ο Γεξκαλφο ππνπξγφο αξκφδηνο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ Υνξζη Εέρνθεξ 

πξναλήγγεηιε έλα ζρέδην δξάζεο γηα «θαιχηεξε δηαηξνθή θαη πεξηζζφηεξε γπκλαζηηθή»: «Σν 

ζεκαληηθφηεξν είλαη λα πξνζειθχζεηο ην ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Θα πξέπεη απιά λα ηνπο δψζεηο λα θαηαιάβνπλ φηη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

έηζη ηε δσή ηνπο, λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

απφ αζζέλεηεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη κία ζπγθεθξηκέλε ειηθία». 

  

Γηαηί φκσο είλαη ππέξβαξνη νη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί; ηελ έξεπλα ππνγξακκίδεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ελψ έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ 

πξνζαξκφζεη αλάινγα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο.  

  

Τπάξρνπλ φκσο θαη ελζαξξπληηθά κελχκαηα: νη λέεο θαη νη λένη θαίλεηαη πσο πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα 

ην ηη ηξψλε. ηηο ειηθίεο κεηαμχ 14 θαη 18 εηψλ, ην 75 % έρνπλ θαλνληθφ βάξνο.  

  

 Ση πξνζέρνπλ νη Γεξκαλνί ζηα ηξφθηκα; 

  

Ση πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν νη Γεξκαλνί φηαλ αγνξάδνπλ ηξφθηκα; Σα βαζηθά θξηηήξηα, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ έξεπλα, είλαη ε γεχζε, ε εκεξνκελία ιήμεο θαζψο θαη ην πφζν θξέζθν είλαη ην 

πξντφλ. Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο έξρεηαη κφιηο ζηελ 12ε ζέζε ζηνλ πίλαθα ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ.  

  

Μεξηθά αθφκε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία: κφιηο ην 8 % ησλ Γεξκαλψλ γλσξίδεη πφζεο πεξίπνπ 

ζεξκίδεο θαηαλαιψλεη εκεξεζίσο, ην 12 % δειψλεη φηη θάλεη δίαηηα ελψ ηα 2/3 ησλ γπλαηθψλ θαη 

ην 1/3 ησλ αλδξψλ ππνζηεξίδνπλ φηη καγεηξεχνπλ θαιά. 

 

 

Πεγέο 

1. www.dietognosia.gr, ΑΝΣΧΝΗΟ Μ. ΓΤΦΣΟΝΗΚΟΛΟ , ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟ - 

ΓIATΡOΦΟΛΟΓΟ 

2. www.inarcadia.gr/edu/pe/ergasies/ds-perdik02/perdik2.htm Δπηιεγκέλεο ρνιηθέο Δξγαζίεο, 

Γηαηξνθή θαη παξάδνζε - Αξθαδηθέο γεχζεηο  ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα, Γ.. Πεξδηθνλεξίνπ, ρ. 
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3. www.dw.de,  Deutsche Welle 
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ΣΟ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Ζ θαξδηά 

 

Κέληξν ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε θαξδηά, ε νπνία δηαηεξεί ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Έρεη ζρήκα ζάθνπ πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ εηδηθφ ηχπν κπτθνχ ηζηνχ, ηνλ θαξδηαθφ 
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κπτθφ ηζηφ. Σν ηκήκα απηφ νλνκάδεηαη κπνθάξδην θαη πεξηβάιιεηαη απφ κία κεκβξάλε, ην 

πεξηθάξδην ελψ εζσηεξηθά είλαη επελδπκέλε κε επηζειηαθά θχηηαξα πνπ απνηεινχλ ην ελδνθάξδην. 

Δπίζεο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, ηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή θαξδηά νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά 

ηνπο απνηεινχληαη απφ ηελ θνηιία θαη ηνλ θφιπν. Ζ αξηζηεξή θαη ε δεμηά θαξδηά ρσξίδνληαη κε έλα 

δηάθξαγκα θαη δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη θφιπνη δέρνληαη ην αίκα πνπ επηζηξέθεη ζηελ 

θαξδηά είηε απφ ηελ θνίιε θιέβα είηε απφ ηελ πλεπκνληθή θιέβα , ελψ ε θνηιηά αληιεί ην αίκα πξνο 

ην ππφινηπν ζψκα. Ζ κνλφδξνκε ξνή ηνπ αίκαηνο κέζα ζηελ θαξδηά εμαζθαιίδεηαη απφ ηέζζεξηο 

εηδηθέο βαιβίδεο, δχν πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ελφο θφιπνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνηιίαο θαη δχν πνπ 

βξίζθνληαη ζην άλνηγκα θάζε θνηιίαο κε ηελ αληίζηνηρε αξηεξία. Οη αθνχζηεο ζπζπάζεηο ησλ 

θαξδηαθψλ κπψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ηεο χπαξμεο κηαο εηδηθήο πεξηνρήο ηεο θαξδηάο πνπ 

νλνκάδεηαη θιεβφθνκβνο θαη βξίζθεηαη ζηνλ δεμηφ θφιπν. 

 

Ο θαξδηαθόο θύθινο: 

 

πζηνιή θαη Γηαζηνιή ηεο θαξδηάο 

Ζ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλερή θαη ξπζκηθή ζχζπαζε ηεο θαξδηάο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ ε θαξδηά ζπλερψο δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. Καηά ηελ 

δηαζηνιή ην αίκα απφ ηνπο θφιπνπο κεηαθηλείηαη ζηελ θνηιία. Καηά ηελ ζπζηνιή αξρίδεη ε 

ζχζπαζε ηεο θνηιίαο ε νπνία απμάλεη ηελ ελδνθνηιηαθή πίεζε. Όηαλ ε ελδνθνηιηαθή πίεζε απμεζεί 

αξθεηά αλνίγνπλ νη κπλνεηδείο βαιβίδεο θαη ην αίκα εμσζείηαη πξνο ηηο αξηεξίεο. Πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη βαιβίδεο επηηξέπνπλ ηε πνή ηνπ αίκαηνο κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ πσο θάζε ιεπηφ ε θαξδηά αληιεί θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 5 ιίηξα αίκαηνο. Αο 

αλαθεξζνχκε ηψξα ζηνλ θχθιν ηνπ αίκαηνο ζην ζψκα κε ηε βνήζεηα ηεο θαξδηάο. Μπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ν θχθινο μεθηλά κε ηελ είζνδν ηνπ απνμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ("βξψκηθν αίκα") 

απφ ην ζψκα ζηελ θαξδηά. Σν αίκα απηφ εηζέξρεηαη ζηνλ δεμηφ θφιπν θαη απφ εθεί κέζσ κίαο 

βαιβίδαο εηζάγεηαη ζηελ δεμηά θνηιία. Δθείλε ην πξνσζεί ζηνπο πλεχκνλεο φπνπ εκπινπηίδεηαη κε 

νμπγφλνπ θαη δίλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ην νπνίν απνβάιιεηαη κε ηελ εθπλνή. Σν αίκα κε ην 

κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ νμπγφλν εηζέξρεηαη ζε απηή ηε θάζε ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν 

θαη έπεηηα ζηελ αξηζηεξή θνηιία πάιη κε ηε βνήζεηα κηαο βαιβίδαο. Απφ ηελ αξηζηεξή θνηιία ην 

αίκα θαηεπζχλεηαη πξνο ην ζψκα κέζσ ησλ αξηεξηψλ. ην ζψκα γίλεηαη ζηαδηαθά ε απνβνιή ηνπ 

νμπγφλνπ πξνο ηα θχηηαξα θαη ε πξφζιεςε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ απηά. Μέζσ ησλ 

ηξηρνεηδψλ αγγείσλ ην αίκα πεξλάεη απφ ηηο αξηεξίεο ζηηο θιέβεο γηα λα θαηεπζπλζεί πάιη πξνο ηελ 

θαξδηά, λα θαζαξηζηεί θαη λα εκπινπηίζεη θαη πάιη θαζε θχηηαξν κε νμπγφλν. Με απηφλ ηνλ πνιχ 

θαιά νξγαλσκέλν ηξφπν επηηειείηαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ θπηηάξσλ 

ηνπ ζψκαηνο κε ην απαξαίηεην γηα ηελ δσή νμπγφλν. 

 

Σα αηκνθόξα αγγεία: 

Σα αηκνθφξα αγγεία δηνρεηέπνπλ ην αίκα ηεο θαξδηάο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Τπάξρνπλ 

ηξεηο ηχπνη αηκνθφξσλ αγγείσλ. Οη αξηεξίεο, νη θιέβεο θαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία. 

 

Αξηεξίεο: 

Οη αξηεξίεο κεηαθέξνπλ αίκα απφ ηελ θαξδηά πξνο ηνπο ηζηνχο. Οη αξηεξίεο δηαρσξίδνληαη ζε 

ειαζηηθέο, κπψδεηο θαη αξηεξίδηα. Οη ειαζηηθέο αξηεξίεο είλαη νη κεγαιχηεξεο θαη δηαθιαδίδνληαη 
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ζηηο κηθξφηεξεο κπψδεηο αξηεξίεο. Απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαθιαδίδνληαη ζηα αξηεξίδηα. 

 

Φιέβεο: 

Οη Φιέβεο κεηαθέξνπλ αίκα απφ ηνπο ηζηνχο πίζσ ζηελ θαξδηά. Έρνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα 

ζε αίκα απφ ηηο αξηεξίεο θαη έρνπλ πνιχ ιηγφηεξν κπτθφ θαη ειαζηηθφ ηζηφ. 

 

Σξηρνεηδή αγγεία: 

Σα ηξηρνεηδή αγγεία ζρεκαηίδνπλ έλα εθηεηακέλν δίθηπν πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ζρεδφλ θάζε 

θχηηαξν ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ηνίρσκα ηνπο είλαη πνιχ ιεπηφ θαη απνηειείηαη απφ κία κφλν 

ζηνηβάδα ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. 

 

ΣΡΟΦΔ ΠΟΤ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΑ ΚΑΡΓΙΑΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 

 

ΧΦΔΛΙΜΔ ΣΡΟΦΔ: 

 

 ΦΑΡΗ ΣΟ ΠΗΟ ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

Σν γεγνλφο φηη ην ςάξη δηαζέηεη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ( εκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ, κεηψλεη 

ηελ ζηέλσζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, βειηηψλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, δηαιχεη ηνπο 

ζξφκβνπο, εκπνδίδεη ηελ θζνξά ησλ θπηηάξσλ απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο, πεξηνξίδεη ηα ηξηγιπθεξίδηα, 

αλεβάδεη ηελ θαιή ρνιεζηεξφιε, κεηψλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε) θαη βνεζά ζηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ είλαη αδηακθηζβήηεην. Σν θχξην ζπζηαηηθφ πνπ ζεξαπεχεη είλαη ην ηρζπέιαην. 

Καηαλαιψλεηε ινηπφλ άθζνλν ςάξη, ηδίσο παρηά ςάξηα (ηζηπνχξα-ζνινκφ-ηφλν-ξέγθα-ζαξδέιεο-

ζθνπκπξί θ.η.ι), πινχζηα ζε σ-3 ιηπαξά νμέα. Δάλ ινηπφλ έρεηε ήδε εθδειψζεη θαξδηαθφ 

επεηζφδην, δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεηε: ΞΔΚΗΝΖΣΔ ΑΜΈΧ ΓΗΑΗΣΑ 

ΠΛΟΤΗΑ Δ ΦΑΡΗ!!! (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε ζπλδπαζκφ κε άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά) 

 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΚΟΡΓΟ 

Σν θχξην φπιν ηνπ ζθφξδνπ έγθεηηαη κάιινλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ πνπ 

πεξηέρεη (ηνπιάρηζηνλ 15 νπζίεο νη νπνίεο εμνπδεηεξψλνπλ ηνπο θαηαζηξεπηηθνχο γηα ηηο αξηεξίεο 

παξάγνληεο) 

Μειέηεο έδεημαλ φηη αθφκα θαη κηζή σκή ζθειίδα ζθφξδν ηε κέξα κπνξεί λα βειηηψζεη ηε 

ζξνκβνιπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία βνεζά ζηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαθψλ πξνζβνιψλ θαη ησλ 

εγθεθαιηθψλ. Δπίζεο κφλν δχν σκέο ζθειίδεο ζθφξδν ηε κέξα δηαηεξνχλ ηε ρνιεζηεξίλε ησλ 

θαξδηνπαζψλ ζε ρακειά επίπεδα. 

 

ΣΟ ΚΡΔΜΜΤΓΗ 

Σν σκφ θξεκκχδη απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ζεξαπείεο γηα ηελ αχμεζε ηεο θαιήο 

ρνιεζηεξφιεο. χκθσλα κε ηελ ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Υάξβαξλη, κηζφ σκφ θξεκκχδη αλεβάδεη θαηά 
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κέζν φξν 30% ηελ θαιή ρνιεζηεξφιε ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε θαξδηνπάζεηα ή απμεκέλε 

ρνιεζηεξφιε. 

 

ΟΗ ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ρηιηάδσλ αηφκσλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη μεξνί θαξπνί 

(ακχγδαια θαη θαξχδηα)απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαηξνθήο φζσλ δελ έπαζραλ απφ 

θαξδηαθά λνζήκαηα. 

Οη μεξνί θαξπνί είλαη πινχζηνη ζε θπηηθέο ίλεο θαη κνλναθφξεζηα ιηπαξά, γλσζηά γηα ηε δξάζε 

ηνπο ελάληηα ζηηο θαξδηαθέο παζήζεηο. Δπίζεο πεξηέρνπλ δηάθνξεο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο ( βηη Δ, 

ζειήλην, ειιαγηθφ νμχ), πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο αξηεξίεο απφ ηελ δξάζε ηεο ρνιεζηεξίλεο. Βέβαηα 

ιφγσ ηηο κεγάιεο ηνπο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπνο εάλ θάπνηνο πξνζέρεη ην βάξνο ηνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαλαιψλνληαη κε κέηξν!!!! Μηα ινγηθή πνζφηεηα, ζεσξνχληαη ηα 30-50 γξ/εκέξα. 

 

ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε θαηαλάισζε άθζνλσλ θξνχησλ (κήια πνξηνθάιηα-γθξεηπ-θξνπη-θαη 

ιαραληθψλ ( πηπεξηέο, κπξφθνια, ζπαλάθη-ληνκάηα-θαξφην ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαλίζεηε θαξδηαθή αλαθνπή ή εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Ζ πην πηζαλή εμήγεζε γηα απηφ, ζχκθσλα 

κε ηνπο επηζηήκνλεο, είλαη πσο νη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο (θπξίσο βηηακίλε C θαη β-θαξνηέλην) πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά βνεζνχλ ηηο αξηεξίεο λα δηαηεξνχληαη πγηείο θαη θαζαξέο. 

 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 

Σν ειαηφιαδν ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο θαθήο ρνιεζηεξφιεο, ρσξίο λα κεηαβάιιεη ηελ θαιή 

ρνιεζηεξφιε. Δπηπιένλ ηα κνλναθφξεζηα ιηπαξά ηνπ δηαζέηνπλ αληηνμεηδσηηθή δξάζε, ε νπνία 

απνηξέπεη ηελ θζνξά πνπ πθίζηαληαη νη αξηεξίεο απφ ηελ θαθή LDL ρνιεζηεξφιε. Με ιίγα ιφγηα 

ην ειαηφιαδν (βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο), απνηειεί πεγή ελέξγεηαο θαη 

πεξηέρεη 30-40% ζεξκηδηθφ ιίπνο θαη ηα άηνκα πνπ ην θαηαλαιψλνπλ ( πάληα βέβαηα κε κέηξν) 

εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά ζηεθαληαίαο λφζνπ! 

 

ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΡΑΗ 

Δάλ θαηαλαιψλεηε αιθνφι ζε κηθξέο πνζφηεηεο, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε άθνβα λα ην θάλεηε. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη έλα ή δχν πνηεξάθηα ηελ εκέξα βνεζνχλ ζηελ απνθπγή ησλ θαξδηαθψλ 

παζήζεσλ. Μεγαιχηεξε πνζφηεηα ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Ζ θαηάρξεζε βιάπηεη ζνβαξά ηφζν ηελ 

θαξδηά φζν θαη ηελ πγεία ζπλνιηθά.. Οξηζκέλνη πηζαλνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην αιθνφι σθειεί 

ηελ θαξδηά είλαη φηη εληζρχεη ηελ θαιή HDL ρνιεζηεξφιε, ην θξαζί (αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο), 

θπξίσο ην θφθθηλν δηαζέηεη ζξνκβνιπηηθή δξάζε θαη κεηψλεη ην ζηξεο. 

 

ΜΗ ΧΦΔΛΙΜΔ ΣΡΟΦΔ 

 

ΚΑΦΔ 

Δάλ ηαιαηπσξήζηε απφ αξξπζκίεο, θαιφ ζα ήηαλ λα πεξηνξίζεηε ηελ θαθεΐλε, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δηαθφςεηε ηελ θαηαλάισζε ηεο, θαη απηφ γηαηί δελ έρεη ηεθκεξησζεί 

επαξθψο ε άπνςε φηη ν θαθέο ή ε θαθεΐλε βιάπηνπλ ηελ θαξδηά. 
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ΕΧΗΚΟ ΛΗΠΟ 

Απνθχγεηε ην δσηθφ ιίπνο. Απνηειεί έλα παζνγφλν δηαηξνθηθφ παξάγνληα φζνλ αθνξά ηηο 

θαξδηνπάζεηεο. Καηαζηξέθεη ηηο αξηεξίεο, απμάλνληαο ηελ ρνιεζηεξφιε ηνπ αίκαηνο θαη 

επλνψληαο ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβσλ φζν απμάλνληαη ηα δσηθά ιίπε ηφζν απμάλνληαη θαη ηα 

θαξδηαθά λνζήκαηα. Διαηηψζηε ινηπφλ ηελ πξφζιεςε ηξνθψλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη 

αληηθαηαζηήζηε ηα κε θξνχηα-ιαραληθά φζπξηα θαη δεκεηξηαθά 

 

πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα πηνζεηήζνπκε φινη ηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζηε δσή καο. 

Γειαδή λα θαηαλαιψλνπκε 

 

άθζνλα ιηπαξά ςάξηα (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα), 

άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά, 

άθζνλν ζθφξδν θαη θξεκκχδη, 

ειαηφιαδν σο κνλαδηθή πεγή ιίπνπο 

αιθνφι κε κέηξν ( θπξίσο θφθθηλν θξαζί) 

κηθξέο πνζφηεηεο θαθέ 

φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα δσηθά ιίπε ( παρηά θξέαηα θαη πιήξε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΛΔΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Δίλαη γλσζηφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο φηη ην αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ην ρηίζηκν γεξψλ νζηψλ - 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία, φηαλ ν ζθειεηφο αλαπηχζζεηαη. Γλσξίδεηε, 

φκσο, φηη ην αζβέζηην ησλ ηξνθψλ κπνξεί λα κελ απνξξνθάηαη επαξθψο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζαο, 

εάλ ζπλεζίδεηε π.ρ. λα ηξψηε ζρεδφλ θαζεκεξηλά θφθθηλν θξέαο ή εάλ πίλεηε πνιιά θιηηδάληα θαθέ 

θαη θαπλίδεηε; Γηαβάζηε ζηε ζπλέρεηα πψο ζα «εθκεηαιιεπηείηε» ζην έπαθξν ην αζβέζηην ησλ 

ηξνθψλ, αιιά θαη πνηεο ζπλήζεηέο ζαο πξέπεη λα ηξνπνπνηήζεηε ψζηε λα πξνζηαηεχζεηε ηα νζηά 

ζαο.  

 

Βάιηε ρξώκα ζην πηάην ζαο 

Γηα ηελ θαιχηεξε απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζαο, ζπληζηάηαη λα ηξψηε 
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άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά. Καιφ είλαη λα πξνηηκάηε ηα ιαραληθά κε έληνλν ρξψκα, π.ρ. 

θφθθηλν, βπζζηλί, κνβ, επεηδή είλαη πινχζηα ζε καγλήζην, πνπ βνεζά ζηε δφκεζε ηνπ ζθειεηνχ, 

θαζψο θαη ζε θιαβνλνεηδή, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θνιιαγφλνπ - ηεο βαζηθήο 

δνκηθήο πξσηεΐλεο ησλ νζηψλ.  

 

Με κέηξν ε ζνθνιάηα! 

Oξηζκέλα ηξφθηκα, φπσο ε ζνθνιάηα, ην θαθάν, αιιά θαη ην ζπαλάθη θαη ηα γνγγχιηα, πεξηέρνπλ 

νμαιηθά νμέα, πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Φπζηθά, 

απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα παξαπάλσ ηξφθηκα ππεξθαηαλαιψλνληαη. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα, ινηπφλ, 

αλ ζέιεηε λα βάιεηε κία θνπηαιηά θαθάν ζην γάια ζαο ή λα θάηε κία κηθξή ζνθνιάηα.  

 

Καηαλαιώζηε ιηγόηεξν θξέαο! 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε απψιεηα αζβεζηίνπ ζε φζνπο θαηαλαιψλνπλ θξέαο κε κέηξν είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 37 mg ηελ εκέξα, ελψ ζε φζνπο ηξψλε θαζεκεξηλά θξέαο αγγίδεη ηα 137 mg. Oη εηδηθνί, 

ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπλ φηη ε απμεκέλε θαηαλάισζε θξέαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα 

αζβεζηίνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε κεηξεκέλε θαηαλάισζε θξέαηνο, θαζψο θαη άιισλ 

πεγψλ πξσηεΐλεο, είλαη απαξαίηεηε γηα ην ρηίζηκν γεξψλ νζηψλ! Σν φξην πνπ πξνηείλνπλ νη εηδηθνί, 

ινηπφλ, είλαη έσο 4 κεξίδεο θξέαο ηελ εβδνκάδα θαη ηξεηο κεξίδεο γαιαθηνθνκηθψλ ηελ εκέξα.  

 

Λίγν αιθνόι δελ βιάπηεη 

Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι (πεξηζζφηεξo απφ 3-4 πνηήξηα θξαζί ηελ εκέξα) παξεκπνδίδεη 

ηελ ελαπφζεζε ηνπ αζβεζηίνπ ζηα νζηά θαη απμάλεη ηελ απνβνιή ηνπ απφ ηα νχξα. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, φκσο, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη φηαλ ε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη κεηξεκέλε (1-2 πνηεξάθηα 

ηελ εκέξα), φρη κφλν δελ βιάπηεη ηελ νζηηθή κάδα, αιιά αληηζέησο ηελ απμάλεη! χκθσλα κε 

κειέηεο, νη γπλαίθεο κέζεο ειηθίαο πνπ θαηαλάισλαλ νηλνπλεπκαηψδε παξνπζίαδαλ έσο θαη 10% 

κεγαιχηεξε νζηηθή ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο, ελψ ε εηθφλα ησλ νζηψλ ηνπο ήηαλ αθφκε 

θαιχηεξε φηαλ παξάιιεια έηξσγαλ επαξθείο πνζφηεηεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ.  

 

Πηείηε κία ιεκνλάδα  

Οη εηδηθνί ζπκβνπιεχνπλ ην αζβέζηην ησλ ηξνθψλ λα θαηαλαιψλεηαη κε θάηη φμηλν (π.ρ. ιεκνλάδα, 

πνξηνθαιάδα, ρπκφ γθξέηπ θξνπη), επεηδή έρεη παξαηεξεζεί φηη ην φμηλν πεξηβάιινλ ηνπ ζηνκάρνπ 

ππνβνεζά ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ. Έλαο ρπκφο εζπεξηδνεηδψλ, ινηπφλ, είλαη θαιή επηινγή, 

ηδίσο γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ εκκελφπαπζε, ην 40% ησλ νπνίσλ, ζχκθσλα κε έξεπλεο, παξνπζηάδεη 

κεησκέλε έθθξηζε ηνπ πδξνρισξηθνχ νμένο ζην ζηνκάρη.  

 

Με κέηξν θαη ν θαθέο 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε θαθέ, ηζαγηνχ θαη αλαςπθηηθψλ κε θαθεΐλε έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ 

πξφθιεζε νζηενπφξσζεο. Δθηηκάηαη φηη ε πνιπνπξία πνπ πξνθαιεί ε θαθεΐλε ζηαδηαθά νδεγεί 

ζηελ απψιεηα ηνπ αζβεζηίνπ απφ ηα νχξα. Καιφ είλαη, ινηπφλ, λα κελ ππεξβαίλεηε ηα 1-2 

θιηηδάληα θαθέ ηελ εκέξα.  

 

Μελ ην παξαθάλεηε κε ηηο θπηηθέο ίλεο  

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε θπηηθψλ ηλψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε απνβνιή ηνπ 
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αζβεζηίνπ. Γη‟ απηφ, αλ ζπλεζίδεηε λα θαηαλαιψλεηε άθζνλεο θπηηθέο ίλεο γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ ζαο, θαιφ είλαη λα θαηαλαιψλεηε θαη πεξηζζφηεξα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ 

αζβέζηην. ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 13 γξ. επηπιένλ θπηηθψλ ηλψλ ηελ εκέξα απμάλνπλ ηελ 

εκεξήζηα αλάγθε ζε αζβέζηην θαηά 75 mg. 

 

 

ΣΡΟΦΔ ΠΟΤ ΒΟΗΘΟΤΝ ΣΟ ΚΔΛΔΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  

Σα νζηά καο παξακέλνπλ δπλαηά ζε φιε ηε λεαξή ειηθία. Καζψο πιεζηάδνπκε φκσο ηε κέζε 

ειηθία, αξρίδνπλ ζηγά ζηγά λα ιεπηαίλνπλ. ηηο γπλαίθεο, απηή ε δηαδηθαζία επηηαρχλεηαη κεηά ηελ 

εκκελφπαπζε, αιιά ππάξρνπλ ηξφπνη λα βάινπκε θξέλν. Μηα απφ ηηο θαιχηεξεο γξακκέο άκπλαο 

είλαη ε δηαηξνθή καο- ηξψγνληαο ηα ζσζηά ηξφθηκα κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κέγηζηε νζηηθή κάδα 

θαη λα εληζρχζνπκε ηελ νζηηθή ππθλφηεηα ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. 

 

Πίλεηε γάια; 

Σν αζβέζηην είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα γεξά νζηά. Δλήιηθα άηνκα κέρξη 50 εηψλ έρνπλ 

αλάγθεο ζε αζβέζηην, πνπ αλέξρνληαη ζηα 1.000 mg ηελ εκέξα. Απφ ηελ ειηθία ησλ 51 εηψλ θαη 

κεηά, φινη νη ελήιηθεο ρξεηάδνληαη 1.200 mg ηελ εκέξα. Πξσηαγσληζηή αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

πεγέο αζβεζηίνπ απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην γάια. Έλα θιηηδάλη γάια πιήξεο ή ρακειφ ζε ιηπαξά 

πεξηέρεη 300 mg αζβεζηίνπ. 

 

Γηανύξηη θαη ηπξί 

Γε ζπκπαζείηε ην γάια; Έλα θεζεδάθη γηανχξηη ή έλα θνκκάηη ηπξί (30 g) έρεη ηνπιάρηζηνλ φζν 

αζβέζηην έρεη θαη έλα θιηηδάλη γάια. Αθφκα θαη αλ έρεηε δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε, θπθινθνξνχλ 

πιένλ αξθεηά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζην εκπφξην πνπ είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ή 

ειεχζεξα ζε ιαθηφδε. Ζ αθαίξεζε ηεο ιαθηφδεο απφ ην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δελ 

επεξεάδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα απηψλ ζε αζβέζηην. 

 

 

 

 

 

αξδέιεο 

Σν γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δελ είλαη νη κφλνη ηξφπνη λα πξνζιάβεηε αζβέζηην. Μία 

άιιε εμαηξεηηθή πεγή αζβεζηίνπ απνηεινχλ νη ζαξδέιεο αιιά θαη φια ηα κηθξά ςάξηα πνπ 

ηξψγνληαη κε ην θφθθαιν. Όια απηά ηα κηθξά θνθθαιάθηα έρνπλ φ,ηη αθξηβψο ρξεηάδεζηε γηα λα 

ρηίζεηε νζηηθή κάδα ζην ζψκα ζαο. 

 

θνύξα θαη πξάζηλα ιαραληθά 

Ίζσο εθπιαγείηε κε ην πφζν αζβέζηην πεξηέρνπλ δηάθνξα ιαραληθά. Ραπαλάθηα, ζέζθνπια, 

παληδάξηα, κπξφθνιν, ιαραλίδα είλαη θάπνηα απφ ηα ιαραληθά πνπ είλαη πινχζηα ζε αζβέζηην. Έλα 

θιηηδάλη ηέηνησλ ιαραληθψλ, καγεηξεκέλσλ, κπνξεί λα θηάλεη θαη ζηα 200 mg αζβεζηίνπ. Σα 

ηξφθηκα απηά πεξηέρνπλ σζηφζν θαη νμαινθηθά νμέα, ζπζηαηηθά ηα νπνία δεζκεχνπλ ην αζβέζηην 

θαη εκπνδίδνπλ ηελ απνξξφθεζή ηνπ, φηαλ ηα θαηαλαιψλνπκε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. 
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Δκπινπηηζκέλα ηξόθηκα 

Δάλ δε ζαο ζπγθηλνχλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, νη ζαξδέιεο θαη ηα ζθνχξα πξάζηλα ιαραληθά, 

ζθεθηείηε λα δνθηκάζεηε ηα εκπινπηηζκέλα ζε αζβέζηην ηξφθηκα. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ηξφθηκα πνπ έρνπλ εκπινπηηζηεί κε πνζφηεηεο απφ ην απαξαίηεην απηφ ζηνηρείν, φπσο ρπκνί 

εκπινπηηζκέλνη ζε αζβέζηην θαη βηηακίλε D. Διέγρεηε ηηο εηηθέηεο ηξνθίκσλ γηα ηελ αθξηβή 

πνζφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη θξνληίζηε ην ηξφθηκν ην νπνίν επηιέγεηαη λα πεξηέρεη 

θαη επαξθή πνζφηεηα βηηακίλεο D, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ 

απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 

Πξντόληα ζόγηαο 

Μηζφ θιηηδάλη ζφγηαο πεξηέρεη πεξίπνπ 258 mg αζβεζηίνπ, αιιά ην αζβέζηην δελ είλαη ην κφλν 

ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νζηηθή πγεία. Οη ηζνθιαβφλεο, κηα νκάδα θπηηθψλ ζηνηρείσλ, επίζεο 

θαίλεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα. Ζ ζφγηα είλαη άξηζηε δηαηξνθηθή πεγή 

ηζνθιαβνλψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηέηνηα δνκή θαη θαίλεηαη λα επηδξνχλ παξφκνηα κε ην αλζξψπηλν 

νηζηξνγφλν. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε ζφγηα έλα ρξήζηκν ηξφθηκν ζηελ πξνζπάζεηα πξφιεςεο 

εκθάληζεο νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο ησλ νζηψλ ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. 

 

νινκόο 

Ο ζνινκφο θαη άιια είδε ιηπαξψλ ςαξηψλ, πξνζθέξνπλ πιήζνο εληζρπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηα 

νζηά. Πεξηιακβάλνπλ αζβέζηην θαζψο θαη βηηακίλε D, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ απνξξφθεζε ηνπ 

αζβεζηίνπ, θαη είλαη πινχζηα ζε σ-3 ιηπαξά νμέα. πκπιεξψκαηα ηρζπειαίσλ έρεη θαλεί φηη 

κεηψλνπλ ηελ απψιεηα νζηνχ ζε ειηθησκέλεο γπλαίθεο θαη κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ηελ εκθάληζε 

νζηενπφξσζεο. 

 

Ξεξνί θαξπνί θαη ζπόξηα 

Ακχγδαια, θηζηίθηα, ειηφζπνξνη φια αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ μεξψλ θαξπψλ πνπ είλαη 

πινχζηνη ζε αζβέζηην. Σα θαξχδηα θαη ν ιηλαξφζπνξνο είλαη πινχζηα ζε σ-3 ιηπαξά νμέα. Σα 

θηζηίθηα θαη ηα ακχγδαια πεξηέρνπλ θψζθνξν, ν νπνίνο πξνζηαηεχεη έλαληη ηεο απψιεηαο 

αζβεζηίνπ κέζσ ησλ νχξσλ. Οη μεξνί θαξπνί επηπιένλ πεξηέρνπλ πξσηεΐλε θαη άιια ζπζηαηηθά 

πνπ παίδνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην ρηίζηκν δπλαηψλ νζηψλ. 

Αιάηη (αιιά κε κέηξν...) 

Σν αιάηη έρεη ελνρνπνηεζεί φηη ζηεξεί απφ ην ζψκα καο αζβέζηην. Όζν πεξηζζφηεξν αιάηη ηξψκε 

ηφζν πεξηζζφηεξν αζβέζηην απνβάιιεηαη απφ ην ζψκα καο κέζσ ησλ νχξσλ. Ζ πξνζθφιιεζε ζε 

κία δηαηξνθή ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιάηη κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ζε κεγαιχηεξε 

θαηαθξάηεζε αζβεζηίνπ ζην ζψκα θαη ζπλεπψο θαιχηεξε νζηηθή πγεία θαη ηελ εκεξήζηα αλάγθε 

ζε αζβέζηην θαηά 75 mg. 

 

 

ΝΔΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Σν λεπξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, ην λσηηαίν κπειφ, ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

ρηηψλα, ηνπο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο θαη ηα λεχξα. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ 
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ζε φιν ην ζψκα θαη ρσξίο απηφ ηα θχηηαξα δελ ζα επηθνηλσλνχζαλ θαη ηειηθά ην ζψκα δελ ζα 

ιεηηνπξγνχζε. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ 

δηαηήξεζε πγηνχο λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί νηη ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εκβξπτθή ειηθία κέρξη ηελ παηδηθή ειηθία θαη έηζη ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο 

είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ζσζηή δηαηξνθή. Ο κεηαβνιηζκφο ηεο ελέξγεηαο ζηνλ εγθέθαιν θαη 

άιια κέξε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ζε άιια φξγαλα θαη 

ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. Παξφια απηά φκσο, ε λεπξνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ δηαρσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε δηάζεζε θαη ηε κλήκε. 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά δειαδή νη πξσηεΐλεο, ηα ιίπε θαη νη 

πδαηάλζξαθεο θαη ηα κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά δειαδή νη βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια. Σα πξψηα 

έρνπλ δηπιή δξάζε ηφζν ζηελ δφκεζε φζν θαη ζηελ αλαλέσζε ησλ ηζηψλ. Σα δεχηεξα ρξεζηκεχνπλ 

θπξίσο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ελδχκσλ. 

 

Σα κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απηφ ιφγσ ηεο παξαγσγήο  λεπξνδηαβηβαζηψλ, ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηνπο δξάζεο, ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ εγθεθάινπ, ηνπ ειέγρνπ θίλεζεο ησλ λεχξσλ θαη 

ησλ κπψλ, ηεο επηθνηλσλίαο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

ΜΑΚΡΟΘΡΔΠΣΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ιεηηνπξγία ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη: 

 

Πξσηεΐλεο: απνηεινχλ ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ κπψλ, νξγάλσλ θαη ελδνθξηλψλ αδέλσλ θαζψο 

επίζεο ησλ δνληηψλ, ησλ νζηψλ, ησλ καιιηψλ, ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. Δθηφο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δφκεζεο έρνπλ θαη άιιεο ξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα έλδπκα, νη νξκφλεο, νη 

πξσηεΐλεο ηνπ αίκαηνο, νη λνπθιενπξσηεΐλεο θαη νη πξσηεΐλεο ζχζπαζεο απνηεινχληαη απφ απηά ηα 

καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Οη πξσηεΐλεο επίζεο παξάγνπλ ελέξγεηα. Ζ πέςε απηψλ μεθηλά απφ ην 

ζηνκάρη θαη ζπλερίδεη ζην ιεπηφ έληεξν. Σα ηειηθά πξντφληα είλαη ηα ακηλνμέα. Απηά 

απνξξνθφληαη απφ ην έληεξν θαη κεηαθέξνληαη απφ ηηο θιέβεο ζην ζπθψηη. Δθεί, θαηεπζχλνληαη ζε 

θάζε θχηηαξν ηνπ ζψκαηνο ην νπνίν απνξξνθά ηα ακηλνμέα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζχλζεζε ηεο 

πξσηεΐλεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έρνπλ αλαγλσξηζηεί 20 ακηλνμέα απφ ηα νπνία 9 

είλαη απαξαίηεηα θαζψο δελ ζπληίζεληαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηηο ηξνθέο 

θαη ηα ππφινηπα 11 είλαη ηα κε απαξαίηεηα (ηα ζπλζέηεη ν νξγαληζκφο). Οη θπξηφηεξεο πεγέο είλαη 

ην θξέαο, ην ςάξη, ηα απγά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά. Τπάξρνπλ φκσο θαη θπηηθέο πεγέο φπσο ηα 

φζπξηα, ηα δεκεηξηαθά θαη ηα ιαραληθά. Οη δσηθέο πεγέο φκσο είλαη αλψηεξεο ησλ θπηηθψλ ιφγσ 

ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε απαξαίηεηα ακηλνμέα. Παξαδείγκαηα ακηλνμέσλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

λεπξνδηαβηβαζηέο είλαη: 

 

ΣΡΤΠΣΟΦΑΝΖ--> ΔΡΟΣΟΝΗΝΖ 

Βξίζθεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δστθέο ηξνθέο κε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζην αζπξάδη ηνπ 

απγνχ. Απνηειεί απαξαίηεην ακηλνμχ θαη κεηαηξέπεηαη βηνρεκηθά ζε ζεξνηνλίλε. ρεηίδεηαη κε 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ε δξαζηεξηφηεηα, ε επηζεηηθφηεηα, νη αηζζεηηθέο αληηδξάζεηο, ν 

χπλνο, ε δηάζεζε, Ζ ηξππηνθάλε γεληθά έρεη εξεκηζηηθή δξάζε. Ζ θαιχηεξε φκσο πεγή είλαη ν 

ζπλδπαζκφο πδαηαλζξάθσλ κε πξσηεΐλε (πρ. γάια κε κπηζθφην) ιφγσ ηεο αληαγσληζηεθφηεηαο ηεο 
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ηπξνζίλεο θαη ηεο απμεκέλεο ηλζνπιίλεο. 

 

ΣΤΡΟΗΝΖ-->ΔΠΗΝΔΦΡΗΝΖ, ΝΟΡΔΠΗΝΔΦΡΗΝΖ, ΝΣΟΠΑΜΗΝΖ 

Μεηαηξέπεηαη ζε θαηερνιακίλεο (ΔΠΗΝΔΦΡΗΝΖ,ΝΟΡΔΠΗΝΔΦΡΗΝΖ, ΝΣΟΠΑΜΗΝΖ). Βξίζθεηαη 

ζε ηξνθέο φπσο ην ηπξί, ην γάια, ην γηανχξηη, ην θνηφπνπιν, ηε ζφγηα, ηα θπζηίθηα θαη άιια. 

πληίζεηαη επίζεο ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ θαηλπιαιαλίλε. ρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζιηςε αιιά θαη 

αζζέλεηεο φπσο ην Parkinson's, ην άγρνο θαη ηελ θφπσζε. Οη ζπξενεηδείο νξκφλεο Σ3 θαη Σ4 

πξνέξρνληαη επίζεο απφ ηελ ηπξνζίλε. 

 

ΓΛΟΤΣΑΜΗΚΟ ΟΞΤ--> Γ-ΑΜΗΝΟΒΟΤΣΤΡΗΚΟ ΟΞΤ (GABA) 

Σν γινπηακηθφ νμχ είλαη έλα απφ ηα πνιιά ακηλνμέα πνπ ελεξγνχλ ζαλ λεπξνδηαβηβαζηέο. 

Βξίζθεηαη ζε ηξνθέο φπσο ην ηπξί, ην θξέαο, ην ςάξη, ηα απγά, ην ηπξφγαια. Δίλαη απφ ηηο πην 

ελεξγέο νπζίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν γινπηακηθφ νμχ κεηαηξέπεηαη κέζσ ελφο 

ελδχκνπ θαη ηεο βηηακίλεο Β6 ζην Γάκα-Ακηλνβνπηπξφ νμχ πνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ 

λεπξνδηαβηβαζηή πνπ δξα ζηηο ζπλάςεηο ηνπ εγθεθάινπ. ρεηίδεηαη κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

κπψλ θαη έηζη αζζέλεηεο φπσο ζπαζηηθή δηπιεγία, ζπαζηηθφηεηα θαη λεπξνκπηθή λεπξνπάζεηα. 

 

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ: Υσξίδνληαη ζε απινχο φπσο ηα ζάθραξα (πρ. δάραξε) θαη ηνπο ζχλζεηνπο 

φπσο άκπια (πρ. φζπξηα). Μέζσ ελδπκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, ε πέςε ηνπο αξρίδεη απφ ην ζηφκα. 

Σειηθά κεηαηξέπνληαη ζε γιπθφδε. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ειεχζεξε γιπθφδε 

φπσο ηα ζηαθχιηα. Ζ πέςε ησλ απιψλ πδαηαλζξάθσλ είλαη γξήγνξε θαη άκεζε θαη έηζη ζχληνκε 

ελψ απηή ησλ ζχλζεησλ πεξλάεη φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη άξα πην αξγή θαη 

δηαξθήο. Έηζη, γηα ηελ πγεία, νη δεχηεξνη είλαη θαη απηνί πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη θπξίσο 

δειαδή ιαραληθά, δεκεηξηαθά, φζπξηα. Οη πδαηάλζξαθεο θαηαιήγνπλ ηειηθά ζην ζπθψηη ην νπνίν 

απνζεθεχεη κε ηε κνξθή γιπθνγφλνπ θαη απειεπζεξψλεη μαλά γιπθφδε πνπ κεηαθέξεηαη πξνο φια 

ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ γηα ελέξγεηα. Σα κπτθά θχηηαξα επίζεο απνζεθεχνπλ γιπθνγφλν. Σα 

επίπεδα ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο ξπζκίδνληαη απφ ηελ ηζνπιίλε, κηα νξκφλε πνπ εθθξίλεηαη απφ 

ην πάγθξεαο. Ο ξφινο ηεο ηλζνπιίλεο είλαη ε δηέγεξζε ηεο νμείδσζεο ηεο γιπθφδεο απφ δηάθνξνπο 

ηζηνχο, ε επηηάρπλζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ γιπθνγφλνπ απφ ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο, ε παχζε ηεο 

δηάζπαζεο ηνπ γιπθνγφλνπ ζε γιπθφδε γηα ελεξγεηαθνχο ιφγνπο, ε πξνψζεζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

πδαηαλζξάθσλ ζε ιίπνο. Καηαιήγνληαο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη πδαηάλζξαθεο είλαη 

απαξαίηεηε πεγή ελέξγεηαο γηα φιν ην ζψκα. Έηζη είλαη θαηαλνεηφ φηη βνεζνχλ ζηελ κάζεζε, ηε 

κλήκε, ηε ζθέςε. Οη θπξηφηεξεο πεγέο είλαη ε δάραξε, ηα θξνχηα, ηα δεκεηξηαθά, ηα φζπξηα, ηα 

ιαραληθά θαη ην γάια. 

 

ΕΑΥΑΡΖ 

Έρεη θαηεγνξεζεί πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηαηξνθηθή νπζία γηα ηελ αξλεηηθή ηεο 

επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά. Έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ θαηαλάισζε δάραξεο κε πνιιέο δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο φπσο ηελ ππεξδξαζηεξηφηεηα, ηελ θαηάζιηςε, ηε λνεηηθή ζχγρπζε θαη ηελ 

αληηθνηλσληθφηεηα. Ζ ππνζεηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

θαηαλάισζε δάραξεο ζηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε θαηαλάισζε απιψλ ζαθράξσλ πξνθαιεί 

αληηδξαζηηθή ππνγιπθαηκία εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο ηλζνπιίλεο σο αληίδξαζε ζην απμεκέλν 

επίπεδν ζαθράξνπ ζην αίκα. Ζ αληηδξαζηηθή ππνγιπθαηκία ζρεηίδεηαη κε βίαηε ζπκπεξηθνξά. 
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ΛΗΠΖ: Ζ νκάδα απηή ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ έρεη ηα ιηπαξά νμέα ζαλ βαζηθφ δνκηθφ 

ζηνηρείν. Απηά κπνξεί λα πεξηέρνλ απφ 4 σο 26 άηνκα άλζξαθα. Γηαρσξίδνληαη επίζεο θαη αλάινγα 

κε ηνπο δηπινχο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ κε ην πδξνγφλν θαη έηζη ππάξρνπλ ηα θνξεζκέλα (δελ 

ερνπλ δηπινχο δεζκνχο), ηα κνλναθφξεζηα (κε έλαλ δηπιφ δεζκφ) θαη ηα πνιπαθφξεζηα (κε 

πεξηζζφηεξνπο δηπινχο δεζκνχο). Σα θνξεζκέλα επίζεο είλαη ζηεξεά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

(πρ. βνχηπξν) ελψ ηα αθφξεζηα πγξά (πρ. ιάδη). Σέινο ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα (πρ. 

Χ3 φπσο ζην κνπξνπλέιαην) πνπ δελ ζπληίζεληαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηα κε. Ζ πέςε ησλ ιηπψλ 

ηνπο γίλεηαη ζην ιεπηφ έληεξν κε ηε βνήζεηα πάληα ελδχκσλ. Σα ηειηθά πξντφληα ηεο πέςεο είλαη 

ιηπαξά νμέα, γιπθεξφιε, κνλνγιπθεξίδηα, δηγιπθεξίδηα θαη ρνιεζηεξφιε. Ζ δηάζπαζε ησλ ιηπψλ 

ειέγρεηαη θαη απφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Οη λεπξψλεο απνηεινχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ 

πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα καθξάο αιχζζνπ. Έηζη θαηαζθεπάδνπλ πνιχπινθεο δνκέο φπσο ν 

εγθέθαινο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ φζν θαη γηα ηελ 

κεηάδνζε ησλ εληνιψλ ζην ζψκα. Άιιεο ιεηηνπξγίεο ησλ ιηπψλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη: 

Σα ιίπε δηεγείξνπλ ηελ δξάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαπεξλνχλ 

απαξαίηεηεο νπζίεο απφ ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ. 

Σα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα είλαη πξφδξνκκεο κνξθέο ησλ πξνζηαγιαδηλψλ νη νπνίεο δξνπλ ζεηηθά 

ζην λεπξηθφ ζχζηεκα. Βνεζνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ Δίλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. ρεηίδνληαη κε αζζέλεηεο φπσο ε θαηάζιηςε, ε δπζιεμία, ε 

ζρηδνθξέλεηα, ε ππεξδηέγεξζε, ε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ε λφζνο Αιηζράηκεξ, ε ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο. Πεγέο ηνπο είλαη ηα ςάξηα, ην ειηέιαην, ιηλέιαην, ην κνπξνπλέιαην θαη ηα θαξχδηα. 

Ζ ρνιεζηεξφιε είλαη απαξαίηεην δνκηθφ ζπζηαηηθφ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

λεπξηθνχ ηζηνχ. Δίλαη πξφδξνκνο νπζία ησλ ζηεξνεηδψλ φπσο ηα ρνιηθά άιαηα, ηηο 

αδξελνθνξηηθνεηδείο νξκφλεο, ηα νηζηξνγφλα, ηα αλδξνγφλα θαη ηελ πξνγεζηεξφλε. Βνεζά ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. ρεηίδεηαη κε ηνλ χπλν, ηε κάζεζε, ηε κλήκε, ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ λεπξηηψλ. Πεγέο είλαη ην θξέαο, ν θξφθνο ηνπ απγνχ θαη ηα γαιαθηνθνκηθά 

Γηαθνξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηνπ ιίπνπο κε ηελ πξσηεΐλε θαζψο επίζεο θαη κε ηηο 

δηάθνξεο αλαινγίεο ησλ ιηπψλ. Έηζη ππάξρνπλ ηα ρπινκηθξά, νη πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο 

(VLDL), νη ελδηάκεζεο ππθλφηεηαο (IDL), νη ρακειήο ππθλφηεηαο (LDL) θαη νη πςειήο 

ππθλφηεηαο (HDL). Οη ιηπνπξσηεΐλεο ησλ λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ δηεγείξνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

λεπξψλσλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνάγνπλ ηελ γέλεζε ησλ ζπλάςεσλ, παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκνηφζηαζε ησλ ιηπψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν Αιηζράηκεξ, ηελ απφπησζε ησλ λεπξψλσλ, ηελ ζχγρεζε, ηε κλήκε. Πεγέο 

είλαη ηα ηξφθηκα δστθήο πξνέιεπζεο. 

Σα ιηπαξά ινηπφλ είλαη απαξαίηεηα θαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πξέπεη φκσο λα πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηαηηνιφγνπ πνπ ζα θαζνξίζεη ηφζν 

ηελ πνζφηεηα φζν θαη ηελ πνηνφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε νξγαληζκφο. αθψο ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη ηα πνιιά θνξεζκέλα πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζε δστθέο ηξνθέο (ηδηαίηεξα παρηά 

θξέαηα θαη γαιαθηνθνκηθά) θαη λα εληζρχνληαη ηα αθφξεζηα φπσο ην ειαηφιαδν θαη ηα παρηά 

ςάξηα. 

 

ΜΙΚΡΟΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

ΜΙΚΡΟΘΡΔΠΣΙΚΑ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΛΛΔΙΦΗ ΠΗΓΔ 
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ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟ ΝΔΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Α 

 

Πξνβιήκαηα φξαζεο, δέξκαηνο, 

κεησκέλε αίζζεζε γεχζεο, κεησκέλν 

αλνζνπνηεηηθφ 

Καξφηα, παηάηεο, ζπαλάθη, 

ζπθψηη, θνινθπζάθηα, αθηηλίδηα, 

βεξίθνθα, κατληαλφο, κπξφθνιν 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β1 

 

Beri-Beri δειαδή πνιπλεπξνπάζεηα 

ζηα πφδηα, αζηάζεηα, ηξφκνο, πφλνο, 

πνλνθέθαινο, απψιεηα κπειίλεο, 

επηξξνή ζηνπο αηζζεηηθνχο θαη 

θηλεηηθνχο άμνλεο ησλ λεπξψλσλ 

Υνηξηλφ, καθαξφληα, ζνπζάκη, 

ζπθψηη, φζπξηα, θχηξν ζηηαξηνχ 

 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β2 

 

Αίζζεκα θαχζνπ θαη θαγνχξαο ζηα 

κάηηα, θσηνεπαηζζεζία, αίζζεζε 

θαχζνπ γχξσ απφ ην ζηφκα, 

δηαηαξαρή πεξηθεξηθψλ λεχξσλ  

πθψηη, θνηφπνπιν, κνζράξη, 

κπαθαιηάξνο, παηάηα, 

δεκεηξηαθά, ζπαλάθη, γάια, 

γηανχξηη, αξαθάο 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β3 

 

Πειιάγξα δειαδή λνεηηθά 

πξνβιήκαηα, απνπξνζαλαηνιηζκφο, 

ζχγρπζε, θαηάζιηςε, πξνβιήκαηα 

κλήκεο, καλία, παξάλνηα, πεπηηθά 

θαη δεξκαηηθά πξνβιήκαηα 

Μνζράξη, ρνηξηλφ, θνηφπνπιν, 

κπαθαιηάξνο, αξαθάο, ςσκί , 

παηάηεο, ζπθψηη, απγφ 

 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β5 

 

Κφπσζε, αίζζεκα θαχζνπ ζε ρέξηα 

θαη πφδηα, πνλνθέθαινο 

πθψηη, ξχδη, καληηάξηα, 

ζνινκφο, απγά, νζηξαθνεηδή, 

θνηφπνπιν, κπξφθνιν 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β6 

 

Γηαηαξαγκέλε αίζζεζε αθήο, 

δηάζεζεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, 

εκηθξαλία, αδπλακία, αηαμία, 

ρξφληνο πφλνο, θαηάζιηςε 

πθψηη, θαθέο, θνηφπνπιν, 

δεκεηξηαθά , ζπαλάθη , κπαλάλα, 

ςσκί πηηπξνχρν, ξχδη, 

θαιακπφθη, ςάξη, ζηηάξη 

 

 

 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β9 

 

Πξνβιήκαηα πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, 

πξνβιήκαηα κλήκεο, κεγαινβια-

ζηηθή αλαηκία, πξφβιεκα αλάπηπμεο 

λεχξσλ εκβξχνπ ζηελ εγθπκνζχλε 

Γεκεηξηαθά, καχξν ςσκί, 

παηάηεο, αξαθάο, κπξφθνιν, 

καξνχιη, πνξηνθάιη, καχξα 

θαζφιηα, ξεβίζηα, απγφ-

θνηφπνπιν, ζπθψηη, ηζέληαξ 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Β12 

 

Πξνβιήκαηα κλήκεο, δηαηαξαρέο 

αθήο θαη θίλεζεο φπσο αδπλακία. 

Δθθπιηζκφο ηεο ιεπθήο νπζίαο ζην 

εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην, νπηηθά 

λεχξα, ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δπίζεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηζεηηθφηεηα, 

ζχγρπζε 

πθψηη, κπψδε θξέαηα, ςάξηα, 

απγά, ηπξί, θνηφπνπιν, 

γαιαθηνθνκηθά, δεκεηξηαθά, 

φζπξηα, ιαραληθά, θξνχηα  
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ΥΟΛΗΝΖ 

(Χ ΛΔΚΗΘΗΝΖ) 

ΑΔΣΤΛΥΟΛΗΝΖ 

ρεηίδεηαη κε ιεηηνπξγίεο φπσο ε 

κάζεζε θαη ε κλήκε. 

Απγφ, ζφγηα, ζπθψηη, 

κπαθαιηάξν, ζπαλάθη, θχηξν 

ζηαξηνχ, μεξνί θαξπνί 

ΒΗΟΣΗΝΖ 

 

Κφπσζε, θαηάζιηςε, δαιάδα, 

αλνξεμία 

 

Φξνχηα, ιαραληθά, γάια, ξχδη, 

θξέαηα, απγφ, θαιακπφθη, ηπξί, 

ζπθψηη, ζαξδέιεο, θνπλνππίδη, 

δεκεηξηαθά, ζπαλάθη, ληνκάηα 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ C 

 

Μεησκέλε παξαγσγή ησλ  

λεπξνδηαβηβαζηψλ ζεξνηνλίλε θαη 

ληνπακίλε 

Αξαθάο, γθξεηπ-θξνπη, 

θνπλνππίδη, ιάραλν, καληαξίλη, 

κπάκηεο, κπξφθνιν, ληνκάηα, 

πνξηνθάιη, ξαδίθηα, ξαπαλάθηα, 

ζπθψηη, ζπαλάθη 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ D 

 

Οδεγεί ζε κεησκέλα επίπεδα 

αζβεζηίνπ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη επηιεπηηθέο θξίζεηο, 

δπζκνξθία ησλ νζηψλ, ηδξψηα, 

θφπσζε, κπτθνχο ζπαζκνχο 

Βνχηπξν, γάια, ηπξί, ζπθψηη, 

ξέγθα, ηφλνο, ζαξδέιεο, 

δεκεηξηαθά, θξνχηα, γάια, 

κνπξνπλέιαην, πνξηνθάιη, 

ληνκάηα, κήια, ζπαλάθη, 

θξεκκχδη, θξηζάξη, βξψκε 

ΒΗΣΑΜΗΝΖ Δ 

 

Μπτθή δπζηξνθία, αηαμία, 

πξνβιήκαηα θίλεζεο θαη ηζνξξνπίαο 

Ζιηέιαην, παηάηεο, ληνκάηεο, 

αξαθάο, θξνχηα, κνζράξη, ηφλνο, 

θνηφπνπιν, απγφ, ζηηάξη, 

καξνχιη, θαζνιάθηα, γάια 

ΥΑΛΚΟ 

 

Γελεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

πξνθαινχλ αχμεζε απηνχ θαη έηζη 

λνεηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα, 

ζπαζηηθφηεηα  

Γάια, ζπθψηη, ιαραληθά, 

δεκεηξηαθά, θξέαο, ςσκί 

 

 

 

 

ΑΒΔΣΗΟ 

 

Απψιεηα ειέγρνπ ησλ πεξηθεξηθψλ 

λεχξσλ θαη έηζη ηεο κπτθήο 

ζχζπαζεο 

Γάια, αγθηλάξεο, γαξίδεο, 

γιψζζα, ειηέο, ιάραλν, 

κπαθαιηάξνο, παμηκάδη, 

πνξηνθάιη, ξεβίζηα, ζνπζάκη, 

θαζφιηα, ςσκί, γηανχξηη, 

αθηηλίδηα, κπάκηεο, κατληαλφο, 

ζαξδέιεο, ζπαλάθη, θαζνιάθηα, 

κπξφθνιν, καξνχιη, ζπθψηη, 

βνδηλφ, θνηφπνπιν, απγφ, 

βξνχβεο 

ΦΧΦΟΡΟ 

 

Φησρή κεηαιινπνίεζε ησλ νζηψλ, 

ξηθέηζηα, αδπλακία, αλνξεμία, 

Αγθηλάξεο, αξαθάο, απγφ, 

κνζράξη, γάια, γαινπνχια, 
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θαθνπρία, ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο γιψζζα, δακπφλ, θνηφπνπιν, 

θξεκκχδηα, καθαξφληα, 

καληηάξηα, κπαθαιηάξνο, 

παμηκάδη, ζαξδέιεο, ζπθψηη 

ρνηξηλφ, ηφλνο, γξαβηέξα, θαθέο, 

ρνηξηλφ, ςσκί πηηπξνχρν 

ΜΑΓΓΑΝΗΟ 

 

Γηαηαξαρέο χπλνπ, θξάκπεο Λαραληθά, δεκεηξηαθά, 

κπαλάλεο, καξνχιη, ζπαλάθη 

ΜΑΓΝΖΗΟ 

 

Μπτθνί ζπαζκνί, άγρνο, 

πνλνθέθαινο, λεπξνκπτθή 

δπζιεηηνπξγία, ςπρνινγηθέο 

αλσκαιίεο 

Γάια, θνηφπνπιν, κπαθαιηάξνο, 

ζαξδέιεο, ςσκί, πξάζηλα 

ιαραληθά, δεκεηξηαθά, 

θαιακπφθη, θαζφιηα, ζαιαζζηλά, 

κατληαλφο, θαξφηα, ζπαλάθη 

ΗΓΖΡΟ 

 

Καζπζηεξεκέλε λνεηηθή αλάπηπμε 

παηδηψλ, αλαηκία πνπ νδεγεί ζηελ 

κεησκέλε θηλεηηθή θαη λνεηηθή  

ελέξγεηα 

Αθηηλίδηα, αξλί, απγφ, βξψκε, 

κνζράξη, γαινπνχια, γαξίδεο, 

δακπφλ, θνξλ θιεηθο, καξνχιη, 

κνζράξη άπαρν, κπαθαιηάξνο, 

αξαθάο, παμηκάδη, θνηφπνπιν, 

ξεβίζηα, ζαξδέιεο, ζπθψηη, 

ζθφξδν, ζφγηα, ζπαγγέηη, 

ζπαλάθη, ηφλνο, θαθέο, θαζφιηα, 

ρνηξηλφ, ρπινπίηεο, ςσκί 

πηηπξνχρν 

ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ 

 

Απψιεηα γεχζεο θαη φζθξεζεο, 

παξαηζζήζεηο, θαηάζιηςε, εγθεθα-

ιηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εγθπκν-

ζχλε, θαζπζηεξεκέλε θηλεηηθή 

αλάπηπμε παηδηψλ, πξνβιήκαηα 

δηάζεζεο, ζπκπεξηθνξάο, αλνξεμία, 

θαηάζιηςε 

Μνζράξη, θνηφπνπιν, ςσκί, 

ζπθψηη κνζραξίζην, γάια, ηφλνο, 

γαξίδεο, ρνηξηλφ, απγφ, θαζφιηα, 

παηάηα 

 

ΔΛΖΝΗΟ 

 

Γπζιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαθνχ κπ, 

αζηάζεηα δηάζεζεο 

Κξέαο, ςάξη, δεκεηξηαθά 

 

ΗΧΓΗΟ 

 

Ζ έιιεηςε πξνθαιεί αλσκαιίεο ζην 

έκβξπν αιιά θαη ζην παηδί, ζνβαξή 

πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή 

θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, θσθψλ-

αιαιία, ζσκαηηθή αλαπεξία, 

κεησκέλε νμχηεηα πλεχκαηνο 

Γάια, ςάξη, θξέαο 

 

 

ΑΛΛΔ ΟΤΙΔ ΔΤΡΔΙΑ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΠΙΓΡΟΤΝ ΣΟ ΝΔΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: 

 

ΚΑΦΔΨΝΖ: Δίλαη κηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ είηε κέζσ θαηαλάισζεο θαθέ είηε κέζσ 

θαηαλάισζεο ηζαγηνχ, θαθάνπ, αλαςπθηηθψλ. Ο εγθέθαινο είλαη ην πην επαίζζεην φξγαλν ζηελ 
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θαθεΐλε. Λφγσ ηεο εγξήγνξζεο πνπ πξνθαιεί έρεη θαη ζαλ πεξεηαίξσ δξάζε ηε λεπξηθφηεηα, ηε 

δαιάδα θαη ηελ αυπλία. 

 

ΑΠΑΡΣΑΜΖ: Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ δεκνθηιέο γιπθαληηθφ. Πξνθαιεί πνλνθέθαιν, 

λεπξνηνμηθφηεηα, κείσζε ηεο ζεξνηνλίλεο θαη έηζη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

δηάζεζε, αχμεζε επηιεπηηθψλ θξίζεσλ, αχμεζε εγθεθαιηθήο βιάβεο. 

 

ΚΑΡΝΗΣΗΝΖ: Πξφθεηηαη γηα κηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο. Ζ 

αθεηπι-L carnitine πνπ έρεη παξφκνηα κνξθή κε ηελ θαξληηίλε, βξίζθεηαη ζε φιν ην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ κεηαβνιηζκφ σο πεγή νκάδσλ αθεηπιίνπ ηφζν γηα 

ηε ζχλζεζε ηεο αθεηπινρνιίλεο (λεπξνδηαβηβαζηήο απαξαίηεηνο ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ) φζν γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη ζηηο δηάθνξεο αληηδξάζεηο. Ζ αθεηπι-

L carnitine είλαη πην ηθαλή λα πεξάζεη ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ. Έρεη επίζεο δηνξζσηηθέο θαη 

πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ιφγσ γήξαηνο αιιά θαη εθθχιηζεο ησλ λεχξσλ. 

Παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη είλαη ε απψιεηα κλήκεο, ε θαηάζιηςε, ε λφζνο Αιηζράτκεξ, ην 

ζχλδξνκν Down. 

 

ΑΛΚΟΟΛ: Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, αλ ηνμηθφο παξάγνληαο, 

επεξξεάδεη απεπζείαο ηα λεπξηθά θαη ηα κπτθά θχηηαξα, επεξξεάδνληαο έηζη ηελ δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξαδείγκαηα επηπηψζεσλ 

είλαη ηα πξνβιήκαηα κλήκεο, ε δηαηαξαγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία, ε εγθεθαιηθή αηξνθία, 

κεησζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. 

 

Καηαιήγνληαο ινηπφλ, ε ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή επηδξά ζηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ εκβξπτθή θηφιαο πεξίνδν. Ζ επίδξαζε κπνξεί λα είλαη άκεζε κέζσ 

απιήο θαηαλάισζεο ηξνθψλ ή έκκεζε κέζσ ηνπ κεηαβνιηζκνχ απηψλ πνπ κπνξεί λα πξνάγνπλ γηα 

παξάδεηγκα ηελ ιεηηνπξγία λεπξνδηαβηβαζηψλ. Έηζη ινηπφλ απαηηνχληαη: 

1) σζηή δηαηξνθή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε έκθαζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο 

θάζε ειηθίαο αιιά θαη ηεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ζσζηή πνζφηεηα 

αιιά θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ πνπ ππνδεηθλχεη ν δηαηηνιφγνο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφζιεςε 

δσηθψλ ηξνθψλ γηα ηηο απαηηνχκελεο πξσηεΐλεο κε ρακειά φκσο θνξεζκέλα ιηπαξά φπσο ην 

θνηφπνπιν θαη πινχζηα πνιπαθφξεζηα φπσο ην ςάξη. Οη πδαηάλζξαθεο λα είλαη ζχλζεηνη φπσο ζηα 

φζπξηα, ηα ιαραληθά, ηα θξνχηα θαη ηα δεκεηξηαθά. Σέινο ηα ιηπαξά λα είλαη θπξίσο θαιήο 

πνηφηεηαο (αθφξεζηα). 

2) Απαηηείηαη ε πνηθηιία ησλ ηξνθψλ ψζηε λα θαιχπηνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

3) Απνθπγή ηξνθψλ φπσο ε δάραξε θαη ην αιθνφι. 

4) Πξφζιεςε ζπκπιεξσκάησλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

5) Παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο πγείαο κέζσ απιψλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ. 

 

ΜΤΨΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο βηηακίλεο D κε ηελ αχμεζε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο 

κπτθήο κάδαο. Υακειά πνζνζηά βηηακίλεο D ζπλδένληαη κε ηελ εμαζζέλεζε ηεο κπτθήο κάδαο.  
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H βηηακίλε D είλαη έλα ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ηφζν ζεκαληηθφ φζν θαη ην αζβέζηην γηα ηε ζθειεηηθή 

πγεία. Ζ θαιζηηξηφιε (ε ελεξγή κνξθή ηεο βηηακίλεο) ζεσξείηαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθφξνπ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν, ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηεο απέθθξηζεο αζβεζηίνπ απφ ηα λεθξά, δηεγείξνληαο ηελ επαλαξξφθεζή ηνπ ζηα λεθξηθά 

ζσιελάξηα θαη αλαζηέιιεη άκεζα ηελ έθθξηζε παξαζνξκφλεο επηδξφληαο ζηα επηλεθξίδηα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο βηηακίλεο D, ε δηαηηεηηθή απνξξφθεζε 

αζβεζηίνπ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν δελ ζα μεπεξλνχζε ην 10-15% ηεο ζπλνιηθήο πξφζιεςεο. 

ε άηνκα φκσο κε θπζηνινγηθά επίπεδα βηηακίλεο D ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, ην ιεπηφ έληεξν 

απνξξνθά πεξίπνπ ην 30% ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ αζβεζηίνπ απφ ηηο ηξνθέο. Αθφκα ινηπφλ θαη 

αλ ε πξφζιεςε αζβεζηίνπ ελφο αηφκνπ είλαη επαξθήο, ρσξίο ηε βηηακίλε D, ην αζβέζηην δελ 

κπνξεί λα απνξξνθεζεί ηθαλνπνηεηηθά. Δθηφο απφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο βηηακίλεο ζηελ 

απνξξφθεζε ηνπ αζβεζηίνπ, πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά βνεζά θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

κεησκέλε δχλακε, ν κπτθφο ζπληνληζκφο θαη ε ηζνξξνπία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα θαηάγκαηα ιφγσ πηψζεσλ ζε ειηθησκέλα άηνκα. Μάιηζηα ε ρνξήγεζε 

ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο D έρεη θαλεί φηη βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ θαη εληζρχεη ην 

αίζζεκα ηζνξξνπίαο. 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ρξφληα έιιεηςε βηηακίλεο D είλαη λα δπλαηφλ λα 

απμήζεη ηνλ θίλδπλν θάπνησλ ρξφλησλ παζήζεσλ φπσο ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2. 

 

 

Πνύ ηε βξίζθνπκε; 

Πνιχ ιίγα ηξφθηκα ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή πεξηέρνπλ βηηακίλε D. Σξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο 

φπσο δηάθνξα ιηπαξά ςάξηα (ζνινκφο, ζαξδέια, ηφλνο, ξέγγα) θαη απγά, απνηεινχλ θαιέο πεγέο 

ηεο βηηακίλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, φπσο ζπκβαίλεη εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα ζηηο Ζ.Π.Α θαη ζε θαλδηλαβηθέο ρψξεο, έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη πξντφληα 

εκπινπηηζκέλα (γαιαθηνθνκηθά, ρπκνί, δεκεηξηαθά πξσηλνχ, καξγαξίλεο) κε βηηακίλε D, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αχμεζε ηεο πξφζιεςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηηακίλεο. 

 

Ζ θχξηα φκσο πεγή ηεο βηηακίλεο ζηνλ άλζξσπν ζεσξείηαη ε ζχλζεζή ηεο ζην δέξκα. 

πγθεθξηκέλα, ε βηηακίλε D κπνξεί λα ζπληεζεί ζηνλ νξγαληζκφ, θαηφπηλ έθζεζεο ηεο επηδεξκίδαο 

ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όηαλ απφ ην ζηεξνεηδέο 7-δευδξνρνιεζηεξφιε πνπ θπζηνινγηθά ππάξρεη 

ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηελ επηδεξκίδα ηνπ αλζξψπνπ, απνξξνθεζεί ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία 

(UV) κήθνπο θχκαηνο 290-315 nm, παξάγεηαη ε πξνβηηακίλε D ε νπνία κε κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία 

ζην ήπαξ θαη ηα λεθξά θαηαιήγεη ζηελ ελεξγή κνξθή ηεο βηηακίλεο. Μάιηζηα ππνινγίδεηαη νηη ε 

έθζεζε ηνπ δέξκαηφο καο γηα 10-15 ιεπηά εκεξεζίσο (π.ρ. πξφζσπν, ρέξηα ιαηκφο) αξθεί γηα λα 

καο παξέρεη ηελ πνζφηεηα βηηακίλεο D πνπ ρξεηαδφκαζηε. 

 

Ση ζπκβαίλεη ζηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο; 

Δθφζνλ ε θχξηα πεγή ηεο βηηακίλεο είλαη ν ήιηνο, ζα πεξίκελε θαλείο ζηηο Μεζνγεηαθέο, 

ειηφινπζηεο ρψξεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ Διιάδα, ηα επίπεδα ηνπ πιεζπζκνχ ζε βηηακίλε D 

λα είλαη επαξθή. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξεο ηεο βνξείνπ Δπξψπεο 
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δείρλνπλ πςειά επίπεδα αλεπαξθψλ επηπέδσλ ηεο βηηακίλεο, ηδηαίηεξα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ε 

νπνία απνδίδεηαη ζηα ρακειά επίπεδα ειηνθάλεηαο ζηηο ρψξεο απηέο θαη ζηε κεησκέλε έθζεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Χζηφζν, κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πιεζπζκνχο πγηψλ κεηαεκκελνπαπζηαθψλ 

γπλαηθψλ ζε Μεζνγεηαθέο ρψξεο (αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα), δείρλνπλ φηη ηα επίπεδα 

αλεπάξθεηαο ζε βηηακίλε D είλαη πνιχ πςειά, πςειφηεξα αθφκα θαη απφ εθείλα ησλ ρσξψλ ηεο 

Βνξείνπ Δπξψπεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα ρακειά επίπεδα ηεο βηηακίλεο, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα νζηενπφξσζε θαη θαηάγκαηα, θαζψο 

ζπλνδεχνληαη απφ ρακειά επίπεδα νζηηθήο ππθλφηεηαο. 

Σν Μεζνγεηαθφ παξάδνμν, φπσο νλνκάζηεθε απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, απνδφζεθε ζηε ρακειή 

θαηαλάισζε ςαξηψλ θαη ηξνθίκσλ εκπινπηηζκέλσλ κε βηηακίλε D, αιιά θαη ζηελ απνθπγή ηνπ 

ειίνπ ή ηελ θάιπςε ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο κε ξνχρα. 

 

Ση ζα πξέπεη λα θάλνπκε; 

Πξάγκαηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπζηάζεηο απφ δηεζλείο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, απνηξέπνπλ ηελ 

έθζεζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ αδηάζεηζηα 

ζηνηρεία φηη ε έθζεζε ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν γηα κειάλσκα 

θαη άιινπο ηχπνπο θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. Χζηφζν δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν ήιηνο είλαη θαη 

πεγή δσήο θαη απνιχησο απαξαίηεηνο γηα ηε ζχλζεζε ηεο βηηακίλεο D. 

Γελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα επηθξνηήζεη ηε ζπλήζεηα πνιιψλ λα θάλνπλ κε ηηο ψξεο ειηνζεξαπεία, 

αιιά ε έθζεζε γηα 10-15 ιεπηά ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πεξίπαηνπ ή 

ελψ θάλνπκε ηα ςψληα καο ζίγνπξα δελ βιάπηεη. Οη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξέπεη λα δείρλνπλ 

αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ επαξθή πξφζιεςε ηεο βηηακίλεο είλαη: ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ αλάπηπμε, νη έγθπεο γπλαίθεο θαζψο θαη απηέο πνπ ζειάδνπλ, νη κεηαεκκελνπαπζηαθέο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν νζηενπφξσζεο, αιιά θαη νη ειηθησκέλνη γεληθφηεξα 

δηφηη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο βηηακίλεο D κεηψλεηαη κε ηελ ειηθία. 

Δλαιιαθηηθά, νη αλάγθεο καο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζσζηή επηινγή 

ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνηίκεζε εκπινπηηζκέλσλ κε ηε βηηακίλε ηξνθίκσλ. Ζ ρξήζε ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε δηαγλσζκέλε 

νζηενπελία ή νζηενπφξσζε. 
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ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΑ ΚΑΡΓΗΑΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ, Πεηξίδε Καηεξίλα, δηαηξνθνιφγν-θιηληθή 

δηαηηνιφγν 

2. www.vita.gr/html/ent/207/ent.1207.asp?mid=1 Πνηεο ηξνθέο σθεινχλ ηα νζηά καο; Νίθε 
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ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Α‟ Λπθείνπ απφ ην 2
ν
 ΓΔΛ ΚΑΡΓΗΣΑ. 

Σν δείγκα ήηαλ κηθξφ (65 εξσηεκαηνιφγηα), άξα ηα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα ηα δνχκε κε 

επηθχιαμε. 

ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο έγηλαλ αξθεηνί ζπλδπαζκνί εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ, ψζηε λα 

αληιήζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 



Διατροφή και Υγεία  Σελίδα 93 
 

 

ηα αγφξηα ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ππέξβαξσλ (18 %). 

ηα θνξίηζηα ην πνζνζηφ ησλ ειιηπνβαξψλ (33%) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ αγνξηψλ 

(18 %). 

Σα αγφξηα θαηά κέζν φξν έρνπλ κεγαιχηεξν δείθηε κάδαο (21,77) απφ ηα θνξίηζηα (20,39). 

Ζ δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε κάδαο είλαη ίδηα θαη ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. 

Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε κάδαο  ηνπ δείγκαηνο είλαη θπζηνινγηθφο. 

 χλνιν Αγφξηα Κνξίηζηα 

Μέζνο όξνο Γείθηε Μάδαο 20,87 21,77 20,39 

Σππηθή απόθιηζε 3,19 3,31 3,05 

Καηά κέζν φξν ηα παηδηά πνπ έρνπλ παηέξα αλσηάηεο θαη αλσηέξαο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

κεγαιχηεξν δείθηε κάδαο απφ απηά ηα νπνία έρνπλ παηέξα κέζεο εθπαίδεπζεο. 

Σν πνζνζηφ ειιηπνβαξψλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν (33,33% – 40,00%) ζηα παηδηά κε παηέξα 

κέζεο εθπαίδεπζεο (Λχθεην – Γπκλάζην) απφ απηά ηα νπνία έρνπλ παηέξα αλσηάηεο θαη αλσηέξαο 

εθπαίδεπζεο (25,00% – 10,00%) 

Δπίπεδν πνπδψλ 

Παηέξα 

ΑΔΙ ΣΔΙ Λχθεην Γπκλάζην 

Γεκνηηθφ 

Μέζνο όξνο Γείθηε 21,20 21,57 20,20 20,88 
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Μάδαο 

Σππηθή απόθιηζε 3,22 2,40 2,70 4,35 

 

Καηά κέζν φξν ππάξρεη κία αχμνπζα ηάζε ζηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηνο απφ ηελ Αλσηάηε πξνο ηελ 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο κε αξθεηά επξχ θάζκα δηαθχκαλζεο (19,97 – 21,89). 

Σν πνζνζηφ ησλ ειιηπνβαξψλ είλαη ζεκαληηθά πςειφ ζηα παηδηά κε κεηέξεο αλσηάηεο 

εθπαίδεπζεο (38,10%). 

Δπίπεδν πνπδψλ Μεηέξαο ΑΔΙ ΣΔΙ Λχθεην Γπκλάζην 

Γεκνηηθφ 

Μέζνο όξνο Γείθηε Μάδαο 19,97 20,85 21,23 21,89 

Σππηθή απόθιηζε 2,39 1,25 4,02 3,50 

 

Γεληθά θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο κε ηελ ζπρλφηεηα ιήςεο 

θαγεηνχ απφ ηα fast food, ε νπνία κάιηζηα εκθαλίδεηαη αληίζεηε ηεο αλακελφκελεο. 

 Σα 

αββαηνθχξηαθα 

3 – 4 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα 

πάληα ρεδφλ 

πνηέ 

Μέζνο όξνο Γείθηε Μάδαο 20,46 19,84 21,42 21,66 

Σππηθή απόθιηζε 3,47 1,25 3,47 2,55 

 

Δηδηθφηεξα κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη νη γνλείο ζε πνζνζηφ 49% έρνπλ  ζπνπδέο ζε αλψηεξε 

ή αλψηαηε ζρνιή ελψ 48% έρνπλ γλψζε Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ. 

 Έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ (67%) δελ ηξψλε ηίπνηα ή ηξψλε θάηη πξφρεηξν (π.ρ. έλα 

ζθέην γάια) πξηλ θχγνπλ γηα ην ζρνιείν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη έλα πνζνζηφ 43% έρεη 

έλα πιήξεο πξσηλφ. 
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 Σν γάια θαη ηα πξντφληα ηνπ ηα πξνηηκνχλ 94% ησλ εξσηεζέλησλ ελψ ην 6% δελ 

θαηαλαιψλεη γάια. 

 

 Έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ην πξσηλφ είλαη φηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ γίλεηαη θαηά 

κεγάιν πνζνζηφ απφ ηνπο καζεηέο θαη ε θαηαλάισζε δελ γίλεηαη καδί κε ηνπο γνλείο. 
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 Όζπξηα θαηαλαιψλνπλ ηαθηηθά πεξίπνπ ην 67% ελψ ε θαηαλάισζε άζπξνπ θαη ρσξηάηηθνπ 

ςσκηνχ βξίζθεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 85%. 

 Σν θξέαο ζε πνζνζηφ 68% θαηαλαιψλεηαη κία έσο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ελψ 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε πνζνζηφ 32%. 

 Σα ςάξηα ζε πνζνζηφ 24% θαηαλαιψλνληαη ζπάληα ή θαη πνηέ ελψ ζε πνζνζηφ 76% κία 

έσο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ γεχκαηνο γίλεηαη πγηεηλά αθνχ ην 70% θαηαλαιψλεη ςεηά ή βξαζηά θαη 

κφλν ην 30% θαηαλαιψλεη ηεγαλεηά. Ζ επί πιένλ πνζφηεηα αιαηηνχ ζην θαγεηφ ή ε πξφζιεςε 

απηνχ απφ δηάθνξα ζλαθ είλαη κηθξή. Μφλν ην 38% (ζπρλά ή θαζεκεξηλά) ιακβάλεη αιάηη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αλαθέξνπκε ελψ ην 62% δελ ρξεζηκνπνηεί επί πιένλ αιάηη θαη δελ θαηαλαιψλεη 

αικπξέο ηξνθέο. 
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 Σα γιπθά θαηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Σν 75% θαηαλαιψλεη 

θαζεκεξηλά ή ζπρλά γιπθά ελψ ζπάληα ην 25%. 

 ηηο ζξεζθεπηηθέο λεζηείεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κηα πνηφηεηα ζηε δηαηξνθή ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ κηθξή. Σν 69% λεζηεχεη θακία θνξά ε πνηέ. 

 ην βξαδηλφ θαγεηφ ζπκκεηέρνπλ ην 63% θάζε κέξα ελψ πνηέ ή ηα αββαηνθχξηαθα ην 

37%. Δπίζεο θάησ απφ 50% ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο ζην βξαδηλφ θαγεηφ. 

 Σν πξφρεηξν πξσηλφ νδεγεί ζηελ θαηαλάισζε ζηα δηαιείκκαηα  πξφρεηξνπ θαγεηνχ ζε 

θπιηθεία ή θαληίλεο ακθηβφινπ πνηφηεηαο. Σν 70% πεξίπνπ θαηαλαιψλεη ηπξφπηηεο ή ζάληνπηηο θαη 

ην 0% θξνχην απφ ην ζπίηη. 

 

 Σα ιαραληθά ζπλνδεχνπλ ηα γεχκαηα κεξηθέο θνξέο, ζπάληα ή θαη θαζφινπ ζην 31% ησλ 

απαληήζεσλ ελψ ζπρλά θαη πάληα ζην 69%. 
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 Σα θξνχηα θαη νη θξέζθνη ζηπκκέλνη ρπκνί είλαη ζε θαιφ πνζνζηφ 84% (ζπρλά ή πάληα) 

ελψ ζπάληα είλαη κφλν ην 16%. Αληίζεηα ηα αλαςπθηηθά είλαη ζε πνζνζηφ 55% (θαζεκεξηλά θαη 

ζπρλά). 

 

 Ζ ιήςε θαγεηνχ απφ ηα FAST FOOD βξίζθεηαη ζε πςειά πνζνζηά. Σν 56% ησλ 

εξσηεζέλησλ θαηαλαιψλεη πιηθά απφ ηα FAST FOOD (θαζεκεξηλά ή 3 έσο 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ή ηα αββαηνθχξηαθα) ελψ κφλν ην 44% ζπάληα ή πνηέ. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή γίλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηνπο γνλείο, 

Internet θαη εηδηθά πεξηνδηθά. 

 

 Οη δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε θαη ζηα πεξηνδηθά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε γηα αγνξά πξντφλησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο. 
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 Οη έθεβνη έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην αιθνφι ζε πνζνζηφ 73%. Απφ  ην παξαπάλσ 

πνζνζηφ ε θαηαλάισζε είλαη πεξηζηαζηαθή ή ζπάληα γηα ην 94%. 

 

 Γπζηπρψο ν κεησκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ καζεηψλ δελ ηνπο επηηξέπεη λα αζρνινχληαη 

κε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν αζιεηηζκφο. Μφλν ζε πνζνζηφ 33% είλαη κέιε θάπνηαο 

αζιεηηθήο νκάδαο. 

 

 


