
4. ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ 

Εισαγωγή 

    Η υγιεινή διατροφή παρέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το 

σώμα ώστε να είναι υγιές. Έχει ποικιλία και είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, 

ενώ περιέχει ελάχιστα κεκορεσμένα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε προϊόντα του 

εμπορίου, το κρέας, το πλήρες γάλα, το βούτυρο και το τυρί. Η διατροφή πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες του σώματος σε ενέργεια συμβάλλοντας παράλληλα στη 

διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους. Πάνω από όλα, τη διατροφή μας πρέπει να 

την απολαμβάνουμε. Επιπλέον, η υγιεινή διατροφή απομακρύνει τον άνθρωπο 

από την πιθανότητα παχυσαρκίας και νευρικής ανορεξίας. Με την υγιεινή 

διατροφή, ελαττώνεται ο κίνδυνος καρδιοπαθειών και άλλων παθήσεων, όπως 

κάποιες μορφές καρκίνου και διαβήτη. Η υγιεινή διατροφή είναι ιδιαίτερα ευεργετική 

για την καρδιά. Επιδρά με διάφορους τρόπους όπως π.χ. βοηθά να διατηρείται η 

ποσότητα χοληστερίνης στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα, βοηθά να βελτιώνεται η 

αρτηριακή πίεση και να μην πάρουμε βάρος.  

Εκτός από τα θέματα υγείας, η υγιεινή διατροφή μπορεί επίσης να βελτιώσει 

την αυτοπεποίθηση και την εμφάνισή μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 

συνδέσει την υγιεινή διατροφή με την απώλεια βάρους. Και ακριβώς επειδή η 

απώλεια των παραπανίσιων κιλών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, τις 

περισσότερες φορές πολλοί αισθάνονται, ότι δεν έχουν το κατάλληλο κίνητρο για 

να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την προσπάθειά τους να προσφεύγουν σε πιο 

υγιεινές επιλογές, σε ό,τι αφορά τη διατροφή τους.  

Πρώτα από όλα, το πρωινό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

σωματική ευεξία του ατόμου. To πρωινό αποτελεί το σημαντικότερο γεύμα μέσα 

στη μέρα μας. Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να διακόψει τη βραδινή του 

νηστεία, αλλά και τον εφοδιάζει με πολλή ενέργεια, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει 

δυναμικά την μέρα σας. Ένα σωστό πρωινό μπορεί να περιλαμβάνει πολλά είδη 

τρόφων. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία τροφίμων που περιλαμβάνει το πρωινό 

ενός ανθρώπου, τόσο πιο θρεπτικό είναι. Μπορεί να περιλαμβάνει από γάλα με 

δημητριακά μέχρι smoothie με μπισκότα και μαύρη σοκολάτα. Μερικές από τις πιο 

υγιεινές τροφές που δεν θα έπρεπε να λείπουν από την καθημερινή μας διατροφή 

είναι το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, το σπανάκι, το πράσινο τσάι, το μπρόκολο και 

όλα τα σταυρανθή λαχανικά, το μοσχάρι (ελευθέρας βοσκής), ο σολομός (άγριος), 

τα αμύγδαλα, το ρόδι, τα μύρτιλα, τα φύκια και το λάδι καρύδας. Ακόμη και οι 



μικρές ποσότητες αυτών μπορούν να είναι θαυματουργές για την υγεία του 

ανθρώπου.  

Επιπλέον, με την υγιεινή διατροφή μπορεί ο άνθρωπος να βελτιώσει με 

πολλούς τρόπους την ζωή του. Αρχικά, αυξάνει τη καθημερινή διάθεση του και την 

όρεξη του για ύπνο. Επίσης, ο άνθρωπος με την υγιεινή διατροφή αυξάνει τις 

επιδόσεις του στην γυμναστική και βελτιώνει την όψη του δέρματος του σε πιο 

λαμπερή. Τέλος, το πιο σημαντικό προσφέρει στον άνθρωπο βελτιωμένη 

εγκεφαλική λειτουργία. Aπό τα παραπάνω συμπεραίνουμε πόσο σημαντική είναι η 

υγιεινή διατροφή για την ζωή του ανθρώπου καθώς του δίνει ενέργεια και σωματική 

δύναμη για να συνεχίσει την μέρα του χωρίς κούραση. 

4.1  Η σημασία του πρωινού γεύματος 

Το πρωινό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας και 

σχετίζεται με πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, καλύτερη πνευματική και 

σωματική υγεία, καθώς και μικρότερο κίνδυνο νοσημάτων. Ως πρωινό ορίζεται 

σύμφωνα με τον Pereira και τους συνεργάτες «Το πρώτο γεύμα της ημέρας, το 

οποίο τρώγεται πριν ή μετά την έναρξη των καθημερινών δραστηριοτήτων, εντός 2 

ωρών από το πρωινό ξύπνημα τυπικά όχι αργότερα από τις 10π.μ., με ενεργειακή 

κάλυψη 20-35% των καθημερινών ενεργειακών αναγκών.» Η συχνότητα και 

ποιότητα του πρωινού φαίνεται να συνδέεται σημαντικά με τον δείκτη 

επικινδυνότητας της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καθώς 

φέρνει και σημαντικές επιπτώσεις στην ινσουλίνη και στο σάκχαρο του αίματος. Η 

καλύτερη συχνότητα είναι 7 ημέρες της εβδομάδας, ενώ όσο αναφορά την 

ποιότητα προτιμώνται φυτικές ίνες, πολύσπορα προϊόντα, φρούτα και δίαιτες 

χαμηλές σε λίπος. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι τα άτομα που καταναλώνουν 

καθημερινά πρωινό έχουν χαμηλό δείκτη μάζας σώματος. 

Προτιμότερες λοιπόν επιλογές πρωινού : 

 

1. Γάλα + δημητριακά + φρούτα 

2. Γιαούρτι + 2 φρυγανιές 

3. Γάλα + ψωμί ολικής άλεσης + μέλι ή μαρμελάδα 

4. Γιαούρτι + δημητριακά + φρούτα 

 



 

 

4.2 Θαυματουργές τροφές 

Κανέλα για το σάκχαρο  

Ο κ. Ευθύμιος Καπάνταης, παθολόγος-διαβητολόγος, διευθυντής του 

Τμήματος Διαβήτη - Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού του Νοσοκομείου 

«Metropolitan», μας μιλάει για την αξία της κανέλας: «Τα τελευταία χρόνια η 

επιστημονική έρευνα έχει στραφεί και προς τα λεγόμενα “ιατρικά τρόφιμα”, εκείνα 

δηλαδή που μπορούν να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων, 

όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Ένα από τα τρόφιμα που έχουν μελετηθεί 

είναι η κανέλα. Πειράματα σε ποντίκια έχουν δείξει ότι η κανέλα φαίνεται να 

συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου του αίματος, αν και δεν έχει 

αποδειχτεί ο ακριβής μηχανισμός δράσης της. Το πιο πιθανό είναι μία ουσία της να 

δρα μιμούμενη την ινσουλίνη ή/και συνεργιακά με αυτήν, ενώ εικάζεται ότι μία άλλη 

ουσία της αυξάνει την έκκριση ινσουλίνης. Φυσικά, όλα αυτά είναι ακόμα σε 

πρώιμο ερευνητικό στάδιο. Σε θεραπευτικό επίπεδο, μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι 

η κανέλα έχει κάποια ευνοϊκή επίδραση στα επίπεδα σακχάρου σε ασθενείς με 

διαβήτη τύπου 2. Όμως, απαιτούνται μεγάλες, καλά σχεδιασμένες προοπτικές 

μελέτες για να φανεί εάν υφίσταται πραγματική υπογλυκαιμική δράση της, οπότε 

θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στην αντιδιαβητική αγωγή 

ή να παίξει ρόλο στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2». 

Μέλι, το επουλωτικό 

Ο κ. Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος, δερματολόγος-αφροδισιολόγος, 

διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, επισημαίνει τις ιδιότητες του μελιού:  

«Η σημασία του μελιού είναι καλά τεκμηριωμένη εδώ και χρόνια στην ιατρική 

βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να προάγει την επούλωση πληγών και 

να έχει σημαντική αντιμικροβιακή δράση ενάντια σε μύκητες, ιούς και περίπου 60 



είδη μικροβίων. Οι ιδιότητές του αυτές πιθανόν να οφείλονται μεταξύ άλλων στο 

χαμηλό pH του και στη δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου που περιέχει. 

Επίσης, το μέλι δημιουργεί ένα είδος κλειστού επιδέσμου που προφυλάσσει την 

πληγή, έχοντας με αυτόν τον τρόπο δοκιμαστεί σε διάφορα είδη ελκών με καλά 

αποτελέσματα, αλλά και σε περιπτώσεις άφθας, δερματίτιδων μετά από 

ακτινοθεραπεία, ακόμη και σε βαριές περιπτώσεις ακμής. Έχει αναφερθεί ακόμα 

ότι μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους των ουλών. Το μέλι 

επιδρά θετικά και στο ανοσοποιητικό σύστημα, περιορίζοντας την παραγωγή 

ελευθέρων ριζών, χάρη στα φλαβονοειδή του. Συνεπώς, έχει αντιοξειδωτική 

δράση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του δέρματος. Τέλος, φαίνεται να 

συμβάλλει στην προφύλαξη από την υπεριώδη ακτινοβολία. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συχνά μέλια ιατρικού τύπου (medical grade 

honey)». 

4.3 Τα νέα τρόφιμα «υπερήρωες» 

  
  Όλοι έχουμε ακούσει για τις διάφορες υπερτροφές και τις ιδιότητές τους, που 

θα ενδυναμώσουν το ανοσοποιητικό μας, θα μας δώσουν ενέργεια και θα μας 

προστατεύσουν από τις εκφυλιστικές ασθένειες, τη γήρανση του δέρματος, την 

παχυσαρκία ή τη διανοητική έκπτωση. Οι υπερτροφές, εξηγούν καλύτερα οι ειδικοί, 

είναι τρόφιμα που είτε μας δίνουν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών όταν 

τα καταναλώνουμε είτε περιέχουν μεγάλες ποσότητες από ουσίες που έχει βρεθεί 

ότι δρουν προστατευτικά για κάποια συγκεκριμένη ασθένεια. Έτσι, είναι λογικό και 

αναμενόμενο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Βρετανική Ένωση Διαιτολογίας, το 

60% των Βρετανών θα δοκιμάσει ένα τρόφιμο ή ένα ποτό ακριβώς επειδή έχει 

χαρακτηριστεί ως υπερτροφή. Πρόκειται άραγε για διαφημιστικό τρικ ή για 

πραγματικότητα που αποδεικνύεται επιστημονικά; Ακριβώς επειδή μερικές φορές 

τα πράγματα είναι συγκεχυμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τη χρήση του 

όρου υπερτροφή από τους παραγωγούς παρά μόνο αν μπορούν να εξηγήσουν τα 

οφέλη. Οι διατροφολόγοι εξηγούν ότι το ιδανικό θα ήταν να ακολουθούμε μια 

ισορροπημένη, υγιεινή, φυσική διατροφή που να αποτελείται από αγνά προϊόντα. 

Αυτό, όμως, δεν είναι εύκολα εφικτό στις μέρες μας. Έτσι, είναι χρήσιμο να 

επιλέγουμε και τρόφιμα που είναι αποδεδειγμένο ότι θα μας βοηθήσουν να 

βελτιώσουμε το διατροφικό μας ισοζύγιο.  

Σε πρόσφατη έρευνα ζητήθηκε από ειδικούς στη διατροφή να ψηφίσουν τις 

δικές τους υπερτροφές. Εκείνοι άφησαν στην άκρη τα εξωτικά και τα περίεργα και 



εστίασαν σε τρόφιμα που μπορούν πολύ ευκολότερα να ενσωματωθούν στην 

καθημερινή μας διατροφή.  

Αυτά είναι: 

* Το ελαιόλαδο 

* Το αβοκάντο 

*Το σπανάκι 

* Το πράσινο τσάι 

* Το μπρόκολο και όλα τα σταυρανθή λαχανικά 

* Το μοσχάρι (ελευθέρας βοσκής) 

* Ο σολομός (άγριος) 

* Τα αμύγδαλα 

* Το ρόδι 

* Τα μύρτιλα 

* Τα φύκια 

* Το λάδι καρύδας 

4.4 σούπερ πρωινά 

Μπορεί ένα πλούσιο πρωινό να γίνει σύμμαχος στη δίαιτά μας; Είναι εφικτό 

ένα γεύμα στην αρχή της μέρας να είναι γλυκό, αλλά και υγιεινό; Το πρωινό 

αποτελεί το σημαντικότερο ίσως γεύμα της ημέρας, γιατί μας γεμίζει με την 

απαραίτητη ενέργεια, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις 

της καθημερινότητας. Δεν είναι τυχαία η φράση «Το πρωί να τρώτε σαν 

βασιλιάδες». Ας ανακαλύψουμε, λοιπόν, 5 σούπερ πρωινά, που θα μας γεμίσουν 

με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ώστε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας γεμάτοι 

ενέργεια, και ας επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στον δικό μας τρόπο ζωής. 

 

Smoothie με βρώμη για έλεγχο του βάρους 



  Η συνταγή: Για 1 smoothie, αναμειγνύουμε στο μπλέντερ 1 ποτήρι γάλα ή 1 

γιαούρτι χαμηλών λιπαρών (2%), 1 μικρή μπανάνα, 1-2 κουταλιές αποξηραμένα 

φρούτα (π.χ. cranberries ή blueberries), 1-2 κουταλιές βρώμη, 1 κουταλάκι μέλι και 

λίγη κανέλα.  

Το κέρδος: Το πρωινό αυτό μας προσφέρει πολύτιμες βιταμίνες από τα 

φρούτα, καθώς και φυτικές ίνες από τη βρώμη. Το γάλα ή το γιαούρτι μάς 

εξασφαλίζει και μια μικρή ποσότητα πρωτεΐνης, βοηθώντας παράλληλα το σώμα 

να περιορίσει την απορρόφηση λίπους. Πώς γίνεται αυτό; Οι έρευνες δείχνουν ότι 

η πρόσληψη περισσότερου ασβεστίου, ιδιαίτερα από τα γαλακτοκομικά, συμβάλλει 

σε απώλεια λίπους, το οποίο μάλιστα χάνεται από την κοιλιακή χώρα. 

Smoothie με μπισκότα και μαύρη σοκολάτα για γλυκατζήδες  

Η συνταγή: Για 1 smoothie, αναμειγνύουμε στο μπλέντερ 1 ποτήρι γάλα ή 1 

γιαούρτι χαμηλών λιπαρών (2%), 1 μικρή μπανάνα, 1-2 κουταλιές αποξηραμένα 

φρούτα (π.χ. cranberries, blueberries), 2-3 μπισκότα ολικής άλεσης και 1 

σοκολατάκι υγείας.  

Το κέρδος: Η παραλλαγή αυτή, σε σχέση με την πρώτη συνταγή, έχει όλες 

τις ευεργετικές δράσεις που αναφέραμε πιο πάνω, αλλά παράλληλα απευθύνεται 

και στους λάτρεις των γλυκών. Η πλούσια σε αντιοξειδωτικά μαύρη σοκολάτα δεν 

θα μας επιβαρύνει με περιττές θερμίδες, επειδή χρησιμοποιείται σε μικρή 

ποσότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα 2-3 μπισκοτάκια ολικής άλεσης. Έτσι, το 

πρωινό αυτό αποτελεί παράλληλα και ένα πολύ καλό υποκατάστατο γλυκού. 

Ψωμί με ταχίνι για μείωση της χοληστερίνης 

  Η συνταγή: Απλώνουμε μια λεπτή στρώση ταχίνι ή ταχίνι με κακάο σε 2 

φέτες ψωμί ολικής άλεσης και τις συνδυάζουμε με έναν φυσικό χυμό από 3 φρούτα 

εποχής (π.χ. πεπόνι, καρπούζι, ροδάκινο, σταφύλι), αλεσμένα στο μούλτι. 

Το κέρδος: Το ταχίνι είναι γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες. 

Συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης στο αίμα και παράλληλα 

έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Ο φυσικός χυμός από ολόκληρα φρούτα εποχής 

είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν επίσης στον έλεγχο των 

επιπέδων της χοληστερίνης, με αποτέλεσμα το πρωινό αυτό να αποτελεί συνολικά 

μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να βελτιώσουν τα επίπεδα των λιπιδίων 

τους στο αίμα. Extra tip: Κάνουμε εναλλαγές στα φρούτα, συνδυάζοντας χρώματα 

και γεύσεις. 



Ομελέτα λαχανικών με μαύρο σουσάμι για όσους αθλούνται 

Η συνταγή: Ρίχνουμε 2-3 αυγά (προτιμάμε 1 κρόκο και 2-3 ασπράδια) και 

ελάχιστο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι,  προσθέτουμε λαχανικά, όπως πολύχρωμες 

πιπεριές, κολυκυθάκι και μανιτάρια φρέσκα, 1 φέτα κίτρινο τυρί χαμηλό σε λιπαρά 

και 1 φέτα γαλοπούλα και πασπαλίζουμε με λίγο φρέσκο πιπέρι και μαύρο 

σουσάμι. Συνοδεύουμε την ομελέτα με 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης και 1 ποτήρι 

φυσικό χυμό. 

Το κέρδος: Το σούπερ αυτό πρωινό απευθύνεται σε όσους αθλούνται 

συστηματικά και έχει ως στόχο να τους γεμίσει με την απαραίτητη ενέργεια και 

πρωτεΐνη, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας την προπόνηση της μέρας 

τους. 

Pancakes από κουάκερ για όσους προσέχουν τη διατροφή τους 

 Η συνταγή: Χτυπάμε στο μίξερ 100 γρ. βρώμης με 4 ασπράδια 

αυγού και 1 κρόκο. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές αποξηραμένα φρούτα (π.χ. 

cranberries, blueberries ή σταφίδες) και λίγη κανέλα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, 

ρίχνουμε 1 κουταλιά ελαιόλαδο και αφού ζεσταθεί ψήνουμε καλά το μείγμα και από 

τις 2 μεριές. Σερβίρουμε με φρέσκα φρούτα εποχής, κομμένα σε κομμάτια.  

  Το κέρδος: Το πρωινό αυτό είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες χάρη στη βρώμη 

και στα φρέσκα φρούτα. Επιπλέον, παρέχει επαρκή ποσότητα σε πρωτεΐνη λόγω 

των αυγών. Extra tip: Διαλέγουμε αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη 

και προσέχουμε την ποσότητα του ελαιολάδου κατά την παρασκευή της συνταγής. 

4.5 Τα οφέλη της υγιεινής διατροφής 

Αν θέλετε κι εσείς να αλλάξετε ή να βελτιώσετε με έναν πολύ απλό τρόπο τη 

διάθεση και το αίσθημα ικανοποίησης που απολαμβάνετε από τη ζωή σας –

ανεξάρτητα από τα κιλά σας - διαβάστε παρακάτω πέντε λόγους για τους οποίους 

θα πρέπει να τρέφεστε πιο υγιεινά: 

 Καλύτερη διάθεση:Μια έρευνα που έγινε στη Νέα Ζηλανδία 

και στην οποία συμμετείχαν 300 νεαροί ενήλικες, διαπίστωσε ότι όσοι 

έτρωγαν περισσότερα φρούτα και λαχανικά είχαν περισσότερη ενέργεια, 

ήταν πιο ήρεμοι και ανέφεραν μεγαλύτερα επίπεδα ευτυχίας. Μάλιστα, οι 

επιδράσεις αυτές δεν ίσχυαν μόνο τις ημέρες που κατανάλωναν τις υγιεινές 

τροφές, αλλά και τις επόμενες. 

 Καλύτερος ύπνος:Πολυάριθμες μελέτες έχουν συνδέσει την 

καλή ποιότητα ύπνου με τη γενικότερη διάθεση και ευεξία που νιώθει κανείς, 



ενώ όλο και περισσότερες έρευνες τονίζουν τη σημασία της σωστής 

διατροφής και των κατάλληλων τροφίμων που βοηθούν τους ανθρώπους 

να… βλέπουν «όνειρα γλυκά». Ερευνητές από την Ταϊβάν βρήκαν, ότι όταν 

οι άντρες και οι γυναίκες που δυσκολεύονταν να κοιμηθούν κατανάλωναν 

δύο ακτινίδια μία ώρα προτού πέσουν για ύπνο, μετά από τέσσερις 

εβδομάδες κατάφεραν να κοιμηθούν γρηγορότερα σε ποσοστό 35%, ενώ 

αυξήθηκε και η διάρκεια του ύπνου τους κατά 13%. 

 Καλύτερες επιδόσεις στη γυμναστική:Μια έρευνα που 

δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Physiology βρήκε, ότι οι άντρες που 

έπιναν καθημερινά (για έξι ημέρες) περίπου μισό λίτρο χυμό από παντζάρι, 

εμφάνισαν 16% καλύτερες επιδόσεις στη γυμναστική, σε σχέση με εκείνους 

που έλαβαν «placebo». 

 Δέρμα που λάμπει: Η υγιεινή διατροφή αποτυπώνεται στο 

πρόσωπο, προσφέροντας μια «λάμψη υγείας». Αυτό τουλάχιστον 

υποστηρίζουν ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Nottingham, οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι έκριναν, μέσα από διάφορες φωτογραφίες, ως 

πιο ελκυστικούς εκείνους που είχαν δηλώσει ότι κατανάλωναν περισσότερα 

φρούτα. 

 Βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία:Σύμφωνα με μια έρευνα 

από το National Institutes, οι άνθρωποι που παραμένουν πιστοί στις αρχές 

της μεσογειακής διατροφής, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν 

εγκεφαλικά έμφρακτα, μικρές περιοχές νεκρού ιστού στον εγκέφαλο που 

συνδέονται με γνωστικά προβλήματα. Επιπλέον, έχουν 36% λιγότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν εγκεφαλικές βλάβες, 28% μειωμένο κίνδυνο 

εμφάνισης ήπιας γνωστικής εξασθένισης λόγω γηρατειών και 48% 

χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης. 

 

 

 

 

 

 



4.6 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Υγιεινής Διατροφής 

 

7.00: ένα ή δυο ποτήρια βοτανόνερο ή εμφιαλωμένο νερό 

Πρόγευμα 07.30 - 08.00 

Κάνετε χρήση όλων των ειδών εκ περιτροπής 

α) ένα είδος φρούτου μέχρι μισό κιλό 

β) ένα-δυο ποτήρια χυμό φρούτων ή λαχανικών 

γ) ένα ποτήρι φυτικό γάλα 

δ) ένα ποτήρι *ζωικό γάλα 

*ζωικό γάλα: μπορεί να λαμβάνεται μαζί με μισό ποτήρι χυμό πορτοκαλιού ή 

μανταρινιού ανάμικτο ή ξέχωρα. 

Μεσοπρόγευμα 9.30 - 10.00 

Κάνετε χρήση όλων των ειδών εκ περιτροπής 

α) πράσινο νερό + μισό ποτήρι παστά φρούτα + μισό ποτήρι ξηρούς καρπούς + 2-

3 φρυγανιές ολικής άλεσης ή σικάλεως 

β) ένα πολυβότανο τσάι + μια φέτα ψωμί με βούτυρο*, μέλι και λίγα αμύγδαλα ή 

καρύδια 

*βούτυρο: πάντοτε φυτικό 

γ) δυο μήλα ή δυο πορτοκάλια + μισό ποτήρι ξηρούς καρπούς 

δ) ντομάτα + αγγούρι + φοινίκια ή παστόσυκα + αναρή ανάλατη + 2-3 φρυγανιές 

Μεσημεριανό 1.30 - 2.00 

Διαλέξτε ένα από τα δυο είδη ανάλογα με την ημέρα 

Δευτέρα 

α) Πολυχορτική σαλάτα + ελιές + παστά φρούτα* + ξερούς καρπούς* + μια-δυο 

φέτες ψωμί ολική άλεσης 

*παστά φούτα - ξεροί καρποί: μέχρι μισό ποτήρι κάθε είδος 

β) Ατμόβραστα + τα ίδια συνοδευτικά με την πολυχορτική σαλάτα 

 

http://www.totalfitness.gr/2013/07/botanonero.html
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Τρίτη 

α) Ντολμάδες με σόγια + μισό πιάτο σαλάτα + ταχίνι + παστά φρούτα + μια φέτα 

ψωμί 

β) Γεμιστά με σόγια + ίδια συνοδευτικά με τους ντολμάδες 

Τετάρτη 

α) Πατάτες αλαπολιτά + μισό πιάτο σαλάτα + ελιές + παστά φρούτα + μια φέτα 

ψωμί 

β) Πατάτες (γιαχνί) + τα ίδια συνοδευτικά με τα πιο πάνω 

Πέμπτη 

α) Ψάρι στη σχάρα μέχρι 300 γραμμάρια + 3/4 του πιάτου σαλάτα + ταχίνι + δυο 

πατάτες κοφτές 

β) Κρέας ή κοτόπουλο στη σχάρα ή στο φούρνο + τα ίδια συνοδευτικά όπως πιο 

πάνω 

Παρασκευή 

α) Μάχος* + μισό πιάτο σαλάτα + ελιές + παστά φρούτα + ψωμί 

*μάχος: μοιάζει με τη λουβάνα. Είναι τροφή εύπεπτη και νόστιμη. Κάνει και για 

μικρούς. 

β) Φακές αλαπολιτά ή γιαχνί + τα ίδια συνοδευτικά με τα πιο πάνω 

Σάββατο 

α) Χορτικό ψητό + 1/2 του πιάτου σαλάτα + 2-3 κουταλιές γιαούρτι ή ένα κομμάτι 

τυρί + παστά φρούτα + μια φέτα ψωμί* 

*ψωμί: να προτιμάτε το ψωμί που είναι φρυγανιές. Είναι πιο καλό για την πέψη 

β) Χορτοκεφτέδες ή χορτικό παστίτσιο + τα ίδια συνοδευτικά όπως πιο πάνω 

Κυριακή 

Επιλογή από τα φαγητά της Πέμπτης 

Απογευματινό 5.00 - 5.30 

Κάνετε χρήση όλων των ειδών εκ περιτροπής 

α) φρούτο μέχρι μισό κιλό 

β) χυμό φρούτων ή λαχανικών (απλό ή κοκτέιλ) 

γ) τσάι πολυβότανο με μέλι + ένα μικρό γλύκισμα (κέικ καρότου ή μηλόπιτα ή 

μπουρεκάκια με μανιταράκια ή αμυγδαλωτά ή ταχινόπιτα ή χριστουγεννιάτικο κέικ 

κ.λ.π.) 

δ) ένα φλιτζάνι φυτική κομπόστα ή φυτικό γάλα* 

*φυτικό γάλα: Από μέρα σε μέρα να φτιάχνουμε κάτι το διαφορετικό. 

Ένα τέταρτο πριν το απογευματινό, να παίρνουμε ένα ποτήρι βοτανόνερο. Το ίδιο 

να κάνουμε πριν το μεσημεριανό και πριν το δείπνο. 

 



Δείπνο 08.00 - 08.30 

Διαλέξετε ένα από τα δυο είδη ανάλογα με την ημέρα 

Δευτέρα 

α) Σπανακοπίλαφο + μισό πιάτο πράσινη σαλάτα + δυο κουταλιές γιαούρτι 

β) Πιλάφι πουργούρι (ρέσι) + τα ίδια συνοδευτικά όπως πιο πάνω 

Τρίτη 

α) Ντοματόσουπα + αυγό μελάτο ή μάτι + μια φέτα ψωμί 

β) Χορτόσουπα κοκτέιλ + τα ίδια συνοδευτικά όπως πιο πάνω 

Τετάρτη 

α) Τονωτική σαλάτα + ψωμί ή 1-2 μπανάνες 

β) Ατμόβραστα + τα ίδια συνοδευτικά όπως πιο πάνω 

Πέμπτη 

α) Σαλάτα Πολυχορτική + 1-2 μήλα ή άλλο φρούτο 

β) Φρούτο μέχρι μισό κιλό 

Παρασκευή 

α) Χόρτα σκέτα (ντομάτα, αγκινάρα, μαρούλι, κραμπί, αγγούρι) + παστά φρούτα + 

ξερούς καρπούς + ψωμί 

β) Σπανακόπιτα + μισό πιάτο σαλάτα + παστά φρούτα 

Σάββατο 

α) Μακαρονάκια με φυτική σάλτσα + πράσινα χόρτα 

β) Ρυζοπίλαφο με φυτική σάλτσα + πράσινα χόρτα 

Κυριακή 

Το ίδιο μενού της Πέμπτης ή διαλέξτε από τα πιο κάτω: 

α) Πατάτες πουρέ + μισό πιάτο σαλάτα + ταχίνι + μια φέτα ψωμί 

β) Παντζάρια σκορδαλιά + κοφτά μανιταράκια + τα ίδια συνοδευτικά όπως πιο 

πάνω. 

 



 

  (Εργασία από τις μαθήτριες Δήμητρα Κρανιά, Μαρία Καρύδα, Κατερίνα 

Κορογλάνογλου, Αλίκη Κοντοκώστα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ’ Γυμνασίου, εκδόσεις ΟΕΔΒ 

2. Άρθρο στο site eranistis.net 

1. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1. Ιωάννου Χρυσάφη " Η Γυμναστική των Αρχαίων ".  

2. Δικτυακός τόπος el.wikipedia.org/wiki 

2. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ 

1. Άρθρο του Ζαρώτη Ιωάννη στην σελίδα  www.pronews.gr  

2. Άρθρο της Ειρήνης Περπινιά στη σελίδα www.spondilos.com 

 3. Αρθρο του Εμμανουήλ Ιωάννη Φυσικοθεραπευτή στη σελίδα www.spondilos.com 

 4. Δικτυακός τόπος el.wikipedia.org/wiki 

5. Άρθρο του Τόγια Κωνσταντίνου  στην σελίδα  www. .zougla.gr 

6. Ιστοσελίδα www.calisthenics.gr. 

3. Ντοπινγκ και αθλητισμος 

1.Δικτυακός τόπος www.mydiatrofi.gr  

2. Αναδημοσίευση στο διαδίκτυο από το περιοδικό "ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ JUNIOR" 

Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2004 

4. ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ 

1.Άρθρο στο site diatrofi.gr  από την  Ελευθερία Φίλη/ Διαιτολόγος- Διατροφολόγος 

2. Άρθρο στο site vita.gr 

3. Άρθρο στο site vita.gr 

4. Άρθρο στο site vita.gr 
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