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ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της βιωματικής δράσης είναι η συνειδητοποίηση, από πλευράς των
μαθητών, της αξίας της υγιεινής διατροφής και η απόκτηση γνώσεων οι οποίες
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών.
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν:





Η συνειδητοποίηση της διατροφικής αξίας όλων των τροφών
Η κατανόηση της σχέσης των βλαβερών διατροφικών συνηθειών με
διάφορες ασθένειες
Συσχέτιση των συνηθειών διατροφής με την ανάπτυξη και την
ευαισθητοποίηση των γονέων .

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν λιτοδίαιτοι. Η γη στην Αττική δεν τους πρόσφερε
πολλά τρόφιμα παρά μόνο τα κυρίως απαραίτητα όπως ήταν το κριθάρι, το σιτάρι,
το κρασί, το λάδι, τις ελιές. Σε αντίθεση με τους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες
υπήρχαν και κάποιοι λαοί όπως οι Θεσσαλοί και οι Βοιωτοί που κατοικούσαν κοντά
σε εύφορες πεδιάδες. Αυτοί είχαν μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων .

Προς το μεσημέρι ή προς το απόγευμα έπαιρναν το άριστον ένα πολύ λιτό και

γρήγορο γεύμα. Επίσης αργότερα προς το βραδάκι πολύ λίγοι Έλληνες έτρωγαν ένα
γεύμα το εσπέρισμα. Τέλος το τελευταίο και πολυτελές δείπνο το έπαιρναν στο τέλος
της ημέρας αφού νύχτωνε. Αυτό το δείπνο συνήθως τελείωνε με επιδόρπια όπως
φρούτα νωπά ή ξηρά κυρίως σύκα, καρύδια, σταφύλια ή γλυκά με μέλι. Οι αρχαίοι
Έλληνες ξεκινούσαν την μέρα τους με το ακράτισμα δηλαδή το πολύ απλό πρωινό
που έτρωγαν. Αποτελούνταν από λίγο κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί. Πολλές
φορές πρόσθεταν σύκα και ελιές.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Τα δημητριακά αποτελούσαν τη βάση της διατροφής των αρχαίων

Ελλήνων. Το αλεύρι από κριθάρι ονομάζονταν μάζα και ήταν το πιο συνηθισμένο
ψωμί των αρχαίων. Στη ζύμη έβαζαν διάφορα καρυκεύματα όπως μάραθο, δυόσμο
και μέντα για να νοστιμέψουν το ψωμί. Οι περισσότεροι κάτοικοι τόσο στην Αθήνα
όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις ζύμωναν μόνοι τους το ψωμί. Παρόλα αυτά στα
μεγάλα κέντρα υπήρχαν φούρνοι που μπορούσαν να αγοράσουν από κει το ψωμί.
Άλλα είδη δημητριακών που υπήρχαν εκείνη την εποχή ήταν ο “ κριβανίτης άρτος ”
που γινόταν από σιμιγδάλι, ο “ όμωρος ” ήταν ένα γλύκισμα από ζύμη, σουσάμι και
μέλι, ο “ άρτος ορύνδης ” ένα είδος ρυζιού που φύτρωνε στις όχθες του Νείλου και οι
σημερινές λαγάνες που όμως δεν είχαν σχέση με το έθιμο της καθαρά Δευτέρας.
ΦΡΟΥΤΑ και ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν την ποικιλία
των φρούτων που έχουμε σήμερα παρόλο που ακόμα και τότε επικρατούσε το
μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας. Τότε δεν υπήρχαν κάποια φρούτα όπως τα
πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα ροδάκινα, οι μπανάνες κ.α. Παρόλα αυτά αγαπούσαν
πολύ τα φρούτα. Μερικά από τα φρούτα που υπήρχαν εκείνη την εποχή ήταν τα
αχλάδια, τα ρόδια, τα μήλα, τα σύκα, μούρα, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα κ.α.
ΦΡΟΥΤΑ και ΛΑΧΑΝΙΚΑ Λαχανικά Τα λαχανικά κυρίως στις αρχαίες πόλεις ήταν
από τα σπάνια αγαθά. Όμως πολλά σπίτια, κυρίως στα περίχωρα, καλλιεργούσαν
στους κήπους και στα χωράφια τους, παρά το πρόβλημα έλλειψης νερού το
καλοκαίρι, διάφορα λαχανικά όπως κρεμμύδια, σκόρδα, φασόλια, μαρούλια, βλίτα,
αρακά, φακές, ρεβίθια, αγκινάρες, αγγούρια κ.α. Επίσης “ καρύκευαν ” τα φαγητά
τους με διάφορα μυρωδικά όπως άνηθο, δυόσμο και σέλινο.
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Τα ράφια της κουζίνας ενός αρχαίου ελληνικού σπιτιού έπρεπε να
είναι εφοδιασμένα με διάφορα μπαχαρικά που συνήθιζαν να προσθέτουν για να
κάνουν πιο γευστικά τα πιάτα τους. Κάποια από αυτά τα μπαχαρικά ήταν σίγουρα το
αλάτι, η ρίγανη, το ξύδι, το θυμάρι, το σουσάμι, η κάπαρη, το κύμινο και διάφορα
άλλα.
ΤΟ ΚΡΕΑΣ Οι αρχαίοι δεν συνήθιζαν να αγοράζουν το κρέας γιατί ήταν πανάκριβο.
Το χρησιμοποιούσαν κυρίως για τις θυσίες. Στην ύπαιθρο όμως μερικοί άνθρωποι
έτρεφαν ζώα όπως γουρουνόπουλα, κατσίκια, αρνιά, πουλερικά. Αυτοί έτρωγαν
συχνότερα κρέας. Τους άρεσε επίσης πολύ να κυνηγάν. Έτσι κυνηγούσαν περιστέρια
αλλά και όλα τα πετούμενα και τρέφονταν από αυτά. Επίσης κυνηγούσαν και
μεγαλύτερα ζώα όπως αγριόχοιρους, ελάφια και ζαρκάδια.
ΟΙ αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν πολύ συχνά όσπρια. Από αυτά τους ήταν γνωστά : οι

φακές, τα φασόλια και τα ρεβίθια που τα προτιμούσαν ψημένα. Τα μπιζέλια και τα
κουκιά που τα έτρωγαν συνήθως σε πουρέ και επίσης τα λουπίνια. Οι Έλληνες

έτρωγαν πολύ περισσότερο ψάρια παρά κρέας. Κάποια ψάρια ήταν : ο κολιός, το
σκουμπρί, σαρδέλα, η γόπα, η μαρίδα κ.α. ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ: Το
κρασί ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα ποτά των αρχαίων Ελλήνων. Το κρασί
συνόδευε συνήθως όλα τα γεύματα τους και τα συμπόσια. Όπως ξέρουμε το έπιναν
νερωμένο γιατί κατανάλωναν άφθονο και δεν ήθελαν να μεθούν. Το νέρωναν μέσα σε
ένα αγγείο που ονομάζονταν κρατήρας και πολλές φορές έβαζαν μέσα και διάφορα
αρώματα όπως θυμάρι, μέντα, γλυκάνισο, δενδρολίβανο, ακόμα και μέλι. Το κρασί
ήταν χλιαρό ή κρύο ανάλογα με την εποχή. Μερικές φορές έβαζαν μέσα και παγάκια
που τα έφερναν από τα βουνά και τα διατηρούσαν μέσα σε άχυρο. Εκείνη την εποχή
υπήρχαν τέσσερα είδη κρασιού. Το άσπρο, το κιτρινωπό, το μαύρο και το κόκκινο.
Το άσπρο ήταν το ελαφρότερο και πολύ χωνευτικό, το κιτρινωπό είχε πιο ξινή γεύση,
ενώ το μαύρο και το κόκκινο που είχαν γλυκιά γεύση ήταν τα πιο περιζήτητα.

ΤΟ ΛΑΔΙ . Το λάδι ήταν ένα υλικό που το χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα πολύ οι
αρχαίοι Έλληνες. Από διάφορες Ανασκαφές έχουν βρεθεί αμφορείς στους οποίους
αποθήκευαν το λάδι. Στη αρχαιότητα, το φημισμένο λάδι ήταν αυτό που προερχόταν
από την Σάμο και την Ικαρία. Το ελαιόλαδο το χρησιμοποιούσαν Στην παρασκευή
διαφόρων φαγητών.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ
Κάθε λαός ανά τον κόσμο διακρίνεται από μία διαφορετικότητα. Οι διαφορές
ανάμεσα στους λαούς μπορεί να οφείλονται σε θέματα θρησκείας, κουλτούρας,
νοοτροπίας αλλά και διατροφής. Η διατροφή δεν είναι ένα μονοσήμαντο
φαινόμενο, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία πολιτισμού που ανανεώνονται με τον
ρυθμό που εξελίσσεται ένα σύνολο ανθρώπων. Οι διατροφικές συνήθειες ενός
λαού επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις, η ιδεολογία και άλλα. Εξετάζοντας διάφορες
διατροφικές συνήθειες πολλών λαών, διαπιστώνουμε ότι στην διαπολιτισμική
κοινωνία και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης στην οποία ζούμε, μπορεί κανείς
να εντοπίσει από μεγάλες διαφορές μέχρι και ομοιότητες, αφού οι επιρροές από
την μία κουλτούρα στην άλλη είναι εμφανείς ακόμα και στη διατροφή.
Η παραδοσιακή αφρικάνικη κουζίνα χαρακτηρίζεται από αμυλούχες τροφές,
συνοδευόμενες από σούπες που περιέχουν κρέας ή/και λαχανικά ενώ τα φρούτα
θεωρούνται τρόφιμα. Ας μην παραλείψουμε όμως το γεγονός ότι η Αφρική είναι μία
τεράστια ήπειρος και επομένως κάθε της τοποθεσία μπορεί να ακολουθεί άλλες
διατροφικές συνήθειες. Για παράδειγμα, ενώ οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη
Μεσόγειο συμπίπτουν διατροφικά με την ελληνική κουζίνα, η ανατολική Αφρική
είναι διακριτική όσον αφορά στην κατανάλωση κρέατος, αφού τα βοοειδή και τα
αιγοπρόβατα θεωρούνται ως μορφή νομίσματος, με αποτέλεσμα οι Αφρικανοί να
αποφεύγουν την κατανάλωσή τους ως τρόφιμα.
Σε αντίθεση με τους Εβραίους που δεν καταναλώνουν χοιρινό και τους
Ινδουιστές που δεν τρώνε βοδινό, οι Κινέζοι και οι Γιαπωνέζοι δεν έχουν καμία

απαγορευμένη τροφή. Αντιθέτως, απολαμβάνουν την κουζίνα με τη μεγαλύτερη
ποικιλία ανά τον κόσμο. Λογικό εφόσον εκτός από λαχανικά, ρύζι και ζυμαρικά,
τρώνε επίσης σκύλους, γάτες, φίδια, έντομα, αρουραίους, ακόμα και
χελιδονόσουπα. Στις χώρες αυτές οι μερίδες είναι αρκετά μικρές, ενώ τρώγοντας με
τα ξυλάκια, καταφέρνουν να τρώνε την ιδανική ποσότητα και πολύ πιο αργά.
Στην Γερμανία και την Αυστρία η κατανάλωση κρέατος, λαχανικών,
γαλακτοκομικών και ψωμιού-δημητριακών είναι το ίδιο διαδεδομένη με τις
μεσογειακές χώρες. Η μόνη ουσιαστική διαφορά διακρίνεται στην κατανάλωση
φρέσκων φρούτων, τα οποία είναι κανείς δύσκολο να βρει. Εάν τύχει να ψωνίσετε
για παράδειγμα από μία γερμανική ή αυστριακή υπεραγορά, θα διαπιστώσετε ότι
τα περισσότερα φρούτα προέρχονται από άλλες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι
όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα προιόντα κρέατος, όπως
λουκάνικα και σαλάμια, συναντά κανείς τεράστια ποικιλία στις χώρες αυτές αφού
καταναλώνονται αρκετά. Επισκεπτόμενος κανείς τη Βιέννη δεν θα μπορούσε να
μην δοκιμάσει το παραδοσιακό βιενέζικο σνίτσελ (Wiener Schnitzel).
Στη Ρωσία το χοιρινό κρέας είναι ευρέως διαδεδομένο. Η αυξημένη
κατανάλωση οφείλεται πιθανόν στις χαμηλές θερμοκρασίες και τα λιπαρά που
περιέχονται στο κρέας, τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση του ψύχους, σε
συνδυασμό πάντα με την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Τα φρούτα και τα
λαχανικά δεν καταναλώνονται συχνά από τους Ρώσους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο επικρατεί η φιλοσοφία του απλά να υπάρχει κάτι στο
στομάχι, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται αρκετά πρόχειρο και γρήγορο φαγητό
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια το πρωινό αποτελεί τρανή εξαίρεση, αφού το
“English breakfast” θεωρείται πλήρες γεύμα και συνήθως περιλαμβάνει αυγά,
μπέικον, λουκάνικα, καφέ ή τσάι και φρυγανιές. Ομοίως με τους Ρώσους, οι
Βρετανοί δεν καταναλώνουν συχνά φρούτα και λαχανικά.
Σε πλήρη αντίθεση με τη Βρετανία, οι διατροφικές συνήθειες στη Γαλλία
είναι περισσότερο επιλεκτικές, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ωραιοποίηση
της εμφάνισης κάθε γεύματος. Οι Γάλλοι συνηθίζουν να καταναλώνουν όλα τα είδη
τροφίμων, συνοδευόμενα πάντα από κάποιο είδος σάλτσας, ενώ το κρασί κατά τη
διάρκεια του φαγητού και τα φρούτα και τα τυριά ως επιδόρπιο, θεωρούνται
αγαπημένες συνήθειες των Γάλλων. Γενικώς, οι Γάλλοι συνδέουν το φαγητό με την
απόλαυση, γι’αυτό και η ποσότητα δεν παίζει μεγάλο ρόλο στο γεύμα. Οι Γάλλοι
τρώνε γενικά μικρές μερίδες. Μερικά πιάτα που μας έμαθαν οι Γάλλοι να αγαπάμε,
είναι οι πατάτες gratin dauphinois, το ψητό Camembert,οι κρέπες, το σουφλέ
τυριού, το pot–au–feu, το φουά γκρα, το μιλφέιγ, η κρεμ μπρουλέ και άλλα πολλά
πιάτα, διεθνώς διαδεδομένα.

Όσον αφορά την Αμερική, οι διατροφικές συνήθειες των
Αμερικανών είναι ευρέως γνωστές. Μεγάλες ποσότητες πρόχειρου
φαγητού, εμπλουτισμένες με πολλά λιπαρά και αμφιβόλου ποιότητας
τρόφιμα ζωικής προέλευσης, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της
αμερικάνικης διατροφικής κουλτούρας. Ωστόσο, οι νότιες χώρες των

Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Μεξικό, έχουν άλλη διατροφική
νοοτροπία. Αυτή έγκειται σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων, ζωικών,
φυτικών, αμυλούχων και λαχανικών, με κύριο χαρακτηριστικό τα
βότανα που προσδίδουν καυτερές ιδιότητες στα γεύματά τους. Η
κουζίνα του Μεξικού έχει μια σημαντική επιρροή από τη Καραϊβική
εξαιτίας της τοποθεσίας του. Το θαλασσινό φαγητό φτιάχνεται κυρίως
σε πολιτείες που συνορεύουν με τον Ειρηνικό Ωκεανό ή τον κόλπο του Μεξικού.
Επίσης, το μέλι είναι σημαντικό συστατικό σε πολλά μεξικάνικα πιάτα.
Στα χωριά οι Μεξικανοί
τρώνε ιγκουάνα, κροταλία, ελάφι, ουρακοτάγκο, κατσαρίδα,
αβγά μυρμηγκιών και άλλα είδη εντόμων.
Οι Κύπριοι, καταναλώνουν συχνά κρέας , κύριο συστατικό της κυπριακής
κουζίνας. Ωστόσο η μεσογειακή διατροφή ακολουθείται πιστά με άφθονα φρούτα
και λαχανικά στο διαιτολόγιο. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η κατανάλωση
κρέατος και άλλων λιπαρών τροφών αποφεύγεται λόγω της αφόρητης ζέστης. Από
την άλλη, τα γεύματα των Κυπρίων χαρακτηρίζονται από μεγάλες ποσότητες.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν
τρώει πρωινό.

ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1η Ομάδα: Δημητριακά
Ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, δημητριακά, πατάτες.
Οι τροφές αυτές βρίσκονται στη βάση της διατροφικής πυραμίδας, είναι
πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες της ομάδας Β, πρωτεΐνες,
άπεπτες φυτικές ίνες, σίδηρο και άλλα μέταλλα. Οι περισσότερες από αυτές
τις τροφές είναι από τη φύση τους χαμηλές σε λίπος. Όταν μάλιστα
περιέχουν το φλοιό τους ή είναι ολικής αλέσεως τότε παρέχουν και αρκετές
φυτικές ίνες, με τις οποίες αντιμετωπίζεται η δυσκοιλιότητα και μειώνονται
τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα.

2η Ομάδα: Φρούτα
Εσπεριδοειδή, χυμοί φρούτων, άλλα φρούτα καθώς και ξηρά
φρούτα.

Περιέχουν Βιταμίνες Α και E, φυλλικό οξύ, υδατάνθρακες, άπεπτες
φυτικές ίνες, μέταλλα, νερό. Οι υδατάνθρακες των φρούτων γλυκόζη,
φρουκτόζη) προσφέρουν άμεση ενέργεια στον οργανισμό. Είναι
προτιμότερο να καταναλώνονται όπως είναι παρά με τη μορφή χυμών,
γιατί χάνουν τις φυτικές ίνες και μεγάλο ποσοστό βιταμινών.

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

4η Ομάδα: Κρέας, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, όσπρια και ξηροί καρποί
Παρέχουν πρωτεΐνη (υλικά κατασκευής, δημιουργούν και αναπλάθουν
τους ιστούς). Περιέχουν επίσης βιταμίνες, λίπη, σίδηρο και άλλα μέταλλα.

5η Ομάδα: Γαλακτοκομικά προϊόντα
Γάλα, γιαούρτι, τυρί.

Παρέχουν ασβέστιο, βιταμίνη D, πρωτεΐνη, σίδηρο και άλλα μέταλλα
κτλ. Κάποιες τροφές, όπως το τυρί, έχουν περισσότερο λίπος κι άλλες
λιγότερο. Η θρεπτικότητα του γάλακτος δεν ελαττώνεται με την μείωση

του λίπους, οπότε είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε γάλα με χαμηλά
λιπαρά.

6η

Ομάδα: Περιέχει τα λίπη, τα έλαια και τα γλυκά
Ελιές, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, μαγιονέζα, μαργαρίνη, βούτυρο,
σάλτσες, γλυκά, ανάλατοι ξηροί καρποί).
Στη σωστή ποσότητα προσθέτουν γεύση και ευχαρίστηση στα γεύματά
μας αλλά σε μεγάλη ποσότητα αποτελούν την κύρια αιτία της παχυσαρκίας.
Υπάρχουν όμως κι άλλες ουσίες που τις καταναλώνουμε καθημερινά και
είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας. Ας δούμε τις δύο
σημαντικότερες από αυτές:

Νερό:
Ονομάζεται πολλές φορές "ξεχασμένο" συστατικό. Το 65% του σώματος
μας αποτελείται από νερό. Χρησιμεύει στη μεταφορά άλλων συστατικών,
απομακρύνει τα υπολείμματα των τροφών και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του
σώματος. Θα πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά τουλάχιστον 8 ποτήρια
υγρά, δηλαδή νερό, χυμούς κ.λ.π.

Αλάτι:
Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) είναι απαραίτητο συστατικό στην καθημερινή

μας διατροφή. Όλα τα κύτταρα, ζωικά και φυτικά, περιέχουν νάτριο και,
συνεπώς, νάτριο υπάρχει σε όλα τα φυσικά τρόφιμα. Ο άνθρωπος
προσθέτει αλάτι στα φαγητά του για να γίνουν νοστιμότερα, αλλά και για
να τα συντηρήσει. Αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
αρτηριακής του πίεσης, ακόμα και από την παιδική ηλικία. Για το λόγο
αυτό, δεν πρέπει να προσθέτουμε καθόλου αλάτι στο φαγητό μας, ούτε
κατά το μαγείρεμα ούτε στο πιάτο μας την ώρα του φαγητού.
Πρέπει, επίσης, να αποφεύγουμε όλα τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και
ιδιαίτερα τις κονσέρβες που περιέχουν πολύ αλάτι.
Χρειαζόμαστε μόνο μισό κουταλάκι αλάτι την ημέρα!

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Τρώτε ποικιλία τροφίμων
Χρειάζεστε περισσότερα από 40 διαφορετικά θρεπτικά συστατικά για να έχετε
καλή υγεία και κανένα τρόφιμο δε μπορεί να τα παρέχει όλα. Η παροχή τροφίμων
στις μέρες μας διευκολύνει το να τρώμε ευρεία ποικιλία τροφίμων είτε αγοράζοντας
φρέσκα τρόφιμα και να τα μαγειρεύουμε, είτε εκμεταλλεύοντας προμαγειρεμένα
πιάτα και γεύματα είτε παραγγέλνοντας απ’ έξω. Ισορροπήστε τις επιλογές σας σε
βάθος χρόνου! Αν φάγατε μεσημεριανό με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, φάτε ένα
χαμηλό σε λίπος βραδινό. Αν μια μέρα φάτε μια μεγάλη μερίδα κρέατος για βραδινό,
προτιμήστε ίσως το ψάρι την επόμενη μέρα.

2. Βασίστε τη διατροφή σας σε πολλά τρόφιμα πλούσια σε
υδατάνθρακες
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τρώνε αρκετά τρόφιμα όπως το ψωμί, τα
ζυμαρικά, το ρύζι, άλλα δημητριακά και πατάτες. Περισσότερες από τις μισές
θερμίδες στη διατροφή σας πρέπει να προέρχονται από αυτά τα τρόφιμα. Δοκιμάστε
επίσης ψωμί, ζυμαρικά και άλλα δημητριακά ολικής άλεσης για να αυξήσετε την
πρόσληψη ινών.

3. Απολαύστε πολλά φρούτα και λαχανικά
Οι περισσότεροι από εμάς δεν τρώμε αρκετά από αυτά τα τρόφιμα παρότι
παρέχουν σημαντικά προστατευτικά θρεπτικά συστατικά. Προσπαθήστε να τρώτε
τουλάχιστον πέντε μερίδες ημερησίως και, αν δεν σας αρέσουν πολύ στην αρχή,
δοκιμάστε νέες συνταγές ή δείτε τι έτοιμα πιάτα υπάρχουν διαθέσιμα στο σούπερ
μάρκετ.

4. Διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος και νιώστε καλά
Το σωστό βάρος για εσάς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των
οποίων το φύλο, η ηλικία, το ύψος σας και η κληρονομικότητα. To υπερβάλλον
σωματικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο για πολλές παθήσεις, όπως οι καρδιαγγειακές
και ο καρκίνος. Το υπερβάλλον σωματικό λίπος προκύπτει όταν τρώτε περισσότερες
θερμίδες από όσες χρειάζεστε. Αυτές οι επιπλέον θερμίδες μπορεί να προέρχονται
από οποιοδήποτε θρεπτικό συστατικό με θερμιδική αξία – πρωτεΐνη, λίπος,
υδατάνθρακας ή αλκοόλ – αλλά το λίπος είναι η πιο συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων.
Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας καλός τρόπος να αυξήσετε την ενέργεια
(θερμίδες) που δαπανάτε και μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ωραία. Το μήνυμα είναι
απλό: αν παίρνετε βάρος, πρέπει να τρώτε λιγότερο και να είστε περισσότερο
δραστήριοι.

5. Τρώτε μέτριες μερίδες – μειώστε κάποια τρόφιμα, μην τα αποκλείετε
Αν κρατάτε το μέγεθος της μερίδας σε λογικά επίπεδα, είναι ευκολότερο
να τρώτε όλα τα τρόφιμα που σας ευχαριστούν χωρίς να χρειαστεί να αποκλείσετε
κάποια. Παραδείγματος χάριν, λογικές μερίδες είναι: 100g κρέατος· ένα μέτριο
φρούτο, μισό φλιτζάνι ωμά ζυμαρικά και 50ml παγωτού. Τα προμαγειρεμένα γεύματα
μπορούν να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να ελέγξετε το μέγεθος της μερίδας και
συχνά έχουν τη θερμιδική αξία στη συσκευασία για να βοηθήσουν όσους μετρούν
θερμίδες. Αν τρώτε έξω, θα μπορούσατε να μοιραστείτε τη μερίδα με κάποιο φίλο.

6. Τρώτε συχνά γεύματα
Η παράλειψη γευμάτων, ειδικά του πρωινού, μπορεί να οδηγήσει σε
ανεξέλεγκτη πείνα η οποία συχνά έχει ως αποτέλεσμα την υπερφαγία. Τα μικρά
γεύματα (σνακ) μεταξύ των κυρίων γευμάτων μπορούν να κατευνάσουν την πείνα,

αλλά μην τρώτε τόσο πολύ ώστε να αντικαταστήσουν τα κανονικά γεύματα. Μην
ξεχνάτε να υπολογίζετε τα σνακ ως μέρος της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

7. Πίνετε πολλά υγρά
Οι ενήλικοι πρέπει να πίνουν τουλάχιστον 1.5 λίτρο υγρών ημερησίως! Ή
ακόμα περισσότερο αν κάνει πολλή ζέστη ή αν είναι σωματικά δραστήριοι. Το απλό
νερό βρύσης είναι προφανώς μια καλή πηγή υγρών αλλά η ποικιλία μπορεί να είναι
και απολαυστική και υγιεινή. Εναλλακτικές επιλογές είναι οι χυμοί, τα αναψυκτικά,
το τσάι, ο καφές, το γάλα, κ.τ.λ.

8. Κινηθείτε
Όπως είδαμε, πολλές θερμίδες και λίγη σωματική δραστηριότητα μπορούν να
έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση του σωματικού βάρους. Η μέτρια σωματική
δραστηριότητα βοηθά στην καύση αυτών των επιπλέον θερμίδων. Είναι επίσης καλή
για την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα και για τη γενικότερη υγεία και ευεξία.
Άρα, βάλτε τη σωματική δραστηριότητα στο καθημερινό σας πρόγραμμα.
Χρησιμοποιήστε τις σκάλες αντί του ασανσέρ (προς τα πάνω και προς τα κάτω!).
Πηγαίνετε μια βόλτα στο μεσημεριανό σας διάλειμμα. Δεν χρειάζεται να είστε
αθλητές για να γίνετε δραστήριοι!

9. Ξεκινήστε τώρα! Και κάντε τις αλλαγές σταδιακά
Οι σταδιακές αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι πιο εύκολες από τις δραστικές
αλλαγές αμέσως. Για τρεις μέρες, καταγράψτε τα τρόφιμα και τα ποτά που
καταναλώνετε στα κυρίως και ενδιάμεσα γεύματα – Μήπως τρώτε πολύ λίγα φρούτα
ή/και λαχανικά; Μια καλή αρχή είναι να προσπαθήσετε να τρώτε ένα παραπάνω
φρούτο ή μία μερίδα λαχανικών την ημέρα. Μήπως τα αγαπημένα σας φαγητά έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και σας κάνουν να παίρνετε βάρος; Μην τα
αποκλείσετε, και νιώσετε δυστυχισμένοι αλλά προσπαθήστε να επιλέξετε εκδοχές
τους χαμηλές σε λιπαρά ή να τρώτε μικρότερες ποσότητες. Και αρχίστε να
χρησιμοποιείτε τις σκάλες στη δουλειά!

10. Να θυμάστε ότι η ισορροπία είναι το παν
Δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» τρόφιμα, μόνο καλή ή κακή διατροφή. Μη
νιώθετε ενοχές για τα τρόφιμα που σας αρέσουν αλλά καταναλώστε τα με μέτρο και
επιλέξτε άλλα τρόφιμα που θα σας παρέχουν την ισορροπία και την ποικιλία που
απαιτούνται για καλή υγεία.
Η εφηβεία αποτελεί μια εξαιρετικής σημασίας περίοδο στη μετέπειτα εξέλιξη
ενός νέου, κατά την οποία λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές, σωματικές και
ψυχολογικές. Είναι μια περίοδος κατά την οποία, αυξάνεται το βάρος και το ύψος των
εφήβων και αναπτύσσονται τα οστά και οι μύες. Είναι η περίοδος που πολλοί έφηβοι
αισθάνονται περίεργα, επειδή το σώμα τους αλλάζει μορφή.
Ο ρυθμός ανάπτυξης διαφέρει μεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών - τα
κορίτσια φτάνουν στο μέγιστο της ανάπτυξης νωρίτερα από τα αγόρια.

Καθοριστικό ρόλο στην ορθή ανάπτυξη των εφήβων ανάμεσα σε άλλους
παράγοντες έχει και η ισορροπημένη διατροφή.
Δυστυχώς, από έρευνες έχει φανεί ότι μεγάλος αριθμός εφήβων ακολουθεί μη
ισορροπημένη διατροφή είτε λόγω έλλειψης κατάλληλης παιδείας και ενημέρωσης,
είτε λόγω ελλιπούς οργάνωσης ως προς το σχεδιασμό του διατροφικού
προγράμματος.
Οι περισσότεροι έφηβοι λόγω του φορτωμένου προγράμματος τους δεν
σιτίζονται σωστά. Ξεκινούν την ημέρα τους χωρίς να έχουν καταναλώσει ένα
ισορροπημένο πρωινό, ένα από τα σπουδαιότερα γεύματα της ημέρας, το οποίο
τροφοδοτεί τον εγκέφαλο του εφήβου με την απαιτούμενη ενέργεια και τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για καλύτερη απόδοση. Συνήθως το μεσημεριανό
“γεύμα” τους αποτελείται από κάποιο έτοιμο φαγητό (fast food) που στερείται
θρεπτικών συστατικών και είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, και πολλές φορές οι
έφηβοι παραλείπουν ακόμη κι αυτό. Με αποτέλεσμα αντί για τα 3 κύρια γεύματα και
τα 2-3 ενδιάμεσα μικρογεύματα οι έφηβοι να καταναλώνουν 1 κύριο γεύμα αργά το
απόγευμα και λιγότερα ενδιάμεσα μικρογεύματα. Με αυτό τον τρόπο καταναλώνουν
τη διπλάσια ποσότητα φαγητού και στερούνται τα θρεπτικά συστατικά που
περιέχουν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, και τα πιο υγιεινά
τρόφιμα. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης
λόγω μειωμένου ελεύθερου χρόνου ή εξαιτίας της προτίμησης καθιστικών
δραστηριοτήτων, όπως πολύωρη ενασχόληση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή
παρακολούθηση
τηλεόρασης.
Επίσης η εφηβεία χαρακτηρίζεται από εναλλαγή συναισθημάτων. Πολλοί
έφηβοι προσπαθούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, κυρίως τα αρνητικά,
μέσω της υπερκατανάλωσης φαγητού. Συνέπεια των προαναφερθέντων είναι και η
εμφάνιση της παχυσαρκίας και ασθενειών που παλιότερα εμφανίζονταν μόνο σε
ενήλικες, όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμίες (υψηλά επίπεδα
χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων
).
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι καλό είναι οι έφηβοι να υιοθετούν ένα
ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, το οποίο θα έχει πρωταρχικό στόχο την υγιή
ανάπτυξή τους (σωματική, πνευματική) , τη διατήρηση της ψυχολογικής υγείας και
την καλύτερη σχολική απόδοση.
Οπότε είναι άκρως αναγκαία η ενημέρωση και η διατροφική εκπαίδευση των
εφήβων, αλλά και των γονέων, που ουσιαστικά σ’ αυτή την ηλικία φροντίζουν για τη
διατροφή του παιδιού τους και αποτελούν πρότυπο για τον έφηβο. Ακόμη επιτακτική
είναι και η ανάγκη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διατροφής.
Σε περίπτωση που θέλουν να ρυθμίσουν το σωματικό τους βάρος και να
ενημερωθούν για θέματα διατροφής καλό είναι να απευθυνθούν σε κάποιο
επιστήμονα διαιτολόγο – διατροφολόγο και να αποφεύγουν την ενημέρωση είτε μέσω
διαδικτύου – που πολλές φορές προέρχεται από μη έγκυρες πηγές – ή μέσω
περιοδικών, είτε ακολουθώντας τις διατροφικές συμβουλές που δόθηκαν στους γονείς
τους
ή
σε
φίλους
τους.

Κάθε έφηβος – «παλεύει» καθημερινά να αποδείξει ότι – αποτελεί μοναδική
προσωπικότητα (χαρακτηριστικό γνώρισμα της εφηβείας) και όπως οφείλουμε να
σεβόμαστε την διαδικασία διαμόρφωσης του χαρακτήρα και της προσωπικότητας
του, αναλόγως οφείλουμε να τον ενημερώσουμε και να του διδάξουμε ότι έχει
ξεχωριστές ενεργειακές και θρεπτικές ανάγκες, οι οποίες εξαρτώνται από το φύλο,
την καθημερινότητα του, τις διατροφικές συνήθειές του, το ιατρικό του ιστορικό και
την φυσική δραστηριότητα του.

ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ

Έρευνες, επιστήμονες, γιατροί, διατροφολόγοι έχουν τονίσει κατά καιρούς τη
σημασία της σωστής διατροφής όχι μόνο στη σιλουέτα μας, αλλά και στην υγεία μας.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι 1 στις 10 περιπτώσεις καρκίνου σχετίζεται
όντως με την κακή διατροφή και την απουσία θρεπτικών στοιχείων που στηρίζουν
την άμυνα του οργανισμού.
Αντικαθιστώντας τις τηγανητές τροφές, τα γλυκά, το έτοιμο φαγητό και τις
επεξεργασμένες τροφές με φρούτα, λαχανικά, ψάρι, άσπρο κρέας, όσπρια και άλλες
τροφές που ανήκουν στη σφαίρα του υγιεινού, όλοι ξέρουμε ότι ωφελούμε τον
οργανισμό μας έσω κι έξω. Ας δούμε, όμως, κάποιες συγκεκριμένες τροφές που είναι
και νόστιμες και έχουν συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με έρευνες.

Ντομάτα: το όπλο κατά του καρκίνου

Σύμφωνα με έρευνες, το λυκοπένιο της ντομάτας συμβάλλει στη μείωση έως και
31% του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και
στην υγεία του προστάτη. Προσθέστε τη στη σαλάτα ή καταναλώστε τη σε μορφή σάλτσας,
έτσι ώστε να υπάρχει καθημερινά στο τραπέζι σας.

Μπαχαρικά: νοστιμιά και γενική προστασία
Εμπλουτίστε με κανέλα, κρόκο Κοζάνης, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, δενδρολίβανο,
ρίγανη, θυμάρι και άλλα μπαχαρικά το φαγητό σας τακτικά και απολαύστε εκτός από
το άρωμα και τη νοστιμιά που του προσδίδουν, τα σημαντικά οφέλη τους στην υγεία
σας. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιούνται παγκοσμίως σχετικά με τη δράση
των μπαχαρικών, φαίνεται πως δεν περιορίζεται σε μία πάθηση. Ο κουρκουμάς, για
παράδειγμα, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εκδήλωσης διαβήτη, σύμφωνα με
έρευνα από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το κύμινο να ενισχύσει το ανοσοποιητικό
και η κανέλα να συμβάλλει στη μείωση της κακής χοληστερίνης.

Σολομός και καλή καρδιά

Όλοι ξέρουμε πόσο ωφέλιμα έχουν αποδειχτεί τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα στην
υγεία της καρδιάς και του καρδιαγγειακού συστήματος. Ο σολομός αποτελεί μια πολύ καλή
πηγή των ωφέλιμων αυτών λιπαρών και για να αποφύγετε το θέμα περιεκτικότητάς του σε
υδράργυρο, προτιμήστε τον… άγριο κι όχι ιχθυοτροφείου.

Σπανάκι κατά της άνοιας
Πλούσιο σε φυλλικό οξύ, βιταμίνη Κ, βιταμίνη Ε και σίδηρο, το σπανάκι
μπορεί να δράσει προληπτικά στο θέμα της άνοιας, καθιστώντας τον εγκέφαλό σας
δυνατό και σε εγρήγορση. Συν τοις άλλοις, η τυροσίνη που περιέχει, βοηθά στη
βελτίωση της μνήμης, ειδικά σε καταστάσεις στρες και multitasking. Αυτό σημαίνει
ότι το σπανακόρυζο πρέπει να βγει από τη λίστα με τα… παιδικά τραύματα και να
μπει ξανά στη διατροφή σας με τη σαλάτα σας να περιέχει πάντα αυτό το ωφέλιμο,
πράσινο λαχανικό.

Μπανάνα: προλαμβάνει το εγκεφαλικό

Το κάλιο που συναντάμε στη μπανάνα, αλλά και σε άλλες διατροφικές πηγές (πράσινα
φυλλώδη λαχανικά, πατάτες, μανιτάρια, κοτόπουλο, φακές, φασόλια, τόνος κ.ά.) παίζει
κυρίαρχο ρόλο στην υγεία, αφού συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη
λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Σύμφωνα με έρευνες, όσοι
ακολουθούν διατροφή πλούσια σε αυτό το ιχνοστοιχείο, εμφανίζουν βελτιωμένα ποσοστά
αρτηριακής πίεσης και μειωμένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιοπάθεια.

Γαλακτοκομικά: κρατούν την οστεοπόρωση μακριά
Λόγω του ότι το ασβέστιο είναι το δομικό συστατικό των οστών, η πρόσληψή
του είναι απαραίτητη για την υγεία τους μακροπρόθεσμα. Μέσα από το γάλα, το τυρί
και το γιαούρτι μπορείτε να λάβετε τα 1.200-1.500mg που χρειάζεται καθημερινά ο
οργανισμός σας και να τον θωρακίσετε απέναντι στην απειλή της οστεοπόρωσης στο
μέλλον. Διαφορετικά, αν η δυσανεξία στη λακτόζη ή κάποιος άλλος λόγος σας κρατά
μακριά από τη συγκεκριμένη πηγή ασβεστίου, υπάρχουν και άλλες, με κυριότερες τα
αμύγδαλα, τις σαρδέλες, το μπρόκολο, τη λαχανίδα, το σολομό, το σουσάμι, το τόφου
κ.ά.
Για έξτρα ενίσχυση της δύναμης και της υγείας του οργανισμού σας, μην
ξεχνάτε να καταναλώνετε τακτικά τα υγιεινά σας γεύματα, φτάνοντας τα 5 την ημέρα
(πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και σνακ ενδιάμεσα) και να συνδυάζετε την καλή
διατροφή με άσκηση που και βελτιώνει το σώμα, τους μυς και την καρδιά σας και
διώχνει το άγχος μακριά, απαλλάσσοντάς σας από μια σημαντική απειλή για την
υγεία.

Διατροφικές διαταραχές στην Εφηβική ηλικία
Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της
ενήλικης ζωής. Χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα στάδια, όσον αφορά τη σεξουαλική

ωρίμανση του ατόμου, την αύξηση του βάρους και του ύψους του, αλλά και των αλλαγών
στη σύσταση σώματός του. Είναι επίσης μία περίοδος νοητικών, συναισθηματικών και
κοινωνικών αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος της γενικότερης ωρίμανσης του
ατόμου, που δεν συμβαίνουν απότομα, αλλά ο ρυθμός και το εύρος τους εξαρτάται άμεσα
από το κοινωνικό περιβάλλον του εφήβου.

Η παχυσαρκία
Ως παχυσαρκία ορίζεται η περίσσεια σωματικού
λίπους και η διάγνωσή της
πρέπει να βασίζεται στην απόδειξη της παρουσίας του λίπους αυτού. Αυτό προϋποθέτει
μέτρηση της σύστασης του σώματος . Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφοροι τρόποι
μέτρησης του σωματικού λίπους και ακριβούς ορισμού της παχυσαρκίας. Από αυτούς, ο
Δείκτης Μάζας Σώματος ( ΔΜΣ ή ΒΜΙ (body mass index) = Kgr/m2 , δηλαδή ο λόγος του
βάρους δια του τετραγώνου του ύψους σε μέτρα, έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή και
χρησιμοποιείται ευρέως στη διάγνωση της παχυσαρκίας στους ενήλικες καθώς συσχετίζεται
καλύτερα με το σωματικό λίπος. Με βάση αυτόν, οι ενήλικες χαρακτηρίζονται ως κανονικοί
( ΔΜΣ κάτω του 25 ), υπέρβαροι ( ΔΜΣ μεταξύ 25 και 29,9 ) και παχύσαρκοι ( ΔΜΣ άνω του
30 ).
Αποτελεί «επιδημία» της εποχής και τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για
την Ελλάδα. Την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε επαύξηση κατά 15kg για τα αγόρια και
κατά 7 kg για τα κορίτσια της όψιμης εφηβικής ηλικίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της
Ενδοκρινολογικής Μονάδας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το
ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών κατά την εφηβεία ήταν 20.63% και
11.8% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια ήταν 14.48% και 3.65%. Η
εφηβική παχυσαρκία προδικάζει παχυσαρκία κατά την ενήλικο ζωή με τις σύνοδες
σημαντικές επιπτώσεις.

ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ

Η νευρική ανορεξία είναι μια διατροφική διαταραχή με ισχυρό ψυχολογικό
υπόβαθρο. Οι επιπτώσεις της είναι πολύ βλαβερές όμως συχνά δεν διαγιγνώσκεται
προτού το άτομο φτάσει σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
ατόμων που νοσούν είναι έφηβοι και ιδιαίτερα κορίτσια ηλικίας 11-20 ετών. Πώς
μπορεί το άμεσο περιβάλλον αυτών των ατόμων, και ιδιαίτερα οι γονείς, να
αντιληφθούν τα πρώιμα συμπτώματα αυτής της ύπουλης ασθένειας προτού το άτομο
χρειαστεί βοήθεια από ειδικούς;
Κριτήρια Νευρικής Ανορεξίας
Α. Το άτομο αρνείται να διατηρήσει το σωματικό του βάρος στα επίπεδα του
κατώτερου φυσιολογικού για την ηλικία και το ύψος του (το φυσιολογικό βάρος για
έφηβους καθορίζεται σύμφωνα με τις καμπύλες ανάπτυξης).
Β. Το άτομο βιώνει εμμονή για την τροφή και έντονο φόβο για την αύξηση του
βάρους του, το οποίο και καθορίζει απόλυτα τον τρόπο που αξιολογεί τη ζωή του
Γ. Το άτομο αρνείται τη σοβαρότητα του υπάρχοντος χαμηλού σωματικού βάρους,
πιστεύει δηλαδή ότι το βάρος του είναι υψηλότερο του φυσιολογικού (κατάσταση η
οποία χαρακτηρίζεται ως «διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος»).
Δ. Απουσία εμμήνου ρύσης για τουλάχιστον 3 διαδοχικούς κύκλους (αμηνόρροια).
Παράλληλα όμως υπάρχουν και άτυπες μορφές της νόσου όπου δεν πληρούνται όλα
τα κριτήρια, για παράδειγμα το άτομο έχει τα 3 πρώτα κριτήρια αλλά η έμμηνος ρύση
δεν έχει διακοπεί ή το άτομο πληροί όλα τα κριτήρια αλλά το βάρος του είναι σε
φυσιολογικά επίπεδα (προσπαθεί όμως να το μειώσει). Πάντως ακόμα και τα άτομα
με τις άτυπες μορφές νευρικής ανορεξίας βιώνουν στον ίδιο βαθμό το ψυχολογικό
στρες με τα άτομα που πληρούν ακριβώς τα κριτήρια.
Οι περιπτώσεις εφήβων που έχουν όλα τα κριτήρια για νευρική ανορεξία έχουν
συχνότητα 0,5-1%, όμως οι περιπτώσεις άτυπων μορφών μπορεί να φτάσουν και το
20% του εφηβικού πληθυσμού, ποσοστό τρομακτικά υψηλό.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 2500 Kcal
ΠΡΩΙΝΟ
• 1 ποτήρι γάλα ελαφρύ 240ml ή 1 γιαούρτι με 2% λιπαρά
• ¾ φλιτζάνι δημητριακά ή 3 φρυγανιές ή 1 φέτα ψωμί 50 γρ.
• 1 φρούτο εποχής
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
• 1 σάντουιτς ( τυρί, αυγό, γαλοπούλα, μπιφτέκι, κοτόπουλο, τόνος, λαχανικά εποχής)
• 1 φρούτο εποχής
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
• 150 γρ. φιλέτο μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο στήθος ή ψάρι ( μαγειρ.)
• άφθονη σαλάτα από ωμά ή βραστά λαχανικά εποχής ή χόρτα βραστά
• 1 κ. σούπας ελαιόλαδο
• 1 φλιτζάνι ζυμαρικά ή ρύζι ή πατάτες ή όσπρια ή αρακάς ή καλαμπόκι (μαγειρ.)
• 1 φέτα ψωμί (περίπου 30 γρ.)
• 1 φρούτο εποχής
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
• 1 ποτήρι γάλα ελαφρύ 240ml ή 1 γιαούρτι (2% λιπαρά)
• 1 φρούτο ή 1-2 κ. σούπας ξηρές σταφίδες ή 2 ξηρά δαμάσκηνα ή βερίκοκα
• Αμύγδαλα (6-10) ή φιστίκια (15-20)ή καρύδια ( 3-4)
ΒΡΑΔΥ
• 90-100 γρ. κρέας ή κοτόπουλο ή ψάρι (μαγειρ.)
• άφθονη σαλάτα από λαχανικά εποχής
• 1 κ. σούπας ελαιόλαδο
• 1 φλιτζάνι ζυμαρικά ή ρύζι ή πατάτες ή όσπρια ή αρακάς ή καλαμπόκι (μαγειρ.)
• 1 φέτα ψωμί 30 γρ.
• 1 φρούτο

Σημασία της σωστής διατροφή την εφηβεία

Ο οργανισμός του εφήβου ζει μια πολύμορφη αυτή οργανική- βιολογική
έκρηξη, χρειάζεται ασφαλώς, ποσότητα και ποιότητα θρεπτικού υλικού και
ενεργειακού δυναμικού για να κατορθώσει να διεκπεραιώσει σωστά το έργο του.
Τίποτα απολύτως δεν είναι δυνατόν να σταθεί περισσότερο σύμμαχος και βοηθός από
την κατάλληλα επιλεγμένη τροφή, όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, αλλά
και τον σωστό και υπεύθυνα οργανωμένο πρόγραμμα διατροφής, που θα εξασφαλίσει
την διαρκή τροφοδοσία του οργανισμού, με τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά για
την ανάπτυξη. Το απαιτούμενο ποσό θερμίδων διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο
την ηλικία και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα
αγόρι ηλικίας 15 ετών, που ασκείται σωματικά, να έχει ανάγκη πρόσληψης 4000
θερμίδων την ημέρα ή και περισσότερο, για να διατηρήσει το σωματικό του βάρος,
ενώ αντίθετα, ένα κορίτσι της ίδιας ηλικίας χωρίς σωματική άσκηση, να χρειάζεται
2000 θερμίδες την ημέρα, ώστε να αποφύγει την αύξηση του σωματικού της βάρους.
Για την αποφυγή των διατροφικών διαταραχών ,θα πρέπει να υιοθετηθεί μία
ισορροπημένη διατροφή βασισμένη στους κανόνες της υγιεινής διατροφής, σε
συνδυασμό πάντα με άσκηση. Μία τέτοιου είδους δίαιτα στηρίζεται στη κατανάλωση
ποικιλίας τροφίμων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσληψη των απαραίτητων
θρεπτικών συστατικών από όλες τις πηγές. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη
κατανάλωση τροφίμων, πλούσιων σε φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες τόσο
στα κύρια, όσο και στα ενδιάμεσα γεύματα, ενώ παράλληλα επιδιώκεται περιορισμός
της πρόσληψης λιπών, κυρίως ζωικής προέλευσης.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
- Καθημερινή κατανάλωση επεξεργασμένων δημητριακών και των προιόντων τους
(ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης, μη αποφλοιωμένο ρύζι κ.α.)
- Όσπρια, πατάτες και ξηροί καρποί σε εβδομαδιαία βάση, ελάχιστη κατανάλωση
επεξεργασμένων τροφίμων και χρήση του ελαιόλαδου σαν κύρια πηγή λίπους
- Ελάχιστη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και κατανάλωση πουλερικών και ψαριών
σε εβδομαδιαία βάση
- Καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών
- Καθημερινή κατανάλωση κρασιού (1-2 ποτήρια)
Όπως φυσικά αντιλαμβανόμαστε, το κλίμα και φυσικά η παραγωγή της χώρας
μας, επιτρέπει την υιοθέτηση των παραπάνω διατροφικών συνηθειών, ενώ τα οφέλη
Μάρκετινγκ και διατροφή •Ο ρόλος της διαφήμισης στην παιδική παχυσαρκία.
•Προτάσεις μείωσης της κατανάλωσης των τροφίμων που προβάλλονται μέσω των
ΜΜΕ. •Διαφημιστικά σποτ και αντί-σποτ για τη διατροφή. •Οι διατροφικές

διαταραχές των εφήβων. •Η διατροφή πριν και μετά την άσκηση. της είναι πολλά και
σίγουρα εντυπωσιακά. Μάλιστα, έχουν επιβεβαιωθεί, με την μελέτη 7 χωρών.
- Είναι πια αποδεδειγμένο ότι άνθρωποι που ακολουθούν την μεσογειακή διατροφή,
κινδυνεύουν λιγότερο από στεφανιαία νόσο αλλα και άλλες καρδιακές παθήσεις.
-Εκτός από τις ευεργετικές ιδιότητές της στην καρδιά, προστατεύει από το ζαχαρώδη
διαβήτη και την παχυσαρκία
- Επίσης, προστατεύει από διάφορες μορφές καρκίνου όπως του παχέως εντέρου, του
μαστού, του ενδομητρίου αλλά και του προστάτη
- Τέλος, οι αντιοξειδωτικές ουσίες στις οποίες είναι πλούσια η μεσογειακή διατροφή
αλλά και τα φλαβονοειδή, επηρεάζουν την μακροβιότητα, ενισχύοντάς τη!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Η διαφήμιση είναι μια βιομηχανία δομημένη κατάλληλα ώστε να
επηρεάζει το αντίστοιχο κοινό- στόχο και τα παιδιά είναι ο ευκολότερος
στόχος. Όσον αφορά την τηλεόραση, έχει μπει για τα καλά στην
καθημερινότητα μας από πολύ μικρή ηλικία. Έρευνες δείχνουν πως η
έκθεση στην τηλεόραση συνεπάγεται του αντίστοιχου ανθυγιεινού
τσιμπολογήματος για τα παιδιά. Η διαφήμιση τροφίμων, στα παιδιά, έχει
εξελιχθεί, σε επιστήμη και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες Μελέτες σε
παγκόσμιο επίπεδο έχουν δείξει ότι τα παιδιά που παρακολουθούν
διαφημίσεις τροφίμων είναι πιο πιθανό να επιλέξουν ή να ζητήσουν απ’
τους γονείς τους τα διαφημιζόμενα τρόφιμα σε σύγκριση με παιδιά που
δεν τις παρακολουθούν. Φαίνεται πως τα παιδιά που παρακολουθούν
πολλές ώρες τηλεόραση καταναλώνουν περισσότερα τρόφιμα με υψηλή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λίπος και λιγότερα φρούτα και λαχανικά.
Τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι υψηλότερα στις νότιες χώρες
της Ευρώπης, σε σύγκριση με τις βόρειες, όπου η νομοθεσία σχετικά με
τις διαφημίσεις είναι αυστηρότερη. Βέβαια, όσον αφορά στην αύξηση
της παχυσαρκίας δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο ότι οι διαφημίσεις
είναι αυτές που εντείνουν το φαινόμενο της παχυσαρκίας, καθώς, οι
περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι
η παιδική παχυσαρκία έχει
συσχετιστεί με την τηλεθέαση και την υιοθέτηση ενός ευρύτερα
καθιστικού τρόπου ζωής των εφήβων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) έχουν
αναγνωρίσει την επίδραση της υπερβολικής παρακολούθησης
τηλεόρασης στη διατροφική συμπεριφορά των παιδιών.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας έχουν καταλήξει σε τρεις αρχές

σχετικά με την διαφήμιση στα τρόφιμα: Οι διατροφικοί ισχυρισμοί των
τροφίμων πρέπει να τυγχάνουν επιστημονικής τεκμηρίωσης. Η
διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά δεν πρέπει να υποβαθμίζει τη
σημασία του φυσικού τρόπου διαβίωσης, ούτε να υπονομεύει το ρόλο
του γονέα ή να παραπλανεί τα παιδιά. Η διαφήμιση δεν πρέπει να
προωθεί την υπερκατανάλωση προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά. Ο
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εταιριών μη Αλκοολούχων Ποτών και
Αναψυκτικών έχει θεσπίσει κανονισμό, ο οποίος προβλέπει τη μη
στοχευμένη διαφήμιση των αναψυκτικών σε παιδιά κάτω των 12 ετών.
Ετικέτες τροφίμων

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορους
ρυθμούς, έχει επιβάλει την κατανάλωση τροφών εύκολων στην παρασκευή και τη
συντήρηση. Το θετικό αυτού είναι η γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας τροφίμων έτσι
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν. Το αρνητικό είναι η μόλυνση των τροφών
είτε λόγω φυσικών αιτιών είτε λόγω ατυχιών στην τεχνολογία, χωρίς βέβαια να λείπει και η
περίπτωση της κερδοσκοπίας. Παρόλα αυτά, λόγω κάποιας ενημέρωσης, ο καταναλωτής
θέλει να γνωρίζει τι τρώει, ιδιαίτερα κατόπιν γνώσεως οτι η διατροφή παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Δεν είναι άλλωστε άγνωστο οτι οι ασθένειες
έχουν αυξηθεί παρόλη την ανάπτυξη. Παλιά για παράδειγμα υπήρχαν κάποιες διαταραχές
από έλλειψη βιταμινών όπως το σκορβούτο (έλλειψη βιταμίνης C), αλλά σήμερα υπάρχουν
περισσότερες και πιο επικίνδυνες όπως προβλήματα καρδιάς και διαβήτης. Είναι λοιπόν
είναι κατανοητό οτι η καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή είναι πολύ σημαντική και
επιτυγχάνεται με τις ετικέτες τροφίμων. Στο σημείο αυτό όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που
χρήζει διαρκή ανανέωση της νομοθεσίας τροφίμων. Αυτό εντοπίζεται στην ακατανόητη,
ελλιπή, ψευδή και μη ευανάγνωστη γραφή στις ετικέτες τροφίμων. Πέρα όμως από την
ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών, διασφαλίζεται και ο θεμιτός ανταγωνισμός
ανάμεσα
στους
παραγωγούς.

Πρόκειται για τις ενδείξεις, τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, τις εικόνες ή τα
σύμβολα που αναράφονται πάνω σε κάθε συσκευασία τροφίμων. Τα βασικά στοιχεία της
επισήμανσης των τροφίμων είναι η ταυτότητα του προϊόντος, η ποσότητά του, η κατάστασή
του, οι συνθήκες και ο χρόνος παραγωγής του, ο τρόπος χρήσης του, το όνομα και η
διεύθυνση του παραγωγού. Οι απαιτήσεις όμως των καταναλωτών για καλύτερη
ενημέρωση προώθησαν την προσθήκη επιπλέον πληροφοριών στις ετικέτες όπως η
διατροφική ανάλυση, στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος, σήματα ποιότητας,
λειτουργικοί ισχυρισμοί, τιμή πώλησης και άλλα. Επιπροσθέτως, οι παραγωγοί είναι
ελεύθεροι να παράσχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία αρκεί αυτή να είναι
αληθής.
Αναλυτικότερα, οι ετικέτες τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνουν:
1) Εμπορική ονομασία για παράδειγμα,προϊόντος είναι αυτή που κάνει το προϊόν
αναγνωρίσιμο και είναι πάντα νομικά κατοχυρωμένη και συμβολίζεται

2) Λογότυπος εταιρείας παραγωγής

3) Καθαρό βάρος προϊόντος, που συμβολίζεται n.w., e, εκφράζεται ως όγκος για τα υγρά
(πχ. λίτρο, εκατοστόλιτρο), ως μάζα για τα στερεά (πχ. κιλό, γραμμάριο), ως όγκος ή μάζα
για τα ημιστερεά για παράδειγμα

4)
Η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού, του διανομέα ή του εισαγωγέα
πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα, στη συσκευασία, ώστε να γνωρίζουμε με ποιόν
πρέπει να επικοινωνήσουμε, εάν έχουμε κάποιο παράπονο ή επιθυμούμε να λάβουμε
περισσότερες πληροφορίες, για το προϊόν. Η ένδειξη της χώρας ή της περιφέρειας
προέλευσης είναι υποχρεωτική, για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως το κρέας, τα
φρούτα και τα λαχανικά. Είναι επίσης υποχρεωτική, όταν το εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία
της ετικέτας, όπως μία εικόνα, μια σημαία ή μια αναφορά, σε τόπο, μπορούν να
παραπλανήσουν τον καταναλωτή, ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος

5)
Γραμμή επικοινωνίας καταναλωτή με την εταιρεία παραγωγής, διανομής ή
εισαγωγής είτε μέσω τηλεφώνου χωρίς χρέωση είτε με e-mail ή ιστοσελίδας
6)

Κωδικός μονάδας παραγωγής (για νωπά προϊόντα) που συμβολίζεται

7) Περιγραφή προϊόντος, δηλαδή στοιχεία που συμπληρώνουν την εμπορική του ονομασία
και περιγράφουν περιληπτικά το είδος του περιεχομένου και τα συστατικά του όπως για
παράδειγμα.

8) Επιφάνειες οπτικής επαφής με το περιεχόμενο της συσκευασίας για παράδειγμα

9)Φωτογραφική ή ρεαλιστική γραφική απεικόνιση του προϊόντος

για παράδειγμα

10) Τιμή ή ενδεικτική τιμή προϊόντος σε τοπικό νόμισμα.
11) Συστατικά του προϊόντος (σε μερικά νωπά προϊόντα δεν είναι απαραίτητη). Τα
συστατικά αναφέρονται σε φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας, από τα κύρια συστατικά προς
τα πρόσθετα (το νερό ή υγρασία δεν αναφέρεται), συμπεριλαμβανομένων εκείνων, που
είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. φιστίκια, γάλα, αβγά, ψάρι), για
παράδειγμα μαρμελάδα πορτοκάλι συστατικά:ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης και φρουκτόζης,

πορτοκάλια με το φλοιό τους, μαύρη ζάχαρη, πηκτικό μέσο πηκτίνη (δεξτρόζη σίτου), μέσο
οξίνισης κιτρικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό νάτριο, παρασκευασμένο από 100γρ.
φρούτων ανά 100γρ. προϊόντος, συνολική περιεκτινότητα σε σάκχαρα 60%.
12) Ποσοτική δήλωση συστατικού (quantitative ingredient declaration, QUID),απαιτείται
όταν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό συστατικό που καθορίζει την ταυτότητα του
προϊόντος όπως αυτή φαίνεται από την ονομασία ή την περιγραφής της

13)

Σημάνσεις ημερομηνίας, ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ημερομηνία
παραγωγής. Συνοδεύεται από φράση «ανάλωση πριν από...». Η "ημερομηνία
λήξης" χρησιμοποιείται, για τρόφιμα, που χαλούν εύκολα (π.χ. κρέας, αβγά,
γαλακτοκομικά). Στα νωπά προϊόντα μπορεί να ανφέρεται και η ημερομηνία
παραγωγής. Όλα τα συσκευασμένα νωπά προϊόντα φέρουν "ημερομηνία λήξης".
Δεν πρέπει να καταναλώνουμε προϊόντα, μετά την "ημερομηνία λήξης" τους, επειδή
μπορεί να πάθουμε τροφική δηλητηρίαση Σε πολλές συσκευασίες αναγράφεται η
τοποθεσία ημερομηνίας λήξης πχ «ανάλωση πριν από...βλέπε στο πώμα της
συσκευασίας». Σε κάποια κατεψυγμένα προϊόντα προτείνονται 2 ή περισσότερες
ημερομηνίες λήξης ανάλογα με τη θερμοκρασία της κατάψυξης. Η "ανάλωση κατά
προτίμηση πριν από" χρησιμοποιείται, για τρόφιμα, που μπορούν να διατηρηθούν
περισσότερο καιρό (π.χ. δημητριακά, ρύζι, μπαχαρικά). Δεν κινδυνεύουμε, εάν
καταναλώσουμε το προϊόν, μετά την ημερομηνία, που δηλώνεται, αλλά μπορεί να
έχει αρχίσει να χάνει τη γεύση του και την υφή του .
14) Αριθμός παρτίδας παραγωγής (συνήθως σημαίνεται μαζί με την ημερομηνία λήξης)
σημαντικός για την εταιρία παραγωγής γιατί δείχνει σε ποια γραμμή και σε ποιά παρτίδα
παραγωγής
αντιστοιχεί
το
συγκεκριμένο
προϊόν.
23/11/2005
L45687
ημερομηνία
λήξης
με
αριθμό
παρτίδας

15) Κωδικός αριθμός προϊόντος, είναι ένας πολυψήφιος αριθμός συνήθως σε ιστογραμμικό
κώδικα (barcode). Ο πιο συνηθισμένοες κωδικός είναι ο ΕΑΝ13 όπου τα τρία πρώτα ψηφία
δηλώνουν την χώρα παραγωγής, τα επόμενα 4 την εταιρία παραγωγής, τα επόμενα 5 το
εμπορικό
προϊόν
και
τέλος
ένα
ψηφίο
ελέγχου.

Τα λάθη στη διατροφή των εφήβων

