
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ 

Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ                                     

 

  Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ 

ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο 

πνιπάξηζκσλ θαη πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα καο. 

Δάλ έλα άηνκν δελ θαηαλαιψλεη ζπζηεκαηηθά φζα ηξφθηκα ρξεηάδεηαη, δειαδή 

αλ ππνζηηίδεηαη, ην ζψκα ηνπ δε ζα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ «βιάβεο». Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αξρηθά δε ζα ληψζεη θαιά, κεηά κπνξεί λα αζζελήζεη. 

Γηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο 

Απηνί πνπ καο επεξεάδνπλ δηαηξνθηθά είλαη ε νηθνγέλεηά καο, νη θίινη, ην 

ζρνιείν, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηα πξφηππα ηεο θάζε 

επνρήο. Κπξίσο φκσο ηξψκε φ,ηη πξνηηκάκε γεπζηηθά, δειαδή φ,ηη καο 

θαίλεηαη λφζηηκν. Δπίζεο, δελ αξθεί ε ξχζκηζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πείλαο ή 

ηνπ θνξεζκνχ απφ ηνλ εγθέθαιν, γηαηί ηξψκε φρη κφλν φηαλ πεηλάκε αιιά θαη 

φηαλ είκαζηε θαθνδηάζεηνη (ςπρνινγηθνί παξάγνληεο), φηαλ ηξψεη ε παξέα καο 

(θνηλσληθνί παξάγνληεο), φηαλ έρνπκε θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε γηα 

παρπζαξθία (βηνινγηθνί παξάγνληεο) θαη γηα άιινπο ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο πξέπεη λα απνιακβάλνπκε ην θαγεηφ, δειαδή 

φ,ηη ηξψκε λα είλαη λφζηηκν θαη λα κε καο πξνθαιεί νχηε αίζζεκα ζηέξεζεο 

(π.ρ. ε δίαηηα ζην πεξηνδηθφ κνπ απαγνξεχεη λα θάσ καθαξνλάδα) νχηε φκσο 

θαη αίζζεκα ππεξβνιήο (π.ρ. «θνχζθσζα» απφ ην πνιχ θαγεηφ). Γη’ απηφ 

ηξψκε απ’ φια θαη ζε ινγηθέο πνζφηεηεο, «αθνχγνληαο» ζπγρξφλσο θαη ηα 

κελχκαηα πνπ καο ζηέιλεη ην ζψκα καο (π.ρ. κε ζπλερίζεηο λα ηξσο γιπθφ 

φηαλ απηφ ζνπ θέξλεη ιηγνχξα ή παηάηεο ηεγαλεηέο ελψ ληψζεηο φηη ρφξηαζεο). 

Καιχηεξα λα ζηακαηήζνπκε κφιηο ληψζνπκε θνξεζκφ θαη λα θάκε κηα άιιε 

εκέξα πάιη ην ηξφθηκν πνπ καο άξεζε. Γε ζα καο ιείςεη γηαηί ζπλήζσο 

εχθνια ζα ην μαλαβξνχκε. ε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζήζνπκε απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζα δπζθνιεπηνχκε λα ηηο 

αιιάμνπκε αξγφηεξα φηαλ απνθηήζνπκε δηαηξνθηθή ζπλείδεζε. Ήδε ζηελ 

εθεβηθή ειηθία είλαη πνιχ δχζθνιε ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ.  

Oη γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο είλαη βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ηεο ηξνθήο καο, 

γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ απφ ηελ παηδηθή ήδε ειηθία λα γλσξίζνπκε λφζηηκεο 

θαη πγηεηλέο ζπληαγέο. 

 



Ζ εθεβεία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπνπ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξνχληαη ξαγδαίεο ςπρνινγηθέο θαη 

ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζηελ θνξχθσζε ηεο νξγαληθήο ηνπ 

αλάπηπμεο αιιά θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Γεληθά 

1.Δίλαη απνδεδεηγκέλε ε ζεκαζία ηεο θαιήο δηαηξνθήο γηα ηε βέιηηζηε πγεία. 

Όκσο νη πεξηζζφηεξνη δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ έλαλ πγηεηλφ ηξφπν 

δίαηηαο.  

2.Οη ηξνθέο ζπλήζσο παξαζθεπάδνληαη, πξνσζνχληαη θαη δηαθεκίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ επθνιία θαη ηε γεχζε ηνπο θαη φρη ηε δηαηξνθηθή ηνπο 

πνηφηεηα. 

3.Τπάξρεη ζχγρπζε ζε πνιιά άηνκα γηα ην ηη είλαη «πγηεηλή δηαηξνθή». Απηή 

πξνθαιείηαη απφ ηα πνιιά θαη πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εκπινθή πνιιψλ αηφκσλ κε αλεπαξθείο γλψζεηο. 

Φαίλεηαη απφ  πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, 

εληφο ησλ ζρνιείσλ είραλ θάπνηα επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ζηαζεξνπνηνχληαη ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Πνιχ λσξίηεξα απφ άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο,φπσο ρξήζε ληθνηίλεο, αιθνφι θαη άιισλ νπζηψλ. Άξα 

ε δηαηξνθή κπνξεί λα είλαη ην ζέκα πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο απφ ηελ 

πξνζρνιηθή αθφκε αγσγή.Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε νζηενπφξσζε, 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ αλάκεζα ζε άιια θαη απφ κηα ηζνξξνπεκέλε θαη 

θαηάιιειε δηαηξνθή. 

 

ΘΡΔΠΣΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΠΡΩΣΔΪΝΖ 

Ζ νλνκαζία πξσηεΐλεο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα "πξσηεχσ" θαη ζεκαίλεη ηελ 

εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πξσηεΐλεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο. Δίλαη κεγάια κφξηα, ηα νπνία φηαλ δηαζπψληαη ζην έληεξν, δίλνπλ 

κηθξφηεξεο ελψζεηο πνπ νλνκάδνληαη ακηλνμέα.  

Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ απφ ηα είθνζη ακηλνμέα πνπ δελ κπνξεί λα 

ζπλζέζεη κφλνο ηνπ ν νξγαληζκφο καο. Οη βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ησλ 

πξσηετλψλ είλαη ηα ακηλνμέα. Σα ακηλνμέα ηα δηαθξίλνπκε ζηα πξσηετληθά 

ακηλνμέα θαη ζηα κε πξσηετληθά ακηλνμέα, ηα πξψηα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζχλζεζε πξσηετλψλ ελψ ηα δεχηεξα ηα ζπλαληάκε κφλν ζε ειεχζεξεο 

κνξθέο. Οη πξσηεΐλεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. Οη πξσηεΐλεο είλαη βαζηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζψκα γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θπηηάξσλ. 

Υξεηάδνληαη επίζεο ζηελ πέςε θαη βνεζνχλ ζηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ 

πνπ θαηαπνιεκνχλ ηηο ινηκψμεηο. 



Ο έθεβνο ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεη ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο πξσηεΐλεο 

πςειήο βηνινγηθήο αμίαο,( γάια, ηπξί, απγά, θξεαηηθά) γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζην γξήγνξν ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Οη 

πξσηετληθέο φπσο θαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην 

ξπζκφ αλάπηπμεο παξά κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία. Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή 

ησλ πξσηετλψλ ζην ζχλνιν ησλ ζεξκίδσλ ππνινγίδεηαη ζην 15 έσο 20%. 

ΛΗΠΟ 

Σα ιηπαξά απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο δηαηξνθήο.Παξέρνπλ ελέξγεηα θαη 

γεχζε θαη πεξηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα θαη ηηο ιηπνδηαιπηέο 

βηηακίλεο. Ο ζπληζηψκελνο ζηφρνο γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ιηπψλ 

είλαη κεηαμχ 30 θαη 35% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Παξφηη 

ζπληζηάηαη γεληθά πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο ιηπψλ, ζήκεξα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδεηαη φηη νη ηχπνη ησλ ιηπψλ είλαη απηνί πνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ 

καθξνπξφζεζκα. 

πληζηάηαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ πνπ είλαη πινχζηα ζε 

θεθνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, π.ρ βνχηπξν θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε 

πιήξε ιηπαξά, δηφηη απμάλνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο LDL, « θαθήο» 

ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα. Έλαο ηξφπνο βειηίσζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ LDL, 

είλαη κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ πινχζησλ ζε θνξεζκέλα κε 

πξντφληα πινχζηα ζε κνλναθφξεζηα ή πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, π.ρ. 

αληηθαηάζηαζε θφθθηλνπ θξέαηνο κε μεξνχο θαξπνχο θαη ( ιηπαξά) ςάξηα. Ζ 

κέγηζηε θαηαλάισζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπψλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο. 

ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ 

Οη πδαηάλζξαθεο είλαη ηα λνκίζκαηα ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηφο καο. Σα 

πεξηζζφηεξα ηξφθηκα πνπ ηξψκε θαζεκεξηλά απνηεινχληαη απφ 

πδαηάλζξαθεο. Ο νξγαληζκφο καο, ζπα ηνπο πδαηάλζξαθεο ζε κηθξφηεξα 

θνκκάηηα, ηε γιπθφδε, ηα νπνία θαίεη γηα λα πάξνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεηαδφκαζηε φιε κέξα γηα λα δήζνπκε. Οη πδαηάλζξαθεο είλαη ε βαζηθή πεγή 

ελέξγεηαο ηνπ Δγθεθάινπ καο θαη ηνπ λεπξηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Πξνζθέξνπλ 

ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα θηλεζνχκε, λα ζθεθηνχκε θαη λα γίλνπλ 

φιεο νη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηφο καο. 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πδαηαλζξάθσλ ζηε δίαηηα ηνπ εθήβνπ ζα 

πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 50-55% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεξκίδσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί ε πξφζιεςε απηή, ν έθεβνο ζα πξέπεη λα επηιέγεη κία 

δηαηξνθή πινχζηα ζε ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο. Πξντφληα νιηθήο αιέζεσο, 

φπσο δεκεηξηαθά πξνγεχκαηνο, δπκαξηθά θαη ξχδη είλαη ζεκαληηθέο πεγέο 

ζχλζεησλ πδαηαλζξάθσλ, βηηακηλψλ αλφξγαλσλ αιάησλ θαη ηλψλ. Μία ηέηνηνπ 

είδνπο δίαηηα, πνπ είλαη πινχζηα ζε πξντφληα νιηθήο αιέζεσο ηείλεη λα είλαη 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά, ελψ παξάιιεια ε απμεκέλε θαηαλάισζε 



θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνζδίδεη κέγηζην φγθν ζηε δηαηξνθή κε ειάρηζην 

θφζηνο ζε ζεξκίδεο. Αληίζεηα ηξνθέο πινχζηεο ζε δάραξε, έρνπλ πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεξκίδεο θαη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζχλζεηνπο 

πδαηάλζξαθεο, ίλεο θαη απαξαίηεηεο βηηακίλεο θαη κέηαιια. 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ/ΑΛΑΣΑ 

Σα αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη ρεκηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηηο θπζηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηαθξίλνληαη ζε καθξνζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα ζε ζρεηηθά ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θαη ζε ηρλνζηνηρεία, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά καθξνζηνηρεία είλαη ην 

αζβέζηην, ν ζίδεξνο, ην καγλήζην, ν θψζθνξνο, ην θάιην, ην λάηξην, ην 

ριψξην θαη ην ζείν, ελψ ζαλ ηρλνζηνηρεία, ηα ζπλεζέζηεξα είλαη ην θνβάιηην, 

ην ζειήλην, ν ραιθφο, ην ρξψκην, ην ηψδην, ην καγγάλην θ.ά.  

ΒΗΣΑΜΗΝΔ 

Οη βηηακίλεο είλαη νξγαληθέο ελψζεηο αξθεηά πνιχπινθεο δνκήο, νη νπνίεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

Αλάινγα κε ηελ δηαιπηφηεηα ηνπο θαη ηελ δξάζε ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε 

δηάθνξεο νκάδεο. Ωο ιηπνδηαιπηέο ζεσξνχληαη νη βηηακίλεο Α, D, E, K θαη F, 

ελψ ζηηο πδαηνδηαιπηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε Β, ε Ζ θαη ε C. Θα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζε θάζε γξάκκα ελίνηε αληηζηνηρνχλ νκάδεο βηηακηλψλ θαη 

φρη ζπγγελνχο δνκήο. 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ βηηακηλψλ, αλάινγα κε ηελ 

δηαιπηφηεηά ηνπο. 

Ληπνδηαιπηέο Βηηακίλεο 

Πξνβηηακίλε Α (β- θαξνηέλην). Βξίζθεηαη ζηα πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά 

(ζπαλάθη, ξαδίθηα, κπξφθνιν, ιάραλν) ζηα πνξηνθάιηα, ζηηο ηνκάηεο, ζηα 

θίηξηλα θξνχηα (φπσο κάλγθν, πεπφλη θαη βεξίθνθα). θαη θπξίσο ζην θαξφην. 

Βηηακίλε Α. (Ρεηηλφιε). Απαξαίηεηε βηηακίλε γηα ηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά, 

απνζεθεχεηαη ζηνλ ιηπψδε ηζηφ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ιήςε ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. εκαληηθέο πεγέο βηηακίλεο Α 

είλαη ην ζπθψηη, ην κνπξνπλέιαην, ν θξφθνο ηνπ απγνχ, ηα ιηπαξά ςάξηα θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 

Βηηακίλε D. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δχν ιηπνδηαιπηέο αιθνφιεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (θσο ) επί ησλ ζηεξνιψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην δέξκα. Oη ζηεξφιεο απηέο είλαη ε πξνβηηακίλε 7-

δευδξνρνιεζηεξφιε θαη ε εξγνζηεξφιε. Με ηελ βνήζεηα ηεο ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ θσηφο, νη ζηεξφιεο απηέο κεηαηξέπνληαη ζηελ D3 θαη D2 

αληίζηνηρα, νη νπνίεο θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνχ, αθνχ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

κεηαβνιηθή απφζεζε αζβεζηίνπ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην ζχκπιεγκα ησλ 

βηηακηλψλ D απαηηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, νπφηε θαη ε πξφζιεςε κέζσ ηεο 



ηξνθήο θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε πεξηνρέο κε λεθνζθεπείο εκέξεο θαη κε κηθξή 

δηάξθεηα θσηνπεξηφδνπ ελ γέλεη. Φπζηθέο πεγέο ηεο βηηακίλεο D είλαη ηα 

ιηπαξά ςάξηα (φπσο ν ζνινκφο), ην ζπθψηη, ην κνπξνπλέιαην, νη θξφθνη 

απγψλ, ην γάια θαη κεξηθά δεκεηξηαθά. 

Βηηακίλε Δ. Πξφδξνκεο ελψζεηο ηεο βηηακίλεο απηήο είλαη νη ηνθνθεξφιεο, κε 

ζεκαληηθφηεξε φισλ ηελ α-ηνθνθεξφιε. Κπξηφηεξεο πεγέο πξφζιεςεο απηήο 

είλαη ηα θπηηθά έιαηα(θπξίσο ην ειαηφιαδν), ηα δεκεηξηαθά, νη μεξνί θαξπνί θαη 

ηα πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά( ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. 

Βηηακίλε Κ. Δίλαη ζχκπιεγκα δχν νπζηψλ, ηεο Κ1(θπιινθηλφλε) θαη ηεο Κ2 

βηηακίλεο. Ζ πξψηε, ιακβάλεηαη κέζσ ηεο ηξνθήο θαη βξίζθεηαη θπξίσο ζηα 

πξάζηλα ιαραληθά( κπξφθνιν, ζπαλάθη, ξαδίθηα, ιάραλν) θαη ζε θάπνηα έιαηα 

φπσο ην ζνγηέιαην, ην ειαηφιαδν θαη ην βακβαθέιαην. Ζ Κ2 βηηακίλε 

παξάγεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εληεξηθή ρισξίδα, ελψ είλαη δηαζέζηκε(θαη 

απνξξνθάηαη ζην κέγηζην βαζκφ), κέζσ ηνπ ηπξηνχ. 

Τδαηνδηαιπηέο Βηηακίλεο 

Βηηακίλε Β1 (ζεηακίλε). Βξίζθεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία ηξνθψλ, ηφζν ζηνπο 

θπηηθνχο φζν θαη ζηνπο δσηθνχο ηζηνχο. Δίλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

βηηακίλεο, αθνχ βνεζά νπζηαζηηθά(ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο βηηακίλεο 

ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β)ζηελ απνηθνδφκεζε ηεο γιπθφδεο ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ, κε ζπλεπαθφινπζν ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Δπίζεο ζπκβάιεη ηα 

κέγηζηα ζηελ πγεία ηφζν ησλ κπτθψλ, φζν θαη ησλ λεπξηθψλ ηζηψλ. Βξίζθεηαη 

ζε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζην θχηξν ησλ δεκεηξηαθψλ θαη ζηα φζπξηα. 

Βηηακίλε Β2 (ξηβνθιαβίλε). Βξίζθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα, αιιά ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, 

πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ξηβνθιαβίλε δελ πξέπεη 

λα εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. εκαληηθφηεξεο πεγέο απηήο, είλαη ην 

ζπθψηη, ην αζπξάδη ηνπ απγνχ, ηα απγά ησλ ςαξηψλ, ην γάια θαη ηα θπιιψδε 

πξάζηλα ιαραληθά. 

Βηηακίλε B12. H ιήςε ηεο Β12 θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

πληίζεηαη απφ ηνπο κ/ν πνπ πθίζηαληαη ζε ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, 

δειαδή γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ςάξη, θφθθηλν θξέαο θαη απγά θαη εηδηθά ε 

πξφζιεςή ηνπο ζεσξείηαη ππεξεπαξθήο φηαλ θαηαλαιψλνληαη ζαξδέιεο, 

ζπθψηη. 

Βηηακίλε C. H ιήςε ηεο C θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη γη' 

απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν ππάξρεη ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ κηα πιεηάδα εηδψλ 

εκπινπηηζκέλα κε απηήλ ηελ βηηακίλε, αθφκα θαη θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

Δίλαη αλαγθαία γηα ηηο δηάθνξεο κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ζχλζεζε ηνπ 

θνιιαγφλνπ , ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ν 

κεηαβνιηζκφο ησλ ακηλνμέσλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ δηαθφξσλ νξκνλψλ 

ζηα επηλεθξίδηα. Δίλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηελ νμείδσζε θαη ηδηαίηεξα 

δηαιπηή ζην λεξφ, νπφηε κε δηεξγαζίεο φπσο ην καγείξεκα ράλεηαη ην 



κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηήο. Γη' απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζπληζηάηαη ε 

πξφζιεςή ηεο απφ ηξνθέο αθαηέξγαζηεο, φπσο θξνχηα(εζπεξηδνεηδή, 

δακάζθελα, αθηηλίδηα, θξάνπιεο, βαηφκνπξα, ζκένπξα), πξάζηλα θπιιψδε 

ιαραληθά, πξάζηλεο πηπεξηέο θαη φξγαλα δσηθήο πξνέιεπζεο, φπσο ηα λεθξά 

θαη ην ζπθψηη. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, έλαο ζπλήζεο δηαρσξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ ζε νκάδεο 

ηξνθίκσλ είλαη ν εμήο:  

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 

ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ φια ηα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη απφ ηα 

δεκεηξηαθά (π.ρ. ζηηάξη, θξηζάξη, βξψκε), φπσο ην ςσκί, ην ξχδη, νη παηάηεο, 

ηα δπκαξηθά, ηα δεκεηξηαθά πξσηλνχ. Σα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο είλαη 

πξσηίζησο θαιή πεγή πδαηαλζξάθσλ, ην θχξην δειαδή ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ 

γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο. Πεξηέρνπλ, φκσο, θαη άιια ζεκαληηθά ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά, φπσο δηαηηεηηθέο ίλεο, βηηακίλεο θπξίσο ηεο νκάδαο Β θαη 

αλφξγαλα ζπζηαηηθά (π.ρ. καγλήζην). Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζηε γλσζηή 

ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο απνηεινχλ 

ηε βάζε ηεο, δειψλνληαο δειαδή φηη ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ηξφθηκα άιισλ νκάδσλ. Όκσο, δελ 

έρνπλ φια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο ηελ ίδηα ζξεπηηθή αμία. Όζα είλαη νιηθήο 

άιεζεο έρνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ πγεία θαη ζπζηήλεηαη λα ηα πξνηηκάο 

κέζα ζηελ εκέξα φπνηε κπνξείο! 

ΦΡΟΤΣΑ 

Σα θξνχηα είλαη θαιή πεγή πνιιψλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, γηα 

ηα νπνία ζε κηα ηππηθή δίαηηα ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο ππάξρεη αλάγθε 

ελίζρπζεο. Κπξηφηεξα απφ απηά είλαη νη δηαηηεηηθέο ίλεο, νη νπνίεο κεηαμχ 

άιισλ βνεζνχλ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, ην θάιην, ην 

νπνίν αληαγσλίδεηαη ηε δξάζε ηνπ λαηξίνπ (αιάηη), θαη βηηακίλεο, φπσο ε 

βηηακίλε C θαη ην θπιιηθφ νμχ. Δπίζεο, πεξηέρνπλ απφ ηε θχζε ιίγεο 

ζεξκίδεο, έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, θαη νπζηαζηηθά δελ πεξηέρνπλ 

ιίπνο ή αιάηη. ηελ νκάδα ησλ θξνχησλ αλήθνπλ φιεο νη κνξθέο ηνπ 

θξνχηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ρπκψλ, αιιά ν ζηφρνο γηα 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή αθνξά θπξίσο ηελ θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνχησλ. 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ φια ηα ιαραληθά ζε νπνηαδήπνηε κνξθή: σκά ή 

βξαζηά, θξέζθα ή θαηεςπγκέλα, νιφθιεξα ή ηεκαρηζκέλα, σο ζαιάηα ή 

θπξίσο πηάην. Σα ιαραληθά είλαη πνιχ θησρά ζε ζεξκίδεο θαη ιίπνο, θαη 

πινχζηα ζε λεξφ θαη δηαηηεηηθέο ίλεο. Απνηεινχλ θαιή πεγή πνιιψλ 

ζεκαληηθψλ βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ, φπσο νη βηηακίλεο C, A, 

θπιιηθφ νμχ θαη ην θάιην. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ηα ιαραληθά, φπσο θαη ηα 



θξνχηα, αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε ππννκάδεο, 

ψζηε θάζε κηα λα ζεσξείηαη θχξηα πεγή ζπγθεθξηκέλσλ αληηνμεηδσηηθψλ 

νπζηψλ. Σν κήλπκα απφ απηφ ην δηαρσξηζκφ είλαη φηη γηα λα πάξνπκε απφ 

φιεο ρξεηάδεηαη λα θαηαλαιψλνπκε απφ φια ηα ρξψκαηα! 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ ηα δηάθνξα είδε γάιαθηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, 

δειαδή ηα γηανχξηηα θαη ηα ηπξηά. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

νκάδαο είλαη ην αζβέζηην, αιιά απνηεινχλ θαη θαιέο πεγέο πξσηεΐλεο, 

θσζθφξνπ, θαιίνπ θαη βηηακίλεο D. Ο θχξηνο ξφινο ηνπο ζηε δηαηξνθή είλαη 

ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλάπηπμε ησλ νζηψλ θαη ησλ δνληηψλ, φκσο έρνπλ θαη 

άιια νθέιε γηα ηελ πγεία. Ζ ζχζηαζε γηα επηινγή ρακειψλ ζε ιίπνο 

γαιαθηνθνκηθψλ είλαη πηα πνιχ δηαδεδνκέλε, φκσο ην επηζηεκνληθφ ηνπίν 

θαίλεηαη λα αιιάδεη, ππνζηεξίδνληαο φηη ε επηινγή ρακειψλ ζε ιίπνο 

γαιαθηνθνκηθψλ δελ είλαη απαξαίηεηα πην σθέιηκε γηα ηελ πγεία, θαη άξα 

κπνξείο άλεηα λα απνιακβάλεηο θαη ηα πιήξε γαιαθηνθνκηθά. 

ΚΡΔΑ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ φια είδε δσηθνχ θξέαηνο -κνζράξη, ρνηξηλφ, 

πνπιεξηθά-, ην αβγφ θαη φια ηα είδε ςαξηψλ θαη ζαιαζζηλψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο νκάδαο είλαη ε πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηεΐλεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. Πεξηέρνπλ, φκσο, θαη αιιά πνιιά ζεκαληηθά 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά, ηα 

νπνία δελ απαληψληαη εχθνια ζε άιιεο νκάδεο ηξνθίκσλ. Βεβαίσο, δελ είλαη 

φια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο ηζάμηα πνηνηηθά, νπφηε ζπζηήλεηαη 

δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο. Δπεηδή ζηελ ηππηθή ζχγρξνλε δίαηηα ε 

θαηαλάισζε θξέαηνο θαη πξντφλησλ είλαη πνιχ απμεκέλε, ε γεληθή νδεγία 

είλαη λα πεξηνξίδεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ελψ ην 

αληίζεην ηζρχεη γηα ηα ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά. Έλαο σξαίνο, ινηπφλ, ηξφπνο 

λα επηηεπρζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη ηαπηφρξνλα είλαη λα αληηθαηαζηήζεηο θάπνηα 

γεχκαηα θξέαηνο απφ ςάξη ή θαη απφ φζπξηα. Δπίζεο, απφ ηα ηξφθηκα ηεο 

νκάδαο ζπζηήλεηαη λα απνθεχγεηο ηα επεμεξγαζκέλα θξέαηα, φπσο είλαη ηα 

αιιαληηθά, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ έρνπλ θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη. 

ΟΠΡΗΑ 

Σα φζπξηα πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ επξχηεξε νκάδα 

ηνπ θξέαηνο, εμαηηίαο ηεο πςειήο ηνπο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλεο, ή αθφκα 

θαη ζηελ νκάδα ησλ ιαραληθψλ, εμαηηίαο ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

δηαηηεηηθέο ίλεο θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα νκάδα 

ηξνθίκσλ κε έλα κνλαδηθφ, ζα ιέγακε, ζξεπηηθφ πξνθίι, εθφζνλ ζπλδπάδεη ηα 

νθέιε ηεο νκάδαο ηνπ θξέαηνο θαη ηα νθέιε ησλ ιαραληθψλ! ηε Μεζνγεηαθή 

Γίαηηα έρνπλ μερσξηζηή ζέζε, θαζψο θαη ην πξαθηηθφ πιενλέθηεκα λα 

ζεξβίξνληαη είηε σο ζπλνδεπηηθά είηε σο θπξίσο πηάην. Δηδηθφηεξα γηα ηα 



άηνκα πνπ δελ θαηαλαιψλνπλ ζπρλά θξέαο ή αθνινπζνχλ κηα πεξηζζφηεξν 

θπηνθαγηθή δίαηηα, ηα φζπξηα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δίαηηά ηνπο. 

ΛΗΠΖ & ΔΛΑΗΑ  

ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νπζηαζηηθά ηα ηξφθηκα πνπ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο 

πνζνζηφ ή απνθιεηζηηθά απνηεινχληαη απφ ιίπνο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη φια 

ηα ιάδηα, π.ρ. ην ειαηφιαδν ή άιια ζπνξέιαηα, νη καξγαξίλεο, ην βνχηπξν, ε 

καγηνλέδα θαη νη δηάθνξεο ζσο κε βάζε απηή, θαζψο θαη ηξφθηκα φπσο νη 

μεξνί θαξπνί, νη ειηέο αιιά θαη ην κπέηθνλ. Όια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο 

δελ είλαη ίδηα πνηνηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπζηήλεηαη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα 

ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. Ωο πξνο ηα είδε ιαδηνχ, γηα παξάδεηγκα, είλαη επξέσο 

γλσζηή ε ζχζηαζε γηα ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ζχκθσλα θαη κε ηε Μεζνγεηαθή 

Γίαηηα, έλαληη άιισλ πεγψλ ιίπνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη είηε ζην θαγεηφ 

είηε ηηο ζαιάηεο ή ζε άιια κηθξνγεχκαηα. Δπεηδή ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο 

απηήο είλαη πινχζηα ζε ελέξγεηα, ζπζηήλεηαη γεληθψο έλα κέηξν ζηελ 

πνζφηεηα πνπ ηα θαηαλαιψλνπκε, αιιά απφ άπνςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, κε πην σθέιηκα φζα πξνέξρνληαη απφ θπηηθέο πεγέο. 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΗΠΟ Ή ΕΑΥΑΡΖ 

ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νπζηαζηηθά ηα ηξφθηκα πνπ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο 

πνζνζηφ ή απνθιεηζηηθά απνηεινχληαη απφ ιίπνο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη φια 

ηα ιάδηα, π.ρ. ην ειαηφιαδν ή άιια ζπνξέιαηα, νη καξγαξίλεο, ην βνχηπξν, ε 

καγηνλέδα θαη νη δηάθνξεο ζσο κε βάζε απηή, θαζψο θαη ηξφθηκα φπσο νη 

μεξνί θαξπνί, νη ειηέο αιιά θαη ην κπέηθνλ. Όια ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο απηήο 

δελ είλαη ίδηα πνηνηηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη ζπζηήλεηαη δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα 

ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. Ωο πξνο ηα είδε ιαδηνχ, γηα παξάδεηγκα, είλαη επξέσο 

γλσζηή ε ζχζηαζε γηα ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ζχκθσλα θαη κε ηε Μεζνγεηαθή 

Γίαηηα, έλαληη άιισλ πεγψλ ιίπνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη είηε ζην θαγεηφ 

είηε ηηο ζαιάηεο ή ζε άιια κηθξνγεχκαηα. Δπεηδή ηα ηξφθηκα ηεο νκάδαο 

απηήο είλαη πινχζηα ζε ελέξγεηα, ζπζηήλεηαη γεληθψο έλα κέηξν ζηελ 

πνζφηεηα πνπ ηα θαηαλαιψλνπκε, αιιά απφ άπνςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, κε πην σθέιηκα φζα πξνέξρνληαη απφ θπηηθέο πεγέο. 

ΒΗΣΑΜΗΝΔ 

Οη έθεβνη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ,έρνπλ απμεκέλεο 

αλάγθεο ζε ζεηακίλε, ληαζίλε θαη ξηβνθιαβίλε ( νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο). Ζ επαξθήο πξφζιεςε ή ζχλζεζε ηεο βηηακίλεο D 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ νζηψλ. Οη ζπζηάζεηο γηα ηηο 

απαηηήζεηο ζε βηηακίλεο A, E, C, B6 θαη θπιιηθφ νμχ είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ 

ελειίθσλ. 

ΑΒΔΣΗΟ 



 Οη έθεβνη έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε αζβέζηην, κεγαιχηεξεο απφ ηνπο 

ελήιηθεο, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νζηηθήο κάδαο ( 

πεξίπνπ 

45% ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ησλ νζηψλ ζπκβαίλεη ζηελ ειηθία απηή.Σν γάια 

θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή πεγή Ca θαη 

βηηακίλεο D. H βηηακίλε D ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη 

ζηελ νκνηνζηαζία αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ.Οη εκεξήζηεο αλάγθεο ζε 

αζβέζηην θαηά ηελ εθεβεία ππνινγίδνληαη ζηα 1300 mg θαη εμαζθαιίδνληαη κε 

ηελ πξφζιεςε 4κεξίδσλ γαιαθηνθνκηθψλ ηελ εκέξα (1 ιίηξν γάια ή 3 

πνηήξηα γάια πιήξεο παζηεξησκέλν θαη 200 g γηανχξηη ή 3 πνηήξηα γάια θαη 

100 g ηπξί θέηα). Γεληθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ απνξξφθεζε 

ηνπ αζβεζηίνπ αλήθνπλ ην θπηηθφ νμχ, ην νμαιηθφ νμχ θαη νη ηαλίλεο, ελψ ε 

απμεκέλε πξφζιεςε πξσηεΐλεο, ην λάηξην, ε θαθεΐλε θαη ην αιθνφι απμάλνπλ 

ηε λεθξηθή ηνπ απέθθξηζε. 

ΗΓΖΡΟ 

 Οη αλάγθεο ζε ζίδεξν είλαη απμεκέλεο θαη ζηα δχν θχια ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο ( ε απμεκέλε κπτθή κάδα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

απμεκέλν φγθν αίκαηνο) 

 Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, έρνπλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο ζε 

ζίδεξν, ιφγσ ηεο εκκελνξξπζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζπληζηψκελεο 

πξνζιήςεηο ζηδήξνπ γηα ηα θνξίηζηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο 

παξακέλνπλ ζηα 15mg θαη είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ αγνξηψλ (12mg 

ηελ εκέξα), πνπ επίζεο έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ιφγσ αχμεζεο ηνπ κπτθνχ 

ηνπο ηζηνχ. Γεληθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Fe απνξξνθάηαη θαηά 10% 

απφ ηα θπηηθά ηξφθηκα θαη θαηά 50% απφ ηα δσηθά. Πινχζηεο πεγέο ζηδήξνπ 

απνηεινχλ ην θξέαο ηδηαίηεξα ην κνζράξη(2.1mg/100g ), ην ζπθψηη απφ 

κνζράξη (7.5mg/100g),νη ζαξδέιεο, ηα απγά, ην ζπαλάθη, νη κπάκηεο, ηα 

πξάζηλα θαζνιάθηα, ηα κπξφθνια, ηα θαζφιηα ηα μεξά, ηα 

κπαξκπνπλνθάζνπια, ηα ξεβίζηα, ηα δεκεηξηαθά κε πίηπξν γηα πξσηλφ, φπσο 

θαη ηα δεκεηξηαθά ρσξίο πίηνπξν, ηα ακχγδαια θαη ηα δακάζθελα. 

ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ-ΠΤΡΑΜΗΓΑ  

Ζ «Μεζνγεηαθή δηαηξνθή» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

βξέζεθε φηη είραλ νη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο θαη ηεο Νφηηαο Ηηαιίαο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Έθαλε δηάζεκε ηελ Διιάδα νδεγψληαο ηνπο εηδηθνχο αλά 

ησλ θφζκν λα ζηξέθνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπο ζην «θαηλφκελν ηεο Κξήηεο» 

φπσο νλνκάζηεθε, ράξε ζηε καθξνδσία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λεζηνχ.  



 

Ζ Ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο είλαη κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε 

απηψλ ησλ δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ. Ζ βάζε ηεο αλαθέξεηαη ζε ηξφθηκα πνπ 

πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη θαζεκεξηλά, ελψ ε θνξπθή ηεο ζε ηξφθηκα πνπ 

πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζπάληα, κε φια ηα ππφινηπα ηξφθηκα λα 

βξίζθνληαη ζηηο ελδηάκεζεο ζέζεηο. 

•ηε βάζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο είλαη νη ηξνθέο (θπξίσο κε 

επεμεξγαζκέλεο) πνπ είλαη πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο θαη θπηηθέο ίλεο, φπσο 

ςσκί, δπκαξηθά, ξχδη, θαιακπφθη, πιηγνχξη, άιια δεκεηξηαθά θαη παηάηα. 

Απηέο νη ηξνθέο είλαη πινχζηεο ζε ελέξγεηα, βηηακίλεο, κέηαιια θαη θπηηθέο 

ίλεο. Ζ απμεκέλε πξφζιεςε θπηηθψλ ηλψλ είλαη πνιχ επεξγεηηθή γηα ηελ 

πξφιεςε θαξδηαγγεηαθψλ αζζελεηψλ θαη θαξθίλνπ.  

•Σα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ηα φζπξηα παξέρνπλ θπηηθέο ίλεο, νπζηψδε 

κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη βηηακίλεο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ 

αληηνμεηδνηηθψλ βηηακηλψλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε θαηαλάισζε 



απηψλ ησλ νπζηψλ πξνζηαηεχνπλ ηφζν απφ θαξθίλν φζν θαη απφ 

θαξδηαγγεηαθά. 

•Ζ πεγή ιίπνπο ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην 

ειαηφιαδν (κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα ηα νπνία απνηεινχλ ην 15-20 % ησλ 

ζπλνιηθψλ εκεξεζίσλ ζεξκίδσλ), 10-15% είλαη πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, 

ελψ ιηγφηεξν απφ 10% ησλ ιηπαξψλ είλαη θνξεζκέλα, κε απνηέιεζκα ην 

ζπλνιηθφ ιίπνο λα αλέξρεηαη ζην 30-40% ησλ ζπλνιηθψλ εκεξεζίσλ 

ζεξκίδσλ. 

•Γηα ηελ νκάδα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή πξνηείλεη θπξίσο 

γηανχξηη θαη ηπξί, θαζεκεξηλά ζε κέηξηα θαηαλάισζε. Απφ ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξνζιακβάλνπκε θπξίσο αζβέζηην, πξσηεΐλεο θαη βηηακίλεο Β. 

•Σα ςάξηα θαη ηα πνπιεξηθά ζπληζηψληαη λα θαηαλαιψλνληαη θαη 2 κε 4 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα δηφηη είλαη ε θχξηα πεγή πξσηετλψλ θαη είλαη πινχζηεο ζε 

βηηακίλεο Β θαη ζίδεξν. Σα σκέγα-3 ιηπαξά νμέα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

ιηπαξά ςάξηα (ζαξδέιεο, γαχξνο, ζθνπκπξί, ηζηπνχξα, ξέγθα, ζνινκφο) είλαη 

ιίπνο πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα επεξγεηηθφ γηα ηελ θαξδηά. Σα ζαιαζζηλά 

(θαβνχξηα, ρηαπφδη, θαιακαξάθηα, κχδηα, ζηξείδηα) πεξηέρνπλ ειάρηζην ιίπνο, 

γη’ απηφ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε σκέγα-3 ιηπαξά είλαη ακειεηέα. Ωζηφζν, 

πεξηέρνπλ βηηακίλε Β12 θαη θψζθνξν, θαζψο θαη ρνιεζηεξφιε. 

•ηε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή ην θφθθηλν θξέαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ππξακίδαο, παξφιν πνπ είλαη εμαηξεηηθή πεγή ζηδήξνπ θαη πξσηεΐλεο πςειήο 

βηνινγηθήο αμίαο. Ζ κεησκέλε θαηαλάισζε ηνπ θφθθηλνπ θξέαηνο (ειάρηζηεο 

θνξέο ην κήλα) νθείιεηαη ζην φηη ην θφθθηλν θξέαο έρεη ζπλδεζεί κε ηα 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηνλ θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ θαη κε ηελ 

παρπζαξθία θαη απηφ επεηδή εθηφο απφ πξσηεΐλε πεξηέρεη θαη θνξεζκέλν 

ιίπνο. 

•Σν θφθθηλν θξαζί φηαλ θαηαλαιψλεηαη κε κέηξν (1-2 πνηεξάθηα ηελ εκέξα) 

έρεη απνδεδεηγκέλα επεξγεηηθή δξάζε ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαη βνεζά 

ζηε δηαηήξεζε ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξφιεο (HDL) θαη ζηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ 

ελδνζειίνπ ράξε ησλ θιαβνλνεηδψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρεη. 

 

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ  ΣΩΝ  ΔΦΖΒΩΝ                            

 

1.Γελ αθνινπζνχλ πξφγξακκα ζηε δηαηξνθή ηνπο. 

2.πλήζσο δελ ηξψλε πξστλφ. 

3.Καηαλαιψλνπλ ελδηάκεζα γεχκαηα ακθηβφινπ δηαηξνθηθήο αμίαο (ζλάθο). 

4.Σξψλε ζπρλά εθηφο ζπηηηνχ «πξφρεηξα γεχκαηα» (fast food). Σα γεχκαηα 

απηά είλαη πνιπζεξκηδηθά, πινχζηα ζε θνξεζκέλα ιίπε θαη αιάηη, κε κεησκέλε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αζβέζηην, βηηακίλεο θαη θπηηθέο ίλεο. 



5.Μπνξεί λα αθνινπζήζνπλ «επηθίλδπλεο» δίαηηεο (θνξίηζηα) ή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επηθίλδπλα ζπκπιεξψκαηα (αγφξηα) 

 

Οη βαζηθέο ζπζηάζεηο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Γηαηηνιφγσλ γηα ηελ ειηθία απηή 

είλαη : 

 1.Να κελ παξαιείπνληαη θχξηα γεχκαηα. 

 2. Σν πξσηλφ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεχκαηα ηεο εκέξαο. 

 3. Να κελ θαηαλαιψλνληαη κεηαμχ ησλ γεπκάησλ πξφρεηξεο ηξνθέο.  

 4. Ληγφηεξα ιίπε θαη δάραξε. 

 5. Καηαλάισζε πεξηζζφηεξσλ ηξνθψλ πινχζησλ ζε θπηηθέο ίλεο. 

 6. Άθζνλα θξνχηα θαη ιαραληθά. 

 7. Καηαλάισζε πνηθηιίαο ηξνθψλ θαζεκεξηλά. 

 8. Γηαηήξεζε θαλνληθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

  9. Αξγφ κάζεκα. 

  10. Άθζνλν λεξφ. 

  11. Να απνθεχγνληαη ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά.     

  12. Να απνθεχγεηαη ε ππεξθαηαλάισζε γιπθψλ θαη αλαςπθηηθψλ. 

  13. Να απνθεχγεηαη ην πνιχ αιάηη. 

  14. Άζθεζε θαζεκεξηλά. 

 

    Πσο λα απνθχγεηε λα ηξψηε ζε Fast Food?  

   Σξψηε πάληα πξηλ θχγεηε απφ ην ζπίηη.  

 

Παίξλεηε καδί ζαο πγηεηλά ζλαθ. Έλα θξνχην  είλαη κηα θαιή ιχζε. 

Να έρεηε πάληα ζην ζπίηη πγηεηλά ζλαθ ψζηε λα κπνξείηε λα ηζηκπήζεηε θάηη 

ηελ ψξα πνπ ζαο πηάλεη πείλα.  

Γηα λα δνχκε ηηο Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζέζακε 

κεξηθά εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο.Αληαπνθξίζεθαλ κφλν 87 απφ ηνπο 165. 

 

 

 

 

 

           ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

          



 
 
 
1) Παξαιείπεηο έλα απφ ηα θχξηα γεχκαηα? 

    

 

 

 
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

      
   

   

          

          

          

          

          

          

           
 
 
 
 
 

         

 

2)Δθηνο απφ ηα δχν γεχκαηα επηιέγεηο θαη 2 ελδηάκεζα(Γεθαηηαλν θαη  
απνγεπκαηηλφ?) 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

          



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3)Γηα πξσηλφ ηξσο δεκεηξηαθά ή ςσκί ή αξηνζθεπάζκαηα ή θξπγαληέο? 

 

          

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 
 
4)Γηα πξσηλφ ηξσο ή πηλεηο έλα γαιαθηνθνκηθφ πξνηφλ?(Γάια,γηανχξηη) 

  

          

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5)πλήζσο παξαιείπεηο ην πξσηλφ? 

     

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
 
 
 
6)Καηαλαιψλεηο θξνχηα ή ρπκφ πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εκέξα? 

 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 
 
 
 
 
 
7)Καηαλαιψλεηο ιαραληθά-ζαιάηεο πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εκέξα? 

 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 
8)Καηαλαιψλεηο γιπθά θάζε κέξα? 

     

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
9)Καηαλαιψλεηο ςσκί,δπκαξηθά ή ξχδη πεξηζζφηεξν απφ 5 θνξέο ηε βδνκάδα? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 
 
 
10)Καηαλαιψλεηο φζπξηα πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά ηελ εδβνκάδα? 

  

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
11)Καηαλαιψλεηο ςάξη ή θνηφπνπιν ηαθηηθά(ηνπιάρηζηνλ 2-3 θνξέο ηελ 
 εβδνκάδα)? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
12)Καηαλαιψλεηο θφθθηλν θξέαο (αξλίζην,ρνηξηλφ,κνζράξη πεξηζζφηεξν απφ 
 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 



 
 
 
13)Καηαλαιψλεηο μεξνχο θαξπνχο ηαθηηθά(ηνπιάρηζηνλ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα)? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
14)Καηαλαιψλεηο πξφρεηξν θαγεηφ (fast dood) πεξηζζφηεξν απφ 1 θνξά ηελ  
εβδνκάδα? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
15)Καηαλαιψλεηο αλαςπθηηθά (ηχπνπ coca cola,fanta,sprite)πεξηζζφηεξν 

 
απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα? 

      

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 
16)Καηαλαιψλεηο 6-8 πνηήξηα ηελ εκέξα? 

    

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
17)Αζρνιείζαη ζπζηεκαηηθά κε θάπνηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ή άζιεκα 

 
ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα? 

     

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 
 
18)Πξνηηκάο ζπηηηθφ θαγεηφ ε fast food? 

    

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 
 

   



 
 
 
19)Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξψηε φιε ε νηθνγέλαη καδί? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
20)Παίξλεηο καδί ζνπ ζην ζρνιείν ζπηηηθφ θαγεηφ σο θνιαηζηφ? 

  

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 

 
 



21)Πφζν επεξεάδεζαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο σο πξνο ηελ πξνηίκεζε     
θάπνησλ πξντφλησλ? 

          

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

          

          

  

      
 

       

          

          

          

 

 
 
 
 
 
 
 

        ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: 

6 ζηνπο 10  Γελ ηξψλε πξσηλφ. 

2 ζηνπο 3 Παξαιείπνπλ ηα ελδηάκεζα γεχκαηα 

80% Γελ ηξψλε δεκεηξηαθά ή ςσκί ζην πξσηλφ ηνπο αιιά πίλνπλ γάια. 

2 ζηνπο 3 Καηαλαιψλνπλ θξνχηα ή ρπκφ πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εκέξα. 

Μφλν 20% Σξψλε ζαιάηα θαη ιαραληθά πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εκέξα. 

30% Σξψλε γιπθά θάζε κέξα. 

30% Σξψλε φζπξηα πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. 

35% Σξψλε ςάξη ή θνηφππιν  2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

4 ζηνπο 10 Σξψλε θξέαο πάλσ απφ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

7 ζηνπο  10 Καηαλαιψλνπλ μεξνχο θαξπφπο πάλσ απφ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. 

1 ζηνπο   2 Σξψεη θαζη θνπλη πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. 

65% Πίλνπλ αλαςπθηηθά  πάλσ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ελψ ηαπηφρξνλα 

πίλνπλ  6-8 πνηήξηα λεξφ ηελ εκέξα. 

6 ζηνπο 10 Πξνηηκά ην fast food. 

1 ζηνπο  2 Γελ παίξλεη πνηέ θαγεηφ απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν. 

6 ζηνπο 10 Γελ επεξεάδνληαη αππφ ηηο δηαθεκίζεηο. 

 

 

 



ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΩΝ 

Δάλ ζέιακε λα δψζνπκε νξηζκφ γηα ην ηη είλαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, 

επηγξακκαηηθά ζα ιέγακε φηη είλαη ε δηαηαξαγκέλε πξφζιεςε ηξνθήο, ε νπνία 

είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαγκέλεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ πνπ 

ηελ εκθαλίδεη. 

Σα είδε ησλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη: 

H Βνπιηκία 

Ζ βνπιηκία ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα ππεξθαγίαο, ηα 

νπνία αληηζηαζκίδνληαη είηε κε κεζφδνπο εθθαζάξηζεο (π.ρ. ρξήζε 

δηνπξεηηθψλ, θαζαξηηθψλ, ππεξγπκλαζηηθή, πξφθιεζε 

εκεηνχ),(εθθαζαξηζηηθνχ ηχπνπ), είηε κε αθξαίν πεξηνξηζκφ ηξνθήο ( 

πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ)  βνπιηκίαο. 

Ζ έλαξμε ηεο βνπιηκίαο παξαηεξείηαη ζε ειηθίεο 16-18 ζηηο γπλαίθεο, 18-26 

ζηνπο άληξεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βνπιηκηθψλ αηφκσλ είλαη φηη ην BMI 

ηνπο είλαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ην βάξνο ηνπο ππεξβαίλεη 

ειάρηζην ηνπ ηδαληθνχ. 

Σν επεηζφδην ππεξθαγίαο ζρεηίδεηαη κε άηνκν λα ηξψεη: 

πην γξήγνξα απφ ην ζπλεζηζκέλν 

κέρξη λα ληψζεη άβνια 

κεγάιεο πνζφηεηεο θαγεηνχ φηαλ δελ είλαη πεηλαζκέλν 

κφλνο/ε 

θαη λα  ληψζεη αεδηαζκέλνο/ε, θαηαζιηκκέλνο/ε  ή ελνρή κεηά ηελ ππεξθαγία 

Ζ Αλνξεμία 

Ζ αλνξεμία ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξαίν πεξηνξηζκφ ηξνθήο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ) θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 

κεζφδνπο εθθαζάξηζεο φπσο απηέο ηεο βνπιηκίαο, φηαλ ην άηνκν 

ππνθεηκεληθά θξίλεη φηη ηέζεθε εθηφο ειέγρνπ σο αλαθνξά ηε ιήςε ηξνθήο 

πνπ έρεη ζέζεη ην ίδην σο ζηφρν (εθθαζαξηζηηθνχ ηχπνπ). Ζ έλαξμε ηεο 

αλνξεμίαο παξαηεξείηαη ζε ειηθίεο 13-20. 

Ζ Αδεθαγηθή δηαηαξαρή 

Ζ αδεθαγηθή δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα 

ππεξθαγίαο, ρσξίο απηή ε ζπκπεξηθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ κεζφδνπο 

εθθαζάξηζεο. πλήζσο ηα άηνκα κε αδεθαγηθή δηαηαξαρή έρνπλ BMI 

κεγαιχηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ, αλήθνπλ δειαδή ζε θαηαζηάζεηο παρπζαξθίαο. 

Σν λπρηεξηλφ ζχλδξνκν 



ην λπρηεξηλφ ζχλδξνκν παξαηεξείηαη λπρηεξηλή ππεξθαγία, ε νπνία γίλεηαη 

είηε ζπλεηδεηά, είηε αζπλείδεηα. Σα άηνκα κε λπρηεξηλφ ζχλδξνκν ζπλήζσο 

πεξηνξίδνπλ ηε ιήςε ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη παξνπζηάδνπλ 

πξσηλή αλνξεμία, ιφγσ ηεο λπρηεξηλήο θαηαλάισζεο ηξνθήο. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί παξαθιάδη ηεο βνπιηκίαο. 

Ζ Οξζνξεμία – Οξζνηξνθία 

Οξζνξέμηα – Οξζνηξνθία. Δίλαη έλα είδνο δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο, φπνπ ην 

άηνκν παξνπζηάδεη ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο 

ηξφθεο πνπ θαηαλαιψλεη. πλήζσο παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε θαη 

αλαδήηεζε πγηεηλψλ ηξνθψλ, βηνινγηθψλ ή ησλ ιεγφκελσλ superfoods. Όηαλ 

ηεζνχλ εθηφο ειέγρνπ κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε ππεξθαγηθά επεηζφδηα. Άξα 

απηφ ην είδνο δηαηαξαρήο ζπκίδεη πνιχ ηελ αλνξεμία ή θαη ηε βνπιηκία. 

Σα κοινά χαρακηηριζηικά ηων Γιαηροθικών διαηαραχών είναι: 

Τπεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ην ζρήκα θαη ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο. 

Δμάξηεζε απφ ηε δπγαξηά, ηεο νπνίαο ην λνχκεξν θαζνξίδεη ηε δηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ. 

Γηαηαξαγκέλα επίπεδα νξκνλψλ θ λεπξνδηαβηβαζησλ ιφγσ ηεο θαθήο ρξήζεο 

ηξνθήο. 

Γηαηαξαγκέλα επίπεδα δαράξνπ ζην αίκα θαη πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη 

ππεξηλζνπιηλαηκία ή ηλζνπιηλναληνρή (ζπλήζσο ζε βνπιηκία – αδεθαγηθή 

δηαηαξαρή). 

Θέκαηα ειέγρνπ γχξσ απφ ηελ ηξνθή θαη κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη σο αλαθνξά 

ηελ απψιεηα βάξνπο 

Καηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο θαθήο 

ρξήζεο ηξνθήο. 

Σα  απνηειέζκαηα ησλ Γηαηξνθηθψλ Γηαηαξαρψλ  είλαη, φηη νδεγνχλ ηα άηνκα 

πνπ πάζρνπλ, ζε ζεκαληηθή εμαζζέληζε 

Σεο θπζηθήο ηνπο πγείαο 

Σεο ςπρηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο 

Σεο δηαπξνζσπηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο 

ε θακία πεξίπησζε νη Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο  δελ είλαη ππνδεέζηεξεο ησλ 

ηαηξηθψλ ή ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. πιεξνθνξηψλ ζηηο εηηθέηεο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 

 



ΔΣΗΚΔΣΔ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

Οη  εηηθέηεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθψλ, κπνξεί λα… 

επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ησλ ξνχρσλ ζαο, αιιά θαη ηελ πγεία ζαο.  Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή δηαηηεηηθψλ νδεγηψλ ζε 

φια ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα. 

Οη θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ βιέπνπλ ηηο εηηθέηεο σο κηα επηλφεζε γηα λα ζαο 

πείζνπλ λα αγνξάζεηε ην πξντφλ ηνπο, αληί γηα ην πξντφλ ελφο αληαγσληζηή. 

Απιά πεξπαηήζηε ζην δηάδξνκν ησλ δεκεηξηαθψλ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα 

επηζθεθζείηε ην ζνχπεξ κάξθεη, θαη πξνζέμηε ηνλ απίζηεπηα κεγάιν αξηζκφ 

ησλ επηινγψλ ζαο. Οη ππεχζπλνη θνξείο θαζηέξσζαλ ηελ εηηθέηα δηαηξνθηθήο 

επηζήκαλζεο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη ηα βαζηθά ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ βξίζθνληαη ζε έλα πξντφλ, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο λα θάλνπλ 

ζσζηέο δηαηξνθηθέο επηινγέο. Δηδηθέο ξπζκίζεηο ππάξρνπλ γηα ηξφθηκα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 2 εηψλ θαη δηαθνξεηηθέο γηα παηδηά 

ειηθίαο θάησ ησλ 4.  Δπίζεο ε παξνρή δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη πξνο 

ην παξφλ πξναηξεηηθή γηα πνιιέο σκέο ηξνθέο, φπσο ηα θξέζθα θξνχηα, ηα 

ιαραληθά θαη ην ςάξη. 

πληήξεζε ρσξίο ρεκηθά ζπληεξεηηθά   

Σα ηξφθηκα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ, ρσξίο ηε βνήζεηα ζπλζεηηθψλ 

ελψζεσλ. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη ζπληήξεζεο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

πληήξεζε ζε αιάηη. 

Απνηειεί κία απ’ ηηο αξραηφηεξεο γλσζηέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλε ηεο 

ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κ’ άιιεο. Πξνζηίζεηαη αιάηη ζε πνζνζηφ 10% - 20% επί 

ηνπ βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πξνο ζπληήξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

αιιαληηθά, ςάξηα θαη θάπνηα ιαραληθά. Ζ ζπληήξεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ εμ αηηίαο ηνπ αιαηηνχ. 

Σν αιάηηζκα κπνξεί λα γίλεη θαηά δχν ηξφπνπο: 

1) Με πξνζζήθε αιαηηνχ, φπσο γίλεηαη κε ηα ςάξηα (ξέγθεο, βαθαιάνη, 

ζαξδέιεο). 

2)  Με βχζηζε ηνπ ηξνθίκνπ ζε άικε (ζαιακνχξα ), φπσο γίλεηαη κε ηηο ειηέο,  

ηα θιεκαηφθπιια, θ.ά.  

Παζηεξίσζε 

Τπάξρεη ε αξγή θαη ε γξήγνξε παζηεξίσζε. ηελ πξψηε ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ +60ν έσο + 65ν C γηα 20 έσο 30 ιεπηά, ελψ ζηε 

δεχηεξε, ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ +70ν έσο +85ν C γηα 3 έσο 5 ιεπηά. Με ηε 

κέζνδν απηή κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα ηα ηξφθηκα. 



Απνζηείξσζε 

 Πνιιέο απφ ηηο θνλζέξβεο πνπ παξαζθεπάδνπκε ζην ζπίηη καο βαζίδνληαη ζε 

απηήλ ηε κέζνδν. Βαζίδεηαη ζηελ μερσξηζηή απνζηείξσζε πξντφληνο θαη 

πεξηέθηε. Ζ ζεξκνθξαζία ηήο απνζηείξσζεο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 150ν 

C. Αθνινπζεί ςχμε ηνπ ηξνθίκνπ, γέκηζκα ησλ πεξηεθηψλ θαη θιείζηκν ππφ 

ζπλζήθεο αζεςίαο. 

Δπεμεξγαζία UHT (γηνχ έηηζ ηί) 

 Βαζίδεηαη ζηελ άκεζε εθαξκνγή πςειήο ζεξκνθξαζίαο έσο θαη 150ν C γηα 

ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ςχμε ηνπ ηξνθίκνπ. Οη 

κηθξννξγαληζκνί θαηαζηξέθνληαη. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία 

γάιαθηνο. 

πληήξεζε ζε πεξηβάιινλ ειεγρφκελεο αηκφζθαηξαο 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηελ νηλνπνηία. Με απηή ηε 

κέζνδν, αληηθαζίζηαηαη ην νμπγφλν εληφο ησλ θιεηζηψλ ζπζθεπαζηψλ, κε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άδσην. Έηζη, δεκηνπξγείηαη πεξηβάιινλ αθαηάιιειν 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

πληήξεζε ζε θελφ αέξνο 

Με απηή ηε κέζνδν αθαηξείηαη ην νμπγφλν απφ ηηο ζπζθεπαζίεο θαη 

δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο αθαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζε κεγάιε 

γθάκα πξντφλησλ. 

πληήξεζε κε θάπληζκα (Καπληζκφο) 

Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ έθζεζε ηξνθίκσλ ζε θαπλφ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αηειή θαχζε μχισλ ή θαη αξσκαηηθψλ ζάκλσλ π.ρ. θαζθνκειηά, κπξηηά, 

δάθλε θ.ά. Βαζίδεηαη ζε θάπνηεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θαπλφ ηεο 

θαχζεο ζπγθεθξηκέλσλ μχισλ. Οη νπζίεο απηέο είλαη θπζηθά ζπληεξεηηθά ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ αληηβαθηεξηαθή δξάζε. πλήζσο ζπλνδεχεηαη κε 

απνμήξαλζε θαη πάζησκα κε αιάηη. Δθαξκφδεηαη γηα ηε ζπληήξεζε ςαξηψλ, 

θξέαηνο ή πξντφλησλ θξέαηνο (π.ρ. ινπθάληθα), ζηα νπνία δίδεη ηδηαίηεξν 

άξσκα θαη γεχζε πνπ αξέζεη ζε πνιινχο θαηαλαισηέο. Ζ ζπληήξεζε 

βαζίδεηαη ζηελ απνκάθξπλζε κέξνπο ηεο επηθαλεηαθήο, θπξίσο, πγξαζίαο, 

πνπ βγάδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο έμσ απ’ ηα φξηα πγξαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο νη ρεκηθέο ελψζεηο ηνπ θαπλνχ, πηζηεχεηαη φηη 

δξνχλ ζε θάπνην βαζκφ σο κηθξνβηνθηφλα ή σο αληηνμεηδσηηθά, αλ θαη ζήκεξα 

γίλεηαη ιφγνο γηα θαξθηλνγφλν δξάζε νξηζκέλσλ απ’ απηέο. 

πληήξεζε ζε δάραξε 

 Μέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε θξνχησλ (θπξίσο 

καξκειάδεο θαη γιπθά θνπηαιηνχ). Βαζίδεηαη ζηηο κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ηεο 

ζαθραξφδεο (κπνξεί λα θζάζεη κέρξη 50% - 60% επί ηνπ βάξνπο. 



πληήξεζε ζε ιάδη ή δσηθφ ιίπνο 

 Παιηά κέζνδνο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα ηξφθηκα θαιχπηνληαη απφ ην ιάδη. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

εκπνδίδεηαη έηζη ε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 

γηα ηε ζπληήξεζε ιαραληθψλ αιιά θαη γηα θξέαο ή ςάξη. 

πληήξεζε ζε αιθνφι 

 Σα ηξφθηκα θαιχπηνληαη κε αιθνφι θαη εκπνδίδεηαη έηζη ε αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε θάπνησλ θξνχησλ. 

πληήξεζε ζε μίδη θαη ζε φμηλα δηαιχκαηα  

 Παιηά κέζνδνο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα ηξφθηκα θαιχπηνληαη κε μίδη. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη αιάηη. Οη  ρακειέο ηηκέο Ph (πέ-

ρά) εμαζθαιίδνπλ έλα πεξηβάιινλ αθηιφμελν γηα ηελ πιεζψξα ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ θη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ φρη φκσο 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ιαραληθά θαη γηα ςάξηα. 

  πληήξεζε κε θνλζεξβνπνίεζε. 

Κνλζεξβνπνίεζε ιέγεηαη ε δηαδηθαζία πξνθχιαμεο ησλ δηάθνξσλ ηξνθψλ 

απ' ηε ζήςε θαη ε θχιαμή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφθεηηαη γηα 

κία κέζνδν πνχ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα. πλίζηαηαη ζηε ζέξκαλζε 

ηξνθίκσλ κέζα ζε θιεηζηά δνρεία κε ζθνπφ αθ’ ελφο ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αιινηψζεηο ή θαη λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη αθ’ εηέξνπ ηε δηαθχιαμε 

ησλ ηξνθίκσλ απφ κία λέα κφιπλζή ηνπο, φπσο θαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 

αέξα. 

 

 

ήκεξα ε θνλζεξβνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί ην βαζηθφ κέιεκα ηεο 

αλζξσπφηεηαο θη έρεη αλαπηπρζεί ζ' φιν ηνλ θφζκν κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία.. 

Με ηελ θνλζεξβνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ απνθεχγεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπο θαη 

πεηπραίλεηαη ε δηαηήξεζή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε φκσο είλαη λα γίλεηαη κε θπζηθά κέζα. 

Ζ θνλζεξβνπνίεζε θαίλεηαη φηη είλαη ε πην αζθαιήο θαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε κέζνδνο δηαηήξεζεο ηξνθψλ. Ζ ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο, φπσο 

θαη ζην καγείξεκα (βξάζηκν, ςήζηκν), έηζη θαη ζηελ θνλζεξβνπνίεζε 

θαηαζηξέθεη φινπο ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ αιινηψλνπλ ηελ ηξνθή ή 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηαδηθαζία 

ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο (απνζηείξσζε) ησλ θνλζεξβψλ πξνθχπηεη εληφο ηεο 

θνλζέξβαο θαζψο ε ηξνθή ζεξκαίλεηαη ζε πνιχ πςεινχο βαζκνχο. Έηζη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη νχηε ρξεηάδνληαη ζπληεξεηηθά. Δπηπιένλ ν 



αεξνζηεγήο ηξφπνο θιεηζίκαηνο ηεο θνλζέξβαο εμαζθαιίδεη ηελ απνπζία αέξα 

κέζα ζην δνρείν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο γηα λα αλαπηπρζνχλ κηθξφβηα κέζα ζε απηήλ, ή λα 

αιινηψζνπλ ην πξντφλ. 

Γηάθνξεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα είλαη 

εθάκηιια θαη κεξηθέο θνξέο αζθαιέζηεξα απφ ηα αληίζηνηρα θξέζθα ε 

θαηεςπγκέλα. πγθεθξηκέλα ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ςάξηα θαη πνπιεξηθά, πνπ 

ζεσξνχληαη πξσηετλνχρα πξντφληα, είλαη απνιχησο εθάκηιια κε ηα 

αληίζηνηρα θξεζθν-καγεηξεπκέλα, δηφηη νη πξσηεΐλεο ηνπο δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία (απνζηείξσζε) θαηά ηελ θνλζεξβνπνίεζε. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα ςάξηα νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη έλα επηπιένλ φθεινο ησλ 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ ςαξηθψλ είλαη φηη αθφκα θαη ηα κηθξά θφθαιά ηνπο πνπ 

πεξηέρνπλ αζβέζηην καιαθψλνπλ θαη επνκέλσο είλαη βξψζηκα. Έηζη ζεσξείηαη 

φηη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ςαξηθά πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν αζβέζηην απ’ φηη ηα 

θξέζθα. 

Άιια πιενλεθηήκαηα ησλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ είλαη ε αζθάιεηα 

ηνπο θαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο. Γλσξίδνληαο ινηπφλ φηη απνδεδεηγκέλα ε 

ζξεπηηθή ηνπο αμία είλαη εμίζνπ πςειή κε ηα αληίζηνηρα θξέζθα ή 

θαηεςπγκέλα κπνξνχκε λα ηα θαηαλαιψζνπκε είηε άκεζα απφ ηελ θνλζέξβα 

είηε σο ζπζηαηηθφ ζηελ θαζεκεξηλή καο καγεηξηθή, αξθεί λα ρξεζηκνπνηνχκε 

γηα ηελ δηαηξνθή καο καδί κε ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα, θξέζθα 

ιαραληθά θαη θξνχηα γηα λα πξνζιακβάλνπκε ηελ βηηακίλε C πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ζηνλ νξγαληζκφ. 

Αλ ε θνλζεξβνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά (ηήξεζε 

ησλ ζεξκνθξαζηψλ, ζηεγαλφηεηα ησλ δνρείσλ), ε θαηαλάισζή ηνπο κπνξεί λα 

απνβεί εμαηξεηηθά επηθίλδπλε. Ζ αιιαληίαζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα 

ηξνθηθή δειεηεξίαζε πνπ νθείιεηαη ζε έλα πνιχ επηθίλδπλν βαθηεξίδην, πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηηο κε ζηεγαλέο θνλζέξβεο. Σηο κέξεο καο, ν θίλδπλνο απηφο 

έρεη εμαθαληζηεί ηειείσο κε ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ θαη ειεγκέλσλ 

βηνκεραληθψλ κεζφδσλ. 

 

Υεκηθά πξφζζεηα – «E». Σα πξφζζεηα ρεκηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα 

λα πξνζδψζνπλ θαιχηεξε γεχζε, ρξψκα ή άξσκα ζηα ηξφθηκα ή κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα δσήο. 

Ο θσδηθφο «E» έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ E.E. γηα λα δειψλεη ηελ χπαξμε ελφο 

εγθεθξηκέλνπ ρεκηθνχ πξνζζέηνπ (ρξσζηηθέο, ζπληεξεηηθά, αληηνμεηδσηηθά, 

ζηαζεξνπνηεηέο). Λφγσ ηεο χπαξμεο πάξα πνιιψλ εηδψλ εγθεθξηκέλσλ 

ρεκηθψλ πξνζζέησλ, θάζε θνξά δίπια ζην «E» αλαγξάθεηαη θαη έλαο 

αξηζκφο, πνπ πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο γηα πνην είδνο ρεκηθνχ πξνζζέηνπ 

πξφθεηηαη: π.ρ. «E45», «E21», «E112». Παξφιν πνπ ηα «E» είλαη εγθεθξηκέλα 

απφ ηελ E.E., θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη, θαζψο φζν πεξηζζφηεξα 



αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ελφο ηξνθίκνπ, ηφζν ιηγφηεξν «θπζηθφ» ην 

θαζηζηνχλ. 

 

Δάλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ζπλαληήζεηε ην γξάκκα Δ, 

αθνινπζνχκελν απφ έλα ηξηςήθην λνχκεξν, ηφηε πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ηα 

λνχκεξα: 

 

Απφ 100 έσο 199 αθνξνχλ ρξσζηηθέο νπζίεο. 

Απφ 200 έσο 299 αθνξνχλ ζπληεξεηηθά. 

Απφ 300 έσο 399 αθνξνχλ αληηνμεηδσηηθά. 

Απφ 400 έσο 499 αθνξνχλ ζηαζεξνπνηεηέο.  

 

 

Όηαλ θάπνηα εηηθέηα ηξνθίκνπ γξάθεη: «Υσξίο ρνιεζηεξίλε» απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην πξντφλ δελ πεξηέρεη ρνιεζηεξίλε, αιιά ζα πξέπεη λα μέξεηε φηη κπνξεί λα 

πεξηέρεη θνξεζκέλν (δσηθφ) ιίπνο, θάηη ην νπνίν επίζεο αλεβάδεη ηελ 

ρνιεζηεξίλε ζην αίκα. Σν λα βξίζθεηε ινηπφλ ην ιίπνο, ηε ρνιεζηεξφιε ή ην 

αιάηη πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηξφθηκα, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα δηαβάδεηε ηηο 

εηηθέηεο ηνπο.  

Δηηθέηα δηαηξνθηθήο επηζήκαλζεο 

Γηαβάδνληαο ηηο εηηθέηεο ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ καζαίλεηε πεξηζζφηεξα 

γηα έλα ηξφθηκν. Οη εηηθέηεο εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζε ζεξκίδεο (Kcal) πνπ 

παίξλεηε θαηαλαιψλνληαο 100 γξακκάξηα απφ ην πξντφλ πνπ έρεηε αγνξάζεη.  

• Γψζηε πξνζνρή ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, πνπ 

κπνξεί λα θάλνπλ θαθφ ζηε θαξδηά ζαο ηδηαίηεξα εάλ ε ρνιεζηεξφιε ζαο είλαη 

απμεκέλε. 

• Πξνζέμηε ζηελ πνζφηεηα λαηξίνπ. [.Ζ.Π.: 2 γξακκάξηα] 

• Οη δηαηηεηηθέο ίλεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δίλαη αλαγθαία ε 

χπαξμε ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνηιηφηεηαο θαη ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

• Όζνλ αθνξά ηηο βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη ηα ηρλνζηνηρεία, θαη απηά 

αλαγξάθνληαη σο ην πνζφ πνπ ιακβάλεη θάπνηνο θαηαλαιψλνληαο 100 

γξακκάξηα απηνχ ηνπ πξντφληνο. Σα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ 

ην πνζφ απφ ηε πληζηψκελε Ζκεξήζηα Πνζφηεηα (.Ζ.Π.) πνπ 

πξνζιακβάλεηε θαηαλαιψλνληαο 100 γξακκάξηα απηνχ ηνπ πξντφληνο. Γηα 



παξάδεηγκα ηξψγνληαο 100 γξακκάξηα ηνπ πξντφληνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε 

δηπιαλή εηθφλα ιακβάλεηε ην 169% ηεο πνζφηεηαο Βηηακίλεο Δ πνπ πξέπεη 

λα πξνζιακβάλεηε εκεξεζίσο. 

υζηαηικά 

Σα ηξφθηκα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ εηηθέηα κηα ιίζηα κε ηα ζπζηαηηθά πνπ 

πεξηέρνπλ. Οη εηηθέηεο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα γξάθνπλ ηα ζπζηαηηθά ησλ 

πξντφλησλ κε ζεηξά Βάξνπο, ζπζηαηηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα αλαγξάθεηαη πξψην. Σν ζπζηαηηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε κηθξφηεξε 

πνζφηεηα αλαγξάθεηαη ηειεπηαίν. Οπφηε γηα λα απνθχγεηε ηα πνιιά ιηπαξά 

ή ηα θεθνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, πεξηνξίζηε ηελ ρξήζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

αλαγξάθνπλ ιίπνο ή ιάδη πξψηα, ή πνπ αλαγξάθνπλ πνιιά ιηπαξά ή 

ζπζηαηηθά ιαδηνχ.  

Γηαβάδεηε ηηο εηηθέηεο πξνζεθηηθά. Μπνξεί αξρηθά λα κνηάδεη δχζθνιν ή 

βαξεηφ, αιιά ηειηθά κπνξεί λα απνδεηρηεί ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. 

Πνιχ ζπρλά ζπλαληάκε ζηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο ηξνθίκσλ, κεξηθέο ιέμεηο: 

Διεχζεξν ζεξκίδσλ ή ρσξίο ζεξκίδεο. 

Σα ηξφθηκα απηά έρνπλ ιηγφηεξν απφ 5 ζεξκίδεο αλά κεξίδα. 

Υσξίο ιίπνο ή ειεχζεξα ιίπνπο "ρσξίο πξνζηηζέκελν ιίπνο" θαη "κεδεληθφ 

ιίπνο" 

Σα ηξφθηκα απηά πεξηέρνπλ πεξίπνπ 0.5 g ιίπνπο αλά κεξίδα. 

Διεχζεξα ρνιεζηεξφιεο ή ρσξίο ρνιεζηεξφιε 

ηα ηξφθηκα απηά ππάξρνπλ ιηγφηεξα απφ 2 mg ρνιεζηεξφιεο, ελψ ζα 

πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνπλ ιηγφηεξα απφ 2 g θνξεζκέλνπ ιίπνπο αλά κεξίδα. 

Σξφθηκα θησρά ζε άιαηα λαηξίνπ 

Δλδείθλπηαη γηα δίαηηεο θησρέο ζε αιάηη. Ζ θαηαλάισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζαο δίλεη ηε κηζή πνζφηεηα λαηξίνπ απ’ φηη 

ην θαλνληθφ πξντφλ. 

Αλάιαηα ή ρσξίο επηπξφζζεην αιάηη. 

Γελ έρεη πξνζηεζεί αιάηη ζηα ηξφθηκα απηά. 

Πξντφληα κεησκέλσλ ζεξκίδσλ, ιίπνπο, ρνιεζηεξφιεο ή λαηξίνπ 

Σν ηξφθηκν έρεη ηνπιάρηζηνλ 25% ιηγφηεξν ιίπνο, ρνιεζηεξφιε, ζεξκίδεο ή 

λάηξην απφ ην αληίζηνηρν θαλνληθφ ηξφθηκν. 

Πξντφληα δηαίηεο. 



Σα πξντφληα απηά είλαη είηε ρακειήο είηε κεησκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ζεξκίδεο ή λα πξννξίδνληαη γηα θάπνηα άιιε εηδηθή ρξήζε ζε έλα δηαηηνιφγην. 

Πξντφληα light 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ηξφθηκν έρεη 1/3 ιηγφηεξεο ζεξκίδεο ή 1/2 ιηγφηεξν ιίπνο 

ή 1/2 ιηγφηεξν λάηξην απ’ φηη ην θαλνληθφ ηξφθηκν. Πξνζέμηε γηαηί ν φξνο 

»light» κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην ρξψκα ή ζηελ πθή ηνπ ηξνθίκνπ. 

Τγηεηλά ηξφθηκα 

Σα ηξφθηκα απηά είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νιηθφ ιίπνο θαη θνξεζκέλν 

ιίπνο. Δπηπξφζζεηα δελ πξέπεη λα πεξηέρεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

ρνιεζηεξφιεο ή λαηξίνπ, απ’ φηη ζπζηήλεη ν νξγαληζκφο ηξνθίκσλ θαη 

θαξκάθσλ. Ζ νλνκαζία απηή δε ζεκαίλεη φηη ην ηξφθηκν δελ πεξηέρεη δάραξε, 

νχηε επίζεο φηη είλαη απαξαίηεηα θαηάιιειν γηα ην δηαηηνιφγην ζαο. 

Φπζηθά ηξφθηκα 

Πξνζέρεηε απηφλ ηνλ φξν. Γελ ππάξρεη αθφκε ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηη 

ζεκαίλεη »θπζηθφ». Σν θπζηθφ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην πγηεηλφ. 

Τδξνγνλσκέλα ή κεξηθψο πδξνγνλσκέλν ιίπνο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην αθφξεζην ιίπνο έρεη γίλεη κε πξνζζήθε πδξνγφλνπ πην 

θνξεζκέλν, έηζη ψζηε λα είλαη ζηεξεφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

πζθεπαζκέλα ζε λεξφ 

Οη θνλζέξβεο ηφλνπ ή ζνισκνχ κε λεξφ αληί γηα ιάδη, πεξηέρνπλ ιηγφηεξν 

ιίπνο. 

Αιεχξη ζίηνπ (wheat flour) 

Απηφ αλαθέξεηαη ζην άζπξν αιεχξη θαη φρη ζην αιεχξη νιηθήο αιέζεσο. Σα 

νιηθήο αιέζεσο ηξφθηκα είλαη θαιχηεξεο επηινγέο, γηαηί πεξηέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο θπηηθέο ίλεο. 

Γπζηπρψο, είλαη δχζθνιν λα γλσξίδνπκε φια απηά ηα ζπζηαηηθά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο εηηθέηεο. Θα είλαη φκσο κηα θαιή αξρή, λα 

κάζεηε κεξηθά πνπ πξέπεη λα απνθεχγεηε. Μελ αγνξάδεηε ινηπφλ πξντφληα 

κε ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά… 

BHA (βνπηπιηθή πδξνμπαληζφιε, Δ 320) 

Απηφ ην ζπληεξεηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηξέςεη ην ηάγγηζκα ζε 

ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ έιαηα. Γπζηπρψο φκσο ζρεκαηίδεη ελδερφκελεο 

θαξθηλνγφλεο αληηδξαζηηθέο ελψζεηο ζην ζψκα καο. Μειέηε, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην Japanese Journal of Cancer Research, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ΒΖΑ «επιφγσο πηζαλψο λα είλαη κηα θαξθηλνγφλνο νπζία», 

νπφηε θαιφ είλαη λα ηελ εμαιείςεηε απφ ηε δηαηξνθή ζαο. 



Θα ηελ βξείηε: ζε δεκεηξηαθά, ηζίριεο, παηαηάθηα, δηαηηεηηθά ζπκπιεξψκαηα 

θαη θπηηθά έιαηα. 

Parabens 

Απηά ηα ζπλζεηηθά ζπληεξεηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

κνχριαο ζηα ηξφθηκα, αιιά θαη ζηηο βηνκεραλίεο θνζκεηνινγίαο θαη θαξκάθσλ 

γηα ηηο βαθηεξηνθηφλεο θαη κπθεηνθηφλεο ηδηφηεηέο ηνπο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη 

ηα parabens κπνξεί επίζεο λα δηαηαξάμνπλ ηελ νξκνληθή ηζνξξνπία ηνπ 

ζψκαηφο ζαο. Μηα κειέηε έδεημε φηη ε εκεξήζηα θαηαλάισζή ηνπο κεηψλεη ηελ 

παξαγσγή ζπέξκαηνο θαη ηεζηνζηεξφλεο ζε αξνπξαίνπο θαη φηη έρνπλ βξεζεί 

parabens ζε ηζηνχο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. 

Θα ηα βξείηε: ζηα ζακπνπάλ θαη θπξίσο ζε πξντφληα πεξηπνίεζεο ηνπ 

δέξκαηνο, θαζψο θαη ζε ελπδαηηθά πξντφληα, θξέκεο πξνζψπνπ, αληειηαθά 

θαη σο ζπληεξεηηθά ζε ηξφθηκα. 

Μεξηθψο πδξνγνλσκέλα έιαηα 

Με ζπγρέεηε ην «0 γξ. ηξαλο ιηπαξά» κε ην «ρσξίο trans ιηπαξά». 

Δπηηξέπεηαη ζηα πξντφληα λα γξάθνπλ κεδέλ γξακκάξηα ηξαλο ιηπαξά, 

εθφζνλ έρνπλ ιηγφηεξν απφ κηζφ γξακκάξην αλά κεξίδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κπνξεί λα έρνπλ 0,49 γξακκάξηα αλά κεξίδα θαη λα εμαθνινπζνχλ λα 

αλαγξάθνπλ ρσξίο trans ιηπαξά. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα δχν γξακκάξηα 

είλαη ην κέγηζην πνπ επηηξέπεηαη λα θαηαλαιψζνπκε ζε κηα εκέξα, 

θαηαιαβαίλνπκε ην ηη ζεκαίλεη απηφ. Ζ κεξηθή πδξνγφλσζε απμάλεη ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο θαη κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο ςχμεο. Πνιιέο θνξέο 

εκθαλίδεηαη ζηηο εηηθέηεο κε ζπγθαιπκκέλεο νλνκαζίεο φπσο πδξνγνλσκέλα ή 

κεξηθψο πδξνγνλσκέλα έιαηα.  

Θα ηα βξείηε: ζε θαηεςπγκέλεο πίηζεο, ζηέξεεο καξγαξίλεο, θαζψο θαη άιια 

ιίπε θαη έιαηα κε ζθιεξή δνκή. 

Νηηξψδεο λάηξην 

Σα ληηξψδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ βαθηεξηδίσλ ζηα 

ηξφθηκα θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ξνδ απνρξψζεηο ζηα επεμεξγαζκέλα 

θξέαηα. Γπζηπρψο φκσο φηαλ πεξλνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα 

ζπγρσλεπζνχλ κε ακηλνμέα (ησλ νπνίσλ ην θξέαο είλαη κηα εμαηξεηηθή πεγή) 

γηα λα ζρεκαηίζνπλ ληηξνδακίλεο, ηζρπξέο θαξθηλνγφλεο ελψζεηο. Σν 

αζθνξβηθφ θαη εξπζνξβηθφ νμχ –θπξίσο ε βηηακίλε C- έρεη απνδεηρζεί φηη 

κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν, θαη νη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ πξνζζέζεη 

ηψξα έλα ή θαη ηα δχν απηά πξντφληα. Ωζηφζν, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

κεηψζεηε ηνλ θίλδπλν, είλαη λα πεξηνξίζεηε ηελ πξφζιεςή ηνπο. 

Θα ην βξείηε: ζε επεμεξγαζκέλα θξέαηα φπσο κπέηθνλ θαη ινπθάληθα, αιιά 

θαη ζε αξθεηά ιαραληθά. 

Υξψκα θαξακέιαο 



Απηφ ην πξφζζεην δελ ζα ήηαλ επηθίλδπλν αλ παξαζθεπαδφηαλ κε ηνλ… 

παιηνκνδίηηθν ηξφπν -κε λεξφ θαη δάραξε. Αιιά ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθή ζπληαγή: επεμεξγάδεηαη ηε δάραξε κε ακκσλία, ε 

νπνία κπνξεί λα παξάγεη βιαβεξέο θαξθηλνγφλεο νπζίεο, κφλν θαη κφλν γηα 

λα δψζεη ζηα αλαςπθηηθά ηχπνπ cola, ην θαξακειέλην ρξψκα ηνπο. Έλαο 

αθφκε ιφγνο γηα λα θαηαξγήζεηε ηα αλαςπθηηθά;  

Θα ηα βξείηε: ζε αλαςπθηηθά ηχπνπ cola. 

Υξσζηηθέο χιεο ηξνθίκσλ 

Πνιιά γιπθά θαη θαξακέιεο κε γεχζε θξνχησλ θαη δαραξνχρα δεκεηξηαθά, 

βαζίδνληαη ζε ηερλεηέο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη αξψκαηα πνπ απιά ζπκίδνπλ ην 

άξσκα ησλ θξνχησλ. Απηέο νη ρξσζηηθέο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

λα θαιχπηνπλ ηα κνλφηνλα ρξψκαηα ησλ πνιχ επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ, 

αιιά νξηζκέλεο απνρξψζεηο έρνπλ ζπλδεζεί κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. Μηα 

κειέηε ζπλέδεζε ην θίηξηλν 5 κε ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα ζε παηδηά, ελψ Καλαδνί 

εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ην θίηξηλν 6 θαη ην θφθθηλν 40, έρνπλ κνιπλζεί κε 

γλσζηά θαξθηλνγφλα, ελψ ην θφθθηλν 3 είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί φγθνπο. Σν 

ζπκπέξαζκα; Απνθχγεηε ηηο ηερλεηέο ρξσζηηθέο νπζίεο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν. 

Θα ηηο βξείηε: ζε θαξακέιεο, πνηά θαη γιπθά. 

Τδξνιπκέλε θπηηθή πξσηεΐλε 

Ζ πδξνιπκέλε θπηηθή πξσηεΐλε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εληζρπηηθφ γεχζεο, 

είλαη θπηηθή πξσηεΐλε πνπ έρεη δηαζπαζηεί ζε ακηλνμέα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

φμηλεο ή ελδπκαηηθήο πδξφιπζεο. Έλα απφ απηά ηα νμέα, ην γινπηακηληθφ νμχ, 

φηαλ ελσζεί κε λάηξην ζην ζψκα καο, δεκηνπξγνχλ ην φμηλν γινπηακηληθφ 

λάηξην (MSG), κηα πξφζζεηε χιε πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο, φπσο - πνλνθεθάινπο, λαπηία, αδπλακία θ.ά.. 

Θα ην βξείηε: ζε κηα πνηθηιία ηξνθίκσλ, φπσο ηα θξεαηηθά, ηα πνπιεξηθά, ηα 

ζαιαζζηλά θαη πνιιά ρνξηαξηθά. Υξεζηκνπνηείηαη σο εληζρπηηθφ ηεο γεχζεο 

ζε κεξηθέο ζνχπεο, ζε καγεηξεπηά θαγεηά θαη ζάιηζεο κε ζπζηαηηθά θξέαηνο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο, ζέινπκε λα γλσξίδνπκε ηη ππάξρεη κέζα ζηα 

ηξφθηκά πνπ θαηαλαιψλνπκε, γηα λα κπνξνχκε θαη λα απνθχγνπκε ηπρφλ 

βιαβεξέο νπζίεο. ηελ Δπξψπε, ζρεδφλ φια ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα 

πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηα ζχκθσλα κε λφκν ηεο ΔΔ. Δληνχηνηο, ε νξνινγία 

αλαγξαθήο ζπζηαηηθψλ ζηηο εηηθέηεο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα ζαθήο ζηνλ 

θαηαλαισηή. 

 

                                                          ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Ζ δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε ηξνθίκσλ, ζε παηδηά, επεξεάδεη ηηο δηαηξνθηθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο θαη επηινγέο. 



Όκσο, ε δηαθήκηζε φιν θαη ζπρλφηεξα πεξηιακβάλεη ηξνθέο, πνπ πεξηέρνπλ 

πςειά πνζνζηά δάραξεο, αιαηηνχ θαη ιηπαξψλ. 

Πξφζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη έλα ζηα πέληε παηδηά, ειηθίαο 11-12 εηψλ, 

ζηε θσηία είλαη παρχζαξθα. 14,5% ησλ παηδηψλ, ειηθίαο θάησ ησλ 11 εηψλ 

θαη 21,5% ησλ παηδηψλ, ειηθίαο 12-16 εηψλ, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, είλαη 

παρχζαξθα.  

Έλα ζηα πέληε ειιελφπνπια είλαη παρχζαξθν. Απηά ηα παηδηά θηλδπλεχνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ρνιεζηεξίλε, νπξηθφ νμχ, ζαραξψδε δηαβήηε. Καη είλαη βέβαην 

φηη, φηαλ ελειηθησζνχλ, ζα θηλδπλεχνπλ απφ θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο, πνπ είραλ θαλνληθφ βάξνο. 

Ζ δηαθήκηζε ηξνθίκσλ, ζηα παηδηά, έρεη εμειηρζεί, ζε επηζηήκε θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ δηαθήκηζε παηδηθψλ ηξνθψλ, ζηε 

ζεκεξηλή επνρή, δελ είλαη πιένλ ε άκεζε δηαθήκηζε, έηζη φπσο, 

παξαδνζηαθά, ηε γλσξίδνπκε. Υξεζηκνπνηεί έκκεζνπο ηξφπνπο, ψζηε ην παηδί 

αθφκα θαη ν ελήιηθαο λα κελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη ην κήλπκα, πνπ 

δέρνληαη, είλαη δηαθεκηζηηθφ. Απηνί νη ηξφπνη δίλνπλ άιινζη, ζηε βηνκεραλία, 

φηη δελ πξνσζεί, κέζσ άκεζεο δηαθήκηζεο, ηξφθηκα, ζε παηδηά. Δίλαη, φκσο, 

πεξηζζφηεξν επηθίλδπλνη, γηαηί πξνσζνχλ, ζπλήζσο, "ζθνππηδνηξνθέο", ζηα 

παηδηά, κε θξπθνχο θαη χπνπινπο ηξφπνπο. 

Ζ Έλσζε Καηαλαισηψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ε Which, θαηέγξαςε 

πνιινχο ηξφπνπο "χπνπιεο" δηαθήκηζεο, πνπ απεπζχλεηαη, ζε παηδηά θαη έρεη 

ζηφρν λα ηα θάλεη πειάηεο ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη, 

γηα ηα πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη. 

. 

Ζ χπνπιε δηαθήκηζε ζηα παηδηά 

99% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηα παηδηά πξνέξρνληαλ 

απφ fast food 

80% ησλ δηαθεκίζεσλ ζε παηδηά πξνβάιινληαη ζε Cartoon ζηελ ηειεφξαζε 

θαη ζην δηαδίθηπν 

70% ησλ δηαθεκίζεσλ πξνβάιινληαη ζε παηρλίδηα playstation, x-box θ.α. 

Πάλσ απφ ην 50% ησλ δηαθεκίζεσλ πξνβάιινληαη ζε κηα κεγάιε ηαηλία ζην 

ζηλεκά 

Πάλσ απφ ην 40% ησλ δηαθεκίζεσλ πξνβάιινληαη δεκφζηα ζε ιεσθνξεία, 

ηξακ, πηλαθίδεο. θ.ά. 

Καη απηφ είλαη ηξνκαθηηθφ, επεηδή κε ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη αξλεηηθά 

ε δηαηξνθηθή ζπλείδεζε ζηα παηδηά. 



Γη΄απηφ αλ είζηε γνλείο δψζηε ην θαιφ παξάδεηγκα. Σα παηδηά ζα πηνζεηήζνπλ 

ηηο δηθέο ζαο ζπλήζεηεο, πνπ νδεγεί ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο ζε φιε 

ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηελ ελήιηθε δσή. 

Σα παηδηά θαη θπξίσο απηά ηεο κηθξφηεξεο ειηθίαο είλαη δέθηεο επηζεηηθή 

δηαθήκηζεο πξφρεηξσλ θαγεηψλ θαη ζλαθο.Δπηπιένλ ηα παηδηά δελ έρνπλ 

γλψζεηο ψζηε λα αληηζηέθνληαη ζε απηέο, κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο λα δηακνξθψλνληαη απφ ηα ΜΜΔ.  

 

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία αληιήζεθαλ απφ ην internet  

http://www.foodgrade.gr/food-science/food-science-articles/53-nutrients 

5lyk-lamias.fth.sch.gr/efibia%20diatrofh.ppt  

http://www.iatronet.gr/ 

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Teenagers/Teenagers.aspx 

http://el.wikipedia.org/ 

http://www.diatrofi.gr/  

http://www.inka.gr 

http://www.emedi.gr/ 

θαη απφ ηα βηβιία  

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο β’  θαη γ΄ Γπκλαζίνπ.  

 

                                                           πληνληζηήο: Αιεμαλδξήο Γεψξγηνο 

                                                             πλεξγάηεο: Κνχξηεο Παλαγηψηεο 

                                                                                  Γθνπξάβα Αιέθα 

 


