
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. 



Kαθημερινά η διατροφή μας αλλάζει, δυστυχώς εις βάρος 

της υγείας μας, καθώς φεύγουμε από παραδοσιακούς 

τρόπους ζωής και εμπλεκόμαστε στους ρυθμούς που μας 

επιβάλλει η σύγχρονη εποχή με το γρήγορο και έτοιμο 

φαγητό από βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. 





ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 
Μεσογειακή διατροφή και υγεία 

Συμπεριλαμβάνει τις τυπικές διατροφικές συνήθειες των 
κατοίκων της Μεσογείου και κυρίως των περιοχών της 
Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας. Τα πρώτα ευεργετικά 
αποτελέσματα του συγκεκριμένου διαιτολογίου που 
ονομάστηκε «Μεσογειακή διατροφή» διαπιστώθηκαν στις 
αρχές της δεκαετίας του 60. Με την ομόφωνη άποψη 

διεθνών επιστημόνων, η Μεσογειακή δίαιτα, 

χαρακτηρίσθηκε ως ο ιδανικότερος τρόπος 

διατροφής, ο οποίος προάγει την υγεία πολύ 

περισσότερο από άλλες δυτικές δίαιτες. Γι’ αυτό και τα 

τελευταία πενήντα χρόνια διαιτολόγοι και αρμόδιοι 

ερευνητές προτείνουν με ενθουσιασμό σε όλες τις 

πολιτισμένες χώρες την υιοθέτησή της. 

 



Η Μεσογειακή διατροφή προβάλλεται λοιπόν ως η 
κατάλληλη διατροφή για την πρόληψη των 
"ασθενειών της αφθονίας" που μαστίζουν 
κυριολεκτικά τους κατοίκους των ανεπτυγμένων 
περιοχών του πλανήτη. Χρειάζεται εδώ να σημειωθεί 
πως οι έρευνες που ανέδειξαν αυτό το γεγονός 
μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά αξιόπιστες, επειδή 
είναι αποτέλεσμα της εργασίας ερευνητών απ’ όλα τα 
σημεία του κόσμου οι οποίοι, μάλιστα, εργάστηκαν 
ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι από βιομηχανικά ή 
άλλα συμφέροντα. 



Η Μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε 
φρούτα και λαχανικά και περιλαμβάνει 
ζυμαρικά, ψωμί, δημητριακά, ρύζι και 
πατάτες, πουλερικά και ψάρια, 
γαλακτοκομικά προϊόντα, μερικά πολύ λίγο 
επεξεργασμένα εποχιακά τρόφιμα και 
ελάχιστο κρέας. Κύρια όμως περιλαμβάνει 
δύο βασικά συστατικά: το ελαιόλαδο που 
είναι η κύρια πηγή λίπους και το κρασί. Στις 
παραδοσιακές Μεσογειακές δίαιτες, τα 
φρούτα και τα λαχανικά είναι τοπικής 
σοδειάς και συχνά έχουν υποστεί την 
ελάχιστη επεξεργασία. Αυτός μπορεί να 
είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας 
που μας κάνει να κατανοήσουμε τους 
βασικούς ωφέλιμους παράγοντες της 
δίαιτας. 



Προστασία από το καρκίνο 

Η μεσογειακή διατροφή ( και ιδιαίτερα τα πολλά και ποικίλα 
φρούτα και λαχανικά), μαζί με λίγο καφέ ή τσάι, φαίνεται να 
προστατεύουν από διάφορες μορφές καρκίνου, όπως δείχνουν 
πρόσφατες μελέτες στα πλαίσια του μεγάλου ερευνητικού 
προγράμματος. 



ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχαία ελληνική 
κουζίνα παρουσιάζει πλεονεκτήματα απέναντι στη 
σύγχρονη. 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σαν βασικό στοιχείο το μέλι το 
οποίο έτρωγαν με δημητριακά ως βραστό χυλό, τα 
λαχανικά, το ελαιόλαδο, το νερωμένο κρασί και τους 
καρπούς. 



Όλα αυτά  βέβαια περιλαμβάνονται και στη σημερινή μας 
διατροφή σε μικρότερες όμως ποσότητες και σε 
επεξεργασμένη κυρίως μορφή. 
Με λίγα λόγια στην αρχαία Ελλάδα τα γεύματα ήταν 
συνήθως δύο. 
Το πρώτο αποτελούνταν συνήθως από ψάρια, όσπρια και 
ψωμί, τυρί, ελιές, αβγά, ξηρούς καρπούς και φρούτα. 
Το δεύτερο γεύμα ―το βραδινό― αποτελούσε το κύριο 
γεύμα και συχνά εκτός του ότι ήταν πλούσιο αποτελούσε 
αφορμή για συμπόσια (συγκεντρώσεις) κάτι που γίνεται και 
σήμερα με όλο και φθίνουσα πλέον συχνότητα. 



Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι όποιος τρώει μόνος του, 
απλά γεμίζει το στομάχι του. 
Αντίθετα σήμερα ο γρήγορος και εξουθενωτικός τρόπος 
ζωής έχει κάνει τα fast-alone-food καθημερινή συνήθεια. 
Το ίδιο ισχύει και για το πρωινό. Οι αρχαίοι έδιναν μεγάλη 
σημασία σε αυτό ―το ονόμαζαν μάλιστα «άριστον»― και 
φρόντιζαν να περιέχει ψωμί βουτηγμένο σε κρασί, ξερά 
σύκα και άλλους ξηρούς καρπούς. 
Το ρόφημα τους ήταν ιδιαίτερα φροντισμένο, ονομαζόταν 
«κυκεών» και ήταν κατσικίσιο γάλα , ή μείγμα κρασιού, 
τριμμένου τυριού και κριθάλευρο ή υδρόμελο δηλαδή 
μείγμα χλιαρού νερού και μελιού. 



Σήμερα αντίθετα ενώ το μέλι, το γάλα και το ψωμί 
αποτελούν βασικά στοιχεία του πρωινού μας, ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής έχει κάνει το πρωινό αν όχι ανύπαρκτο, 
τουλάχιστον να περιορίζεται σ’ ένα τοστ και καφέ, συνήθως. 
Βέβαια η σύγχρονη ελληνική κουζίνα έχει πλέον υλικά 
άγνωστα στους αρχαίους όπως πατάτες, ντομάτες, 
μπανάνες, καφέ, τσάι και άλλα τα οποία έφτασαν σε μας 
κυρίως επί κυβερνήσεως Καποδίστρια. 



Η σύγχρονη ελληνική κουζίνα όπως είπαμε έχει πάρα πολλά 
στοιχεία και ομοιότητες με την αρχαία: το ελαιόλαδο, τα όσπρια, 
τα κρέατα που όμως υπερκαταναλώνονται, αρκετές φορές με 
άσχημες συνέπειες για την υγεία. Όμως τελευταία 
παρουσιάζεται ένα φαινόμενο εκφυλισμού της σύγχρονης 
ελληνικής κουζίνας με την εισβολή των έτοιμων σκευασμάτων, 
την ευρεία χρήση μαργαρίνης, κρέμας γάλακτος και αλλαντικών 
καθώς και κίτρινων τυριών. 
Όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά βλαβερά για την υγεία μας σε 

συνδυασμό με το fast-food. 

 



Εκτός των λοιπών διαφορών μεταξύ της αρχαίας και της 
σύγχρονης διατροφής έχουμε μια ακόμη βασική. Το ότι 
καταφεύγουμε όλο και περισσότερο στο γρήγορο, έτοιμο 
φαγητό. 
Θα λέγαμε λοιπόν ότι η σύγχρονη ελληνική κουζίνα 
εξελίσσεται πλέον σε μια  «άλλη κουζίνα» που αποτελεί 
μείγμα παλιότερων στοιχείων και σκευασμάτων σαν αυτά 
που αναφέραμε παραπάνω. 



 

 





ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 Υδατάνθρακες (η αλλιώς σακχαρίτες) είναι 

τα πιο κοινό από τα μακρομόρια των 4 

κατηγοριών του ανθρώπινου μεταβολισμού 

(οι άλλες 3 κατηγορίες είναι οι πρωτεΐνες, 

τα λίπη και το αλκοόλ). Αποτελούνται από 

μόρια γλυκόζης και όσο περισσότερα είναι 

ανά μόριο υδατάνθρακα παίρνουν και τους 

αντίστοιχους χαρακτηρισμούς αντίστοιχα: 

μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες και 

πολυσακχαρίτες. 

 



Λειτουργικές ιδιότητες υδατανθράκων  

 Οι υδατάνθρακες διαθέτουν λειτουργικές ιδιότητες λόγω των οποίων 

βρίσκουν χρήσιμες εφαρμογές στα τρόφιμα. Τα κυριότερα 

αποτελέσματα που έχουν οι υδατάνθρακες στα τρόφιμα είναι στα 

χαρακτηριστικά:  

 α) Γεύση: Οι υδατάνθρακες σχετίζονται με τη γλυκιά γεύση, αν και 

ορισμένοι από αυτούς δεν διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό. Κοινώς 

χρησιμοποιούμενοι υδατάνθρακες ως γλυκαντικά είναι: γλυκόζη, 

φρουκτόζη, λακτόζη, σακχαρόζη, μαλτόζη, αμυλοσιρόπια κ.α. Η μικρού 

βαθμού καραμελλοποίηση των σακχάρων συνεισφέρει στη γεύση και 

το άρωμα των θερμικά κατεργασμένων τροφίμων. 

 β) Χρώμα: Οι υδατάνθρακες συνεισφέρουν στην παραγωγή σκούρου 

καστανού χρώματος κατά την καραμελλοποίηση και δεξτρινοποίηση 

των σακχάρων που ευνοούνται σε υψηλές θερμοκρασίες και με την 

παρουσία διαφόρων προσθέτων. 

 γ) Άρωμα:Κατά τη θέρμανση των υδατανθράκων παράγονται ουσίες 

που συνεισφέρουν στο άρωμα των τροφίμων.  



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 Η χρήση των υδατανθράκων στον οργανισμό μας 
είναι να μας δίνουν ενέργεια. Όταν εισέρχονται στον 
οργανισμό, υπό οποιαδήποτε μορφή, διασπούνται 
σε γλυκόζη, την απλούστερη μορφή υδατάνθρακα 
στους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτή 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη των άμεσων 
ενεργειακών αναγκών. Το πλεόνασμα 
υδατανθράκων στον οργανισμό εναλλακτικά 
αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν αργότερα. 

 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 Η αποθήκευση γίνεται σε δυο σημεία του οργανισμού, τους 
μυς και τους λιπώδης ιστούς: 

 ΜΥΣ: αποθηκεύονται υπό την μορφή  μυϊκού γλυκογόνου. 
Είναι ο πολυσακχαρίτης που έχει ζωική προέλευση, σε 
αντίθεση με το άμυλο που έχει φυτική, και η καύση αυτού 
τροφοδοτεί με ενεργεία τους μυς. 

 ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ: αποθηκεύονται με την μορφή λιπαρών 
οξέων. Συσσωρεύονται και δημιουργούν στρώματα που 
λέγονται λίπος του οργανισμού. Δεν περιορίζονται στην 
αποθήκευση στους λιπαρούς ιστούς, αλλά κυκλοφορούν στο 
αίμα καταλήγοντας σε όργανα προκαλώντας λιπώδη διήθηση 
κάποιου οργάνου, των αιμοφόρων αγγείων και μπορούν να 

προκαλέσουν έμφραγμα στον εγκέφαλο ή την καρδιά. 

 



  



ΑΠΛΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 Οι απλοί υδατάνθρακες λέγονται αλλιώς και σάκχαρα. Τους 
βρίσκουμε στη ζάχαρη και σε όλα τα τρόφιμα που φτιάχνονται 
από αυτή όπως οι καραμέλες, τα γλυκά, οι σοκολάτες και τα 
παγωτά. Οι απλοί υδατάνθρακες, ωστόσο, βρίσκονται και σε 
πιο θρεπτικά τρόφιμα όπως τα φρούτα και το γάλα. Τα 
σάκχαρα δίνουν τη γλυκιά γεύση στα τρόφιμα και για αυτό 
έχουμε την τάση να μας αρέσουν περισσότερο. Είναι 
προτιμότερο να τρώμε σάκχαρα από φρούτα, λαχανικά και 
γάλα.Τα τρόφιμα αυτά εκτός από σάκχαρα είναι γεμάτα από 
τόσα άλλα θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες που μας 
κάνουν να νιώθουμε πιο ζωντανοί και ευδιάθετοι, φυτικές ίνες 
και ασβέστιο, που βοηθά να αποκτάμε γερά οστά και 
εντυπωσιακό ανάστημα. 

 



ΑΠΛΟΙ 



ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 Ο πιο γνωστός σύνθετος υδατάνθρακας είναι το άμυλο. Το 
άμυλο το βρίσκουμε στα δημητριακά όπως το ψωμί, τα 
κράκερς, τα παξιμάδια, τα όσπρια, τα μακαρόνια, το ρύζι, η 
πατάτα, το καλαμπόκι ο αρακάς, τα φασολάκια. Τα τρόφιμα 
που παίρνουμε από τη φύση και περιέχουν άμυλο είναι 
πλούσια και σε άλλα συστατικά όπως βιταμίνες και μέταλλα. 
Σήμερα, υπάρχουν συσκευασμένα τρόφιμα που περιέχουν 
επεξεργασμένο άμυλο, Το επεξεργασμένο άμυλο είναι άμυλο 
που του έχουμε αφαιρέσει θρεπτικά συστατικά όπως οι φυτικές 
ίνες. Οι φυτικές ίνες όμως μας κάνουν να αισθανόμαστε 
χορτάτοι. Όταν τις αφαιρέσουμε από ένα τρόφιμο τότε για 
χορτάσουμε από αυτό πρέπει να φάμε πολύ μεγαλύτερη 
ποσότητα. Για το λόγο αυτό ένα μπολ δημητριακά πρωινού 
μας χορταίνει πιο πολύ από ότι 1 μπολ ζαχαρωτά. 

 



ΣΥΝΘΕΤΟΙ 



Μεταβολισμός υδατανθράκων - 

Ανάγκες του οργανισμού σε 

υδατάνθρακες 
 Οι υδατάνθρακες κατά το μεταβολισμό διασπώνται με ένζυμα ή 

οξέα προς γλυκόζη η οποία χρειάζεται για τις φυσιολογικές 
δράσεις του οργανισμού. 

  Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της μάσησης οι τροφές 
αναμιγνύονται σε μικρή έκταση προς μαλτόζη. Φθάνοντας οι 
τροφές στο στομάχι  μετά την κατάποση οξινίζονται σταματά η 
διάσπαση του αμύλου, συνεχίζεται όμως από τις αμυλάσες των 
παγκρεατικών υγρών.  

 Μετά την ολοκλήρωση της πέψης τα μεγαλομοριακά συστατικά 
έχουν διασπαστεί σε μικρά συστατικά που μπορούν να 
απορροφηθούν από το σώμα, διαμέσου των εντερικών 
τοιχωμάτων, έτσι οι μονοσακχαρίτες περνούν στα αιμοφόρα 
αγγεία του εντερικού τοιχώματος και οδηγούνται προς το ήπαρ, 
ενώ τα άπεπτα συστατικά (ίνες) απομακρύνονται από το 
έντερο με την αμυλάση του σιέλου. 

 



 Οι μη αφομοιώσιμοι υδατάνθρακες αποτελούνται κυρίως 
από μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες, ανθεκτικό άμυλο  και 
μη αφομοιώσιμους ολιγοσακχαρίτες 

 Οι υδατάνθρακες αποδίδουν στον οργανισμό 
χρησιμοποιήσιμη ενέργεια 4 kcal/g.  

 Μαζί με τα λιπαρά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 
ενεργειακών αναγκών του ανθρώπινου οργανισμού.  

 Μία φυσιολογική δίαιτα πρέπει να περιλαμβάνει 10% 
υδατάνθρακες.  

 Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα υδατανθράκων 
καθημερινά είναι 40g.  

 Οι θερμίδες που λαμβάνονται από υδατάνθρακες πρέπει 
να είναι 55-65% και οι ενδεικτικές ημερήσιες ανάγκες είναι 
300-400g.  

 Τόσο η έλλειψη όσο και η υπερκατανάλωση υδατανθράκων 
μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις στον 
οργανισμό (έλλειψη γλυκόζης, παχυσαρκία). 

 



Τροφές με υδατάνθρακες 



Αλεύρι 
  Το αλεύρι είναι μια λεπτή σκόνη που γίνεται 

από τα δημητριακά ή άλλα αμυλούχα φυτά. 
Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε 
πολλά τρόφιμα. Το αλεύρι είναι το κύριο 
συστατικό του ψωμιού, το οποίο είναι βασικό 
τρόφιμο σε πολλές χώρες. Χρησιμοποιείται 
κυρίως σε μείγμα με νερό για την παρασκευή 
διάφορων ζυμών, που με τη σειρά τους 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μύριων 
ειδών αρτοποιίας  και ζαχαροπλαστικής. 

 



Κριθάρι 

 Το κριθάρι είναι δημητριακός 
καρπός του αγγειόσπερμου, 
μονοκοτυλήδονου φυτού του 
είδους Κριθή. Το κριθάρι ήταν 
ένα από τα πρώτα δημητριακά 
που καλλιεργήθηκαν από τον 
άνθρωπο στην Εγγύς Ανατολή. 
Το κριθάρι παραγόταν 
ευκολότερα από άλλα 
δημητριακά, αλλά γινόταν πιο 
δύσκολα ψωμί.  Το 16ο αιώνα η 
επέκταση της καλλιέργειας 
του σιταριού στην ηπειρωτική 
Ευρώπη και η εισαγωγή της 
πατάτας οδήγησαν σε 
ανάπτυξη ποικίλων τύπων 
ζυμαρικών από σιμιγδάλι και 
ελάττωση της χρήσης κριθαριού 
στη μαγειρική. 

 



Σίκαλη 

  Η σίκαλη μοιάζει πολύ με το σιτάρι και 
άλλα σιτηρά , έχει πολύ 
δυνατό ριζικό σύστημα αντέχει δε 
περισσότερο από αυτά. Η σίκαλη 
ευδοκιμεί περισσότερο σε ψυχρά 
κλίματα και είναι ανθεκτική σε δύσκολες 
συνθήκες, ενώ ταλαιπωρείται πολύ σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόκκος της 
σίκαλης είναι θρεπτικός 
περιέχοντας έλαια, άμυλο, 
αρκετές πρωτεΐνες,βιταμίνες της ομάδας 
Β και κάλιο. Τα άλευρά της έχουν 
μικρότερη θρεπτική αξία από του 
σταριού και δίνουν σκουρόχρωμο ψωμί 
που όμως διατηρείται μαλακό για 
περισσότερο διάστημα. 

 



Φασόλια 

 Το φασόλι είναι ο καρπός της φασολιάς. Είναι εδώδιμος 
καρπός και θρεπτικό όσπριο. Γνωστό φαγητό με βάση το 
φασόλι είναι η φασολάδα. Τα φασόλια αναπτύχθηκαν για 
πάνω από 8.000 χρόνια, δίδοντας μια πολύτιμη πηγή 
τροφής στους ιθαγενείς πληθυσμούς των ανθρώπων. Τα 
φασόλια μπορούν να καλλιεργηθούν στα περισσότερα 
εδάφη, αλλά προτιμούν ένα ελαφρύ καλά στραγγιζόμενο 
έδαφος. Τα θαμνώδη φασόλια είναι ένα νέο φαινόμενο 
στην καλλιέργεια των φασολιών. Έχουν την ικανότητα να 
αναπτύσσονται χωρίς την ανάγκη υποστήριξης και 
προήλθαν από την κλασική ποικιλία των φασολιών μετά 
από προσεκτική επιλογή. Αυτή η νέα κατηγορία των 
φασολιών εμφανίστηκε στην πεδιάδα της Οαχάκα στο 
νότιο Μεξικό πριν 1.000 χρόνια. 

 

 



Ρεβίθια 
 Ο θάμνος τους που δύσκολα ξεπερνά τα 60 εκατοστά 

καλλιεργείται για τα σπόρια του τα ρεβίθια, 
χρησιμοποιείται  και ως κτηνοτροφή. Τα ρεβίθια 
καταναλώνονται βραστά ή μαγειρευτά ως όσπρια, 
καβουρντισμένα ως ξηροί καρποί (τα γνωστά 
στραγάλια), γίνονται θρεπτικά άλευρα και μετά από 
επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
υποκατάστατο του καφέ. Είναι πλούσια σε 
φώσφορο, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο καθώς 
και βιταμίνες Β, Κ, Ε, και C. 

 

 

 



Φακές 
 Η φακή καλλιεργείται  για το μικρό 

ομώνυμο εδώδιμο σπόρο της, που είναι 
ένα από τα  σημαντικότερα όσπρια. Είναι 
ένα από τα πρώτα φυτά που ξεκίνησε να 
καλλιεργεί συστηματικά ο 
άνθρωπος.  Υπάρχουν διάφορες 
ποικιλίες με διαφορετικού μεγέθους και 
χρώματος σπέρματα, όπως ξανθά, 
πράσινα και καστανά. Οι καρποί της 
κυκλοφορούν στο εμπόριο ως 
ξερά όσπρια. Καλλιεργείται από τα 
αρχαιότατα χρόνια (γύρω στο 2.000 
π.Χ.).Η καλλιέργεια της φακής ήταν 
γνωστή στην αρχαίαΑίγυπτο, 
ενώ Εβραίοι, Έλληνες και Ρωμαοι την 
καλλιεργούσαν και την κατανάλωναν. 

 
Στην Ελλάδα η φακή καλλιεργείται ευρέως σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα 

της χώρας αφού προσαρμόζεται σε πολλούς κλιματικούς τύπους. Τα σπόρια 

της είναι όσπριο με μεγάλη θρεπτική αξία πλούσια 

σε σίδηρο,φώσφορο, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και βιταμίνες Β. Τρώγονται 

κυρίως βραστές ως σούπα η οποία ονομάζεται φακές, χρησιμοποιούνται σε 

διάφορες σαλάτες και σε πιάτα κρεατικών ως γαρνιτούρα. 



Σόγια 
 Η σόγια είναι ένα 

είδος ψυχανθών ιθαγενές της 
Ανατολικής Ασίας. Χωρίς λιπαρά 
(λίπος) το σογιάλευρο είναι μια 
πρωτογενής, χαμηλού κόστους, 
πηγή πρωτεΐνης για 
προσυσκευασμένα γεύματα και 
ζωοτροφές. Η σόγια μπορεί να 
παράγει τουλάχιστον διπλάσια 
ποσότητα υδατανθράκων  
ανά στρέμμα από οποιαδήποτε 
άλλη μεγάλη καλλιέργεια φυτών ή 
δημητριακών 

 

  



Ζυμαρικά 

 Τα ζυμαρικά 
γίνονται με την 
ανάμιξη σιμιγδαλιού
 και νερού, χωρίς 
την προσθήκη 
οιωνδήποτε 
συντηρητικών ή 
χρωστικών ουσιών. 
Το σιμιγδάλι είναι το 
αποτέλεσμα της 
άλεσης του 
σκληρού σιταριού. 
Τα ζυμαρικά 
αποτελούνται από 
υψηλές ποσότητες 
άμυλου, που τους 
δίνουν και την 
μεγάλη αναλογία σε 
υδατάνθρακες. 

 



 

Ρύζι 

 
 Το ρύζι συνήθως αναπτύσσεται σε ύψος 1-1,8 μέτρα, με μακριά 

λεία φύλλα 50-100 εκατοστά σε μήκος και 2-2,5 εκατοστά πλάτος.Τα μικρά 
του άνθη βγαίνουν σε κλαδιά 30-50 εκατοστών.Ο σπόρος είναι 
κοκκώδης.Το ρύζι είναι ένα από τα βασικά διατροφικά είδη της 
ανθρωπότητας: τα δυο είδη του αποτελούν το ένα πέμπτο των συνολικά 
καταναλισκόμενων θερμίδων παγκοσμίως.Το ρύζι ως προϊόν κυκλοφορεί 
σε πολλές μορφές ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του. 
Ορισμένα είδη που τα συναντούμε κατά κόρο στην ελληνική αγορά είναι τα 
καρολίνα, γλασσέ, μπασμάτι και αγριο (Ο όρος "άγριο ρύζι" μπορεί να 
αναφέρεται σε άγρια είδη Όρυζας ) .Το ρύζι ειναι μία απο τις πιο 
υδατανθρακούχες τροφές καθώς σε 100 γρ τα 80 γρ αποτελούνται απο 
υδατάνθρακες  



Πατάτα 

 Η πατάτα  γνωστή και ως "γεώμηλο", 
είναι φυτό που ανήκει στην οικογένεια 
των Σολανιδών. Στις 24/1/1828, μόλις 16 μέρες 
από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας 
γράφει από την Αίγινα στον αδελφό του Βιάρο 
στην Κέρκυρα και του ζητάει να στείλει από την 
Κέρκυρα ή τη Ζάκυνθο «μια καλή ποσότητα 
γεωμήλων» για να σπείρει τα χωράφια που ήδη 
ετοίμαζε, ενώ ταυτόχρονα περίμενε και άλλο 
φορτίο που είχε παραγγείλει από το Λίβερπουλ. 
Εκατομμύρια τόνοι πατάτας καταναλώνονται κάθε 
χρόνο σε ολόκληρο τον πλανήτη παρόλα αυτά, 
ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι η 
πατάτα είναι... δηλητηριώδης! 

  Ιδιαίτερα, όταν ο καρπός αρχίζει να αποκτά αυτό το 
γνωστό     πρασινωπό χρώμα ή να "φυτρώνει", τα 
ποσοστά των γλυκο-αλκαλοειδών που περιέχει, 
πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα να γίνονται 
άκρως επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 



Φρούτα 
 Με την λέξη φρούτα συνήθως ομαδοποιούμε καρπούς 

δέντρων ή φυτών που μπορούν να καταναλωθούν χωρίς κάποια 
επεξεργασία είναι πολύ σημαντικά για την υγεία του ανθρώπου, καθώς 
περιέχουν πολλές βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία (μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία). Για παράδειγμα, το πορτοκάλι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, η 
οποία αν δεν καταναλώνεται συχνά μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί 
σε σκορβούτο (ασθένεια στην οποία ματώνουν τα ούλα). Τα φρούτα δεν 
είναι μόνο πλούσια σε υδατάνθρακες αλλά περιέχουν βιταμίνες, φυτικές 
ίνες, ιχνοστοιχεία και χιλιάδες άλλες δραστικές φυτοχημικές ουσίες, που 
όταν όλα μαζί προσφέρονται στον οργανισμό, δρουν σε συνέργεια και 
προάγουν την υγεία μειώνοντας τον κίνδυνο διαφόρων ασθενειών.  
 

 



Λαχανικά 

 Ο όρος λαχανικό αναφέρεται στο νωπό φαγώσιμο 
τμήμα ενός φυτού, που προορίζεται για 
κατανάλωση. Ορισμένα λαχανικά μπορούν να 
καταναλωθούν ωμά, και μερικά μπορεί (ή πρέπει) 
να είναι μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους, πιο 
συχνά σε αλμυρά φαγητά. Τα λαχανικά τρώγονται 
συνοδεύοντας το φαγητό, ενώ μπορούν να 
καταναλωθούν και ως σνακ. Στα φρέσκα λαχανικά 
η ποσότητα σε νερό ξεπερνά τις περισσότερες 
φορές το 70% του συνολικού βάρους. Τα λαχανικά 
είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία δεν 
περιέχονται σε άλλες τροφές. Αυτά βοηθούν στην 
εξουδετέρωση της όξινης αντίδρασης που 
δημιουργείται κατά την πέψη των τροφών, όπως 
είναι το κρέας, το τυρί κ.ά. Η κυτταρίνη 
των κυτταρικών τοιχωμάτων είναι δύσπεπτη ύλη 
που απορροφά νερό και δημιουργεί όγκο 
απαραίτητο για την κανονική λειτουργία 
του πεπτικού συστήματος. Επιπλέον, τα λαχανικά 
προσφέρουν και πολλά ανόργανα στοιχεία (δηλαδή 
τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία), όπως είναι 
το ασβέστιο, ο σίδηρος, το νάτριο, το χλώριο, 
το κοβάλτιο, ο χαλκός, τομαγνήσιο, το μαγγάνιο, 
ο φώσφορος κ.ά. 

 



Μέλι 
Μέλι είναι η γλυκιά ρευστή θρεπτική ουσία που παράγουν οι μέλισσες. Το μέλι είναι 
ένα αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται από το νέκταρ των φυτών, το 
οποίο μαζεύουν οι μέλισσες και το μεταβάλλουν για την τροφή τους σε ένα 
πυκνότερο υγρό και τελικά το αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους. Το μέλι περιέχει 
κατά 77-78% σάκχαρα (κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη) και λόγω της σχετικά 
χαμηλής του υγρασίας, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Είναι όξινης αντίδρασης, ρευστό στην αρχική μορφή του, αλλά μεταβάλλεται σε 
κρυσταλλικό όταν μείνει πολύ καιρό. Αποτελείται κυρίως από δύο απλά σάκχαρα, 
την δεξτρόζη και την λεβουλόζη, με παρουσία κατά περιπτώσεις πιο σύνθετων 
υδατανθράκων, με επικρατέστερη συνήθως την λεβουλόζη και περιέχει πάντοτε 
μεταλλικές ουσίες, φυτικά χρωστικά υλικά, μερικά ένζυμα και κόκκους γύρεως . Στην 
κατανάλωση μελιού αποδίδεται η μακροβιότητα διάσημων μελισσοκόμων, που 
κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90 ετών.Τα μέλια με σκούρο χρώμα έχουν τις περισσότερες 
τονωτικές ιδιότητες, όπως π.χ. το πευκόμελο, που είναι πλούσιο σε μεταλλικά 
ιχνοστοιχεία 



  



  



• Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πιο διαδεδομένα 

και πολυδιάστατα τόσο στη μορφή όσο και 

στη λειτουργία τους μακρομόρια. Ακόμη και 

σ΄ ένα απλό κύτταρο των βακτηρίων 

εντοπίζονται εκατοντάδες διαφορετικές 

πρωτεΐνες που κάθε μια εξ αυτών έχει 

ιδιαίτερο ρόλο. Οι πρωτεΐνες αποτελούν είτε 

δομικά συστατικά των μεμβρανών του 

κυττάρου είτε συνεργούν σε κάποια 

συγκεκριμένη λειτουργία, όπως η 

δημιουργία πρωτεϊνικών συμπλόκων. 

 

  



 

•  ένζυμα 

•  αποθηκευτικές 

•  μεταφοράς 

•  δομικές 

•  συσταλτές  

Ανάλογα με τη λειτουργία τους 

κατατάσονται σε: 

 



 Η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών από τον 
οργανισμό σε καθημερινή βάση είναι 
αναγκαία για: 

• την ανάπτυξή του οργανισμού 
• τη συντήρησή του και την αντικατάσταση των 

πρωτεϊνών που χάνονται από τους ιστούς με τα 
βιολογικά υγρά, 

• την παραγωγή ενέργειας έμμεσα, όταν η πρωτεΐνη 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή γλυκόζης, σε 
περιπτώσεις έντονης μυϊκής άσκησης, 

• τη σύνθεση ενζύμων, δηλαδή βιοκαταλυτών, ορμονών, 
όπως η αδρεναλίνη, καθώς και μορίων που μεταφέρουν 
άλλες ουσίες, 

• την παραγωγή αντισωμάτων, δηλαδή ειδικών 
πρωτεϊνών, που αντιστέκονται σε ουσίες-εισβολείς στον 
οργανισμό που τον κάνουν να νοσεί. 

 

  



– Γενικά οι πρωτεΐνες ανάλογα της μορφής τους διακρίνονται 

σε ινώδεις  και σε σφαιρικές. 
 

 

Με κριτήριο τη σύνθεσή τους διακρίνονται σε απλές ,όταν 

αποτελούνται μόνο από αμινοξέα και 

  σε σύνθετες όταν στο μόριό τους περιλαμβάνονται και μη 

πρωτεϊνικά τμήματα όπως μέταλλα, σάκχαρα , λίπη  κ.λπ. 

 

 

Επίσης με κριτήριο ακόμη τη λειτουργία τους διακρίνονται 

σε δομικές όταν αποτελούν τα δομικά υλικά του κυττάρου 

και λειτουργικές όταν συμβάλλουν σε κάποιες λειτουργίες. 

 

Κατάταξη πρωτεϊνών 



• Στη φύση, αν και οι πρωτεΐνες είναι 
διαδεδομένες, δεν περιέχουν όλες τα απαραίτητα 
για τον άνθρωπο αμινοξέα, σε ικανοποιητικές 
ποσότητες. 

• Έτσι διακρίνονται σε μη πλήρεις πρωτεΐνες αν 
στις πρωτεϊνες λείπουν κάποια απαραίτητα 
αμινοξέα, και πλήρεις πρωτεϊνες, αν δεν τους 
λείπουν απαραίτητα αμινοξέα.  

• Πλήρεις πρωτεΐνες περιέχονται κυρίως σε ζωϊκά 
τρόφιμα, ενώ τα φυτικά τρόφιμα περιέχουν 
σχεδόν πάντα μη πλήρεις πρωτεΐνες. Eξαίρεση 
εδώ είναι η Γλουτενίνη και οι πρωτεΐνες της 
σόγιας,  που είναι πλήρεις πρωτεΐνες αν και 
περιέχονται σε φυτικά τρόφιμα 

Είδη πρωτεϊνών 



 Σύμφωνα με την παραπάνω λογική 

• Οι πρωτεΐνες που τα απαραίτητα αμινοξέα 

τους έχουν παραπλήσια σύσταση με 

εκείνες του ανθρώπινου σώματος έχουν 

μεγαλύτερη αξία για τον οργανισμό από 

άλλες πρωτεΐνες που δεν πληρούν την 

παραπάνω συνθήκη.  

• Aντίστοιχα, και οι τροφές που έχουν 

τέτοιες πρωτεΐνες έχουν μεγαλύτερη αξία. 

  



Διατροφική Πυραμίδα 



• Αρχικά η σωστή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει 

όλα τα ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά που 

καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες .Η διατροφική 

πυραμίδα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες των 

απαραίτητων για τον οργανισμό τροφών 

(υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες και 

μέταλλα) με σειρά εμφάνισης σύμφωνα με τη 

συνιστώμενη κατανάλωση για ανάγκες του κάθε 
οργανισμού. 

 

Αναλογία τροφών 



• Tο ελάχιστο ποσό της ημερήσιας 
απαραίτητης ποσότητας πρωτεΐνης που 
πρέπει να λαμβάνεται από την τροφή είναι 
περίπου 1 g / Kg βάρους του 
σώματος(Συνιστώμενη Διαιτιτική Πρόσληψη 
Πρωτεϊνης, Recommended Dietary 
Allowance, RDA). •Bέβαια, μια καλή διατροφή 
προϋποθέτει μεγαλύτερη λήψη πρωτεϊνών, 
δηλαδή 70 - 90 g ανά ενήλικα άνθρωπο.  

• H μισή ποσότητα από την πρωτεΐνη αυτή 
πρέπει να είναι ζωϊκής προέλευσης, για να 
προσφέρονται έτσι στον οργανισμό τα 
απαραίτητα αμινοξέα.  

 

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα πρωτεϊνης 



ΤΡΟΦΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 















                    4. Τυρί cottage 

 Έχει διαφορετική υφή από το γιαούρτι 

γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη 

ποικιλία ως προς τη χρήση του. Το τυρί 

cottage περιέχει 21 γραμμάρια πρωτεΐνης 

ανά 170 γραμμάρια.  

 





7. Γαρίδες 

 

 Είναι εύκολες στο μαγείρεμα. Με λιγότερο 

από ένα γραμμάριο κορεσμένου λίπους, 

60 θερμίδες ανά 85 γραμμάρια και πολλές 

σημαντικές βιταμίνες. Περιέχουν 12 

γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 85 γραμμάρια.  





8. Φακές 

 

 Είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες καθώς 
περιέχουν 15 γραμμάρια ανά φλιτζάνι, 
που σας βοηθούν να αισθανόμαστε 
περισσότερο χορτασμένοι σε συνδυασμό 
με την πρωτεΐνη που περιέχουν. Επίσης 
βοηθούν στο να κρατάνε τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα σταθερά. Είναι 
γεμάτες με σίδηρο. Οι μαγειρεμένες φακές 
περιέχουν 18 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 
φλιτζάνι. 





9. Σολομός 

 

 Τροφή με πλούσια γεύση αλλά και μεγάλη 
διατροφική αξία. Αποτελεί μια ιδιαίτερα 
σημαντική τροφή με ευεργετικές ιδιότητες 
καθώς περιέχει σε μεγάλες ποσότητες, 
βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και 
φυσικά τα πολύτιμα και απαραίτητα ω-3 
λιπαρά οξέα. Αν δεν τηγανιστεί, έχει 
ελάχιστες θερμίδες και σημαντικό 
ποσοστό πρωτεΐνης, που τον καθιστούν 
ιδανικό για όσους κάνουν δίαιτα. 

 





Οι βιταμίνες είναι τάξη 

οργανικών χημικών 

ενώσεων, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την 

κανονική αύξηση και 

διατήρηση ενός ζωντανού 

οργανισμού, ο οποίος δεν 

είναι σε θέση να τις 

συνθέσει.  



 Η έννοια της βιταμίνης διατυπώθηκε 

πρώτη φορά από τον Ολλανδό ιατρό 

Κρίστιαν Άϊκμαν, ο οποίος τιμήθηκε με 

Βραβείο Νόμπελ το 1896  



 Οι βιταμίνες συμβολίστηκαν με γράμματα 
σύμφωνα με τη λειτουργία της κάθε μίας 
από αυτές. Στη πορεία του χρόνου τους 
δόθηκαν κατάλληλες ονομασίες που έχουν 
να κάνουν με τη χημική τους δομή. Σήμερα 
είναι γνωστές με ένα γράμμα του λατινικού 
αλφαβήτου ή με την εμπειρική τους 
ονομασία. Οι βιταμίνες έχουν διαφορές 
μεταξύ τους ως προς τη δομή και τη 
λειτουργία τους και διακρίνονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες, στις υδατοδιαλυτές 
και στις λιποδιαλυτές. 

 



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ 

 Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες συμμετέχουν στη 

μεταφορά ενέργειας και στο μεταβολισμό των 

πρωτεϊνών , των υδατανθράκων και των 

λιπών C και την ομάδα των βιταμινών Β.  



Φρούτα και λαχανικά, πηγές υδατοδιαλυτών  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Quatresaisons.jpg


           Υδατοδιαλυτές βιταμίνες 
Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες 

περιλαμβάνουν τη βιταμίνη C και την 
ομάδα των βιταμινών Β. Είναι απλά 
μόρια που περιέχουν υδρογόνο, οξυγόνο 
και άνθρακα ενώ μερικά θείο, άζωτο και 
κοβάλτιο. Ο βαθμός διάλυσης τους στο 
νερό είναι διαφορετικός και αυτή η 
ιδιότητα επηρεάζει την απορρόφηση τους 
από το έντερο και στη συνέχεια την 
απέκκριση τους και την αποθήκευση τους 
στους ιστούς του οργανισμού.  



Τυρί φέτα και ελιές, πηγές λιποδιαλυτών 

βιταμινών 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Meze.jpg


Λιποδιαλυτές βιταμίνες 

 Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες εξαρτώνται 

από τα διατροφικά λιπαρά για την 

απορρόφηση και μεταφορά τους. 

Κατανέμονται σε 4 ομάδες Α, D , E και 

Κ. Οι βιταμίνες αυτές δεν προσφέρονται 

όλες από τροφικές πηγές και μερικές 

δημιουργούνται και συντίθενται από 

τους οργανισμούς 

 



Βιταμίνη Α 

 Είναι βιταμίνη λιποδιαλυτή και βρίσκεται σε αφθονία στα 

ψάρια, στα αβγά των ψαριών και κυρίως στο ηπατέλαιο 

τους (μουρουνέλαιο). Ακόμα βρίσκεται στο βούτυρο, στο 

γάλα και στο ήπαρ διαφόρων ζώων. Στα διάφορα φυτά 

δεν βρίσκεται αυτούσια αλλά πολλά λαχανικά και φρούτα 

περιέχουν διάφορα συστατικά και χρωστικές, τα 

καροτένια, που μετατρέπονται σε βιταμίνη Α στον 

οργανισμό. Μία καλή πηγή βιταμίνης Α είναι το β-

καροτένιο ή προβιταμίνη Α που βρίσκεται άφθονη στο 

καρότο. Η βιταμίνη Α καταστρέφεται όταν βρεθεί σε φως 

ή εκτεθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα ή σε υψηλές 

θερμοκρασίες.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF


 Μικρότερες ποσότητες δημιουργούν υποβιταμίνωση και έχουν 
συνέπειες κυρίως στην όραση. Στα βρέφη και στα παιδιά έλλειψη 
της βιταμίνης μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια ξηροφθαλμία. Τα 
μάτια γίνονται πολύ ευαίσθητα στο φως, ενώ περιορίζεται ή και 
σταματά η έκκριση δακρύων. Σημάδια έλλειψης της βιταμίνης είναι 
επίσης διάφορες αλλοιώσεις στον βλεννογόνο του στόματος, στον 
φάρυγγα και στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί, ακόμα, να 
οδηγήσει σε κακό σχηματισμό των δοντιών και σε ανεπαρκή αύξηση 
των οστών. Η υπερβολική δόση βιταμίνης Α μπορεί να έχει πολύ 
δυσάρεστες συνέπειες. Τα συμπτώματα αυτής της 
υπερβιταμίνωσης, είναι: ναυτίες, ξήρανση του δέρματος, πτώση των 
μαλλιών, πόνος στα οστά, υπνηλία και υπερβολική κόπωση. 
Φαινόμενα υπερβιταμίνωσης Α είχαν παρατηρηθεί παλαιότερα σε 
κατοίκους της Αρκτικής, που κατανάλωναν συκώτι πολικής 
αρκούδας. Επίσης, η υπερβιταμίνωση μπορεί να προέλθει από 
υπερβολική χρήση βιταμινούχων σκευασμάτων. 

 
 



Βιταμίνη Β1 

 Ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β και 
είναι υδατοδιαλυτή 

 Βρίσκεται σε αφθονία στους σπόρους των 
δημητριακών και στη μαγιά της μπύρας. Η 
ημερήσια απαίτηση του οργανισμού είναι 1,5 
mg  

 Σήμερα η αβιταμίνωση Β1 είναι δύσκολη. 
Μπορεί να προέλθει από κατανάλωση 
αποφλοιωμένου ρυζιού ή από βλάβη της 
εντερικής απορρόφησης εξαιτίας εντερικών 
παθήσεων, όπως οι χρόνιες κολίτιδες. Ακόμα ο 
αλκοολισμός μπορεί να οδηγήσει σε 
αβιταμίνωση Β1. 



 Η έλλειψη της βιταμίνης Β1 προκαλεί την 

ασθένεια μπέρι-μπέρι (ελλ. πολυνευρίτις), 

η οποία χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις 

των νεύρων, ατονία και δυσκαμψία των 

μελών και, στη συνέχεια, μυϊκή ατροφία και 

καρδιακή ανεπάρκεια. Σε περιπτώσεις 

ασθένειας μπέρι-μπέρι, η θειαμίνη, όταν 

ληφθεί από το στόμα ή υπό μορφήν 

ενέσεων, έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη 

βελτίωση του οργανισμού σε λίγες μέρες. 

 



Βιταμίνη Β2 

 Μέλος του συμπλέγματος των βιταμινών Β, 
υδατοδιαλυτή.  

 . Βρίσκεται σε αφθονία στο γάλα και στο 
ασπράδι του αβγού. 

 

 Η ριβοφλαβίνη δεν δρα στην ελεύθερη 
μορφή της, αλλά μετά από πολύπλοκες 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον 
οργανισμό. Ένα ενήλικο άτομο χρειάζεται 
1,3-1,7 mg βιταμίνης Β2 την ημέρα. 



 Η έλλειψη της προκαλεί κοκκίνισμα και 

σκάσιμο των χειλιών, φλεγμονή της 

γλώσσας, οφθαλμικές διαταραχές 

καθώς και απολεπιστική φλεγμονή του 

δέρματος. Έλλειψη βιταμίνης Β2 μπορεί 

να παρουσιαστεί σε γυναίκες κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και της 

γαλουχίας. 



Βιταμίνη C 

 Η πιο κοινά γνωστή από όλες τις βιταμίνες, η 
βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή ουσία, που 
μοιάζει με υδατάνθρακα και λαμβάνει μέρος σε 
διαδικασίες του μεταβολισμού κυρίως των 
ζωικών οργανισμών.  

 Η βιταμίνη C έχει τεράστια σημασία για τον 
ανθρώπινο οργανισμό και είναι αναγκαία για 
τις διάφορες μεταβολικές λειτουργίες, όπως η 
σύνθεση του κολλαγόνου, η διατήρηση της 
σταθερότητας των αιμοφόρων αγγείων, το 
μεταβολισμό των αμινοξέων και της 
απελευθέρωσης των διαφόρων ορμονών στα 
επινεφρίδια 



 Οι ημερήσιες ανάγκες του ανθρώπου σε βιταμίνη C είναι 
μεγάλες και φτάνουν τα 70-80 mg. Τα φρέσκα λαχανικά 
και, κυρίως, τα εσπεριδοειδή είναι οι καλύτερες πηγές της 
βιταμίνης C, καθώς η βιταμίνη περιέχεται σε μεγάλη 
ποσότητα. 

 Η έλλειψη της C προκαλεί την ασθένεια σκορβούτο, 
γνωστή και ως «νόσος των ναυτικών», γιατί παλαιότερα 
στα πλοία οι ναυτικοί σε μεγάλα ταξίδια κατανάλωναν 
κονσέρβες και από τη διατροφή τους έλειπε εντελώς η 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, με συνέπεια να 
εκδηλώνουν συχνά τη νόσο. Το σκορβούτο προκαλεί 
πρήξιμο και μάτωμα στα ούλα, βλάβες στα δόντια, 
υποδόρια αιματώματα, αιμορραγίες των ιστών και αναιμία. 
Η χορήγηση βιταμίνης C θεραπεύει εντελώς τη νόσο σε 
λίγες μέρες. 



 Με το κάπνισμα ένα μεγάλο μέρος της 
βιταμίνης C που υπάρχει στον οργανισμό 
καταστρέφεται, για αυτό συνιστάται οι 
καπνιστές να πίνουν πολλούς χυμούς 
πλούσιους στη βιταμίνη. 

 Η βιταμίνη C βελτιώνει την αγγειακή 
κυκλοφορία. Η ικανότητα των αιμοφόρων 
αγγείων να διαστέλλονται ως ανταπόκριση 
σε φυσιολογικά χημικά σήματα είναι ένα 
σημαντικό σημείο της αγγειακής υγείας το 
οποίο συχνά χάνεται στην υπέρταση και 
την αθηροσκλήρωση. 

 



Βιταμίνη D 

 Στην πραγματικότητα πρόκειται για 
σύμπλεγμα δύο βιταμινών, D2 και D3. 
Χημικά είναι δύο λιποδιαλυτές αλκοόλες 
που σχηματίζονται από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (ηλιακό φως) επί των 
στερολών που υπάρχουν στο ανθρώπινο 
δέρμα. Η βιταμίνη D2 προέρχεται από την 
εργοστερόλη, που απαντάται σε μύκητες 
και ιδιαίτερα σε αυτούς του γένους 
Claviceps από τους οποίους και 
απομονώθηκε 



 Η αβιταμίνωση D, ασυνήθης πλέον στο δυτικό 
κόσμο, αλλά συχνή στον αναπτυσσόμενο κόσμο, 
στην Αφρική, την Ασία, και την Ν. Αμερική, προκαλεί 
στα παιδιά ραχίτιδα λόγω διαταραχής μεταβολισμού 
του ασβεστίου και του φωσφόρου, με αποτέλεσμα 
τα οστά να γίνονται μαλακά, ευλύγιστα και 
υφίστανται, λόγω μειωμένης ακαμψίας, 
χαρακτηριστικές παραμορφώσεις. Η διαταραχή 
αυτή του οργανισμού είναι ασυνήθιστη σε τροπικές 
περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι στον 
ήλιο και στις αρκτικές περιοχές, όπου 
καταναλώνονται πολλά ψάρια. Η έλλειψη βιταμίνης 
D ανιχνεύεται από απλή εξέταση αίματος. 

 Η υπερβολική κατανάλωση προβιταμινών D μπορεί 
να προκαλέσει μη άμεσα σχετιζόμενες παρενέργειες 
στον οργανισμό όπως η αύξηση του ασβεστίου 

 



Βιταμίνη Ε 

 Η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή οργανική 

ένωση. Βρίσκεται κυρίως στο έλαιο 

ορισμένων φυτών, όπως το σιτάρι που 

είναι ιδιαίτερα πλούσια πηγή. Έχει 

ανακαλυφθεί ένας αριθμός ενώσεων που 

διαθέτουν παρόμοια λειτουργικότητα με τη 

βιταμίνη Ε , λέγονται τοκοφερόλες και 

διακρίνονται με τα γράμματα του ελληνικού 

αλφαβήτου α, β, γ, δ, ε, ζ και η. Η πιο 

σημαντική είναι η α τοκοφερόλη. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C


 Η αβιταμίνωση Ε προκαλεί στείρωση, τόσο στον 
άνδρα όσο και στη γυναίκα, καθώς και βλάβες 
των ιστών, ιδιαίτερα του νευρικού και του 
μυϊκού. Στον άνθρωπο πραγματική αβιταμίνωση 
Ε είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί, λόγω της 
διάδοσης της στα φυτά. Βιταμίνη Ε χορηγείται 
θεραπευτικά σε περιπτώσεις συχνών αποβολών 
(εξ ου και "τοκοφερόλη") καθώς και μυϊκής 
δυστροφίας με πολύ καλά αποτελέσματα. 
Υπάρχουν μελέτες, που απέδειξαν ότι η βιταμίνη 
Ε μπορεί να βοηθήσει στην παράταση της ζωής, 
αφού επιβραδύνει τη καταστροφή των 
βιολογικών μεμβρανών. 

 Οι ημερήσιες ανάγκες για τον άνθρωπο φαίνεται 
ότι είναι γύρω στα 15 mg 



Μαγικές  

τροφές 



Σπιρουλίνα 



Η σπιρουλίνα περιέχει περίπου 60% πρωτείνη. Η 

πρωτείνη της σπιρουλίνας περιέχει όλα τα 

αμινοξέα, αλλά σε μειωμένες ποσότητες από αυτές 

του αυγού, κρέατος και του γάλακτος. H 

φαρμακευτική βιβλιοθήκη των ΗΠΑ ανέφερε πως η 

σπιρουλίνα δεν είναι καλύτερη πηγή πρωτεινών 

από το κρέας ή το γάλα, παρόλο που είναι 30 φορές 

πιο ακριβή ανά γραμμάριο. 



Η σπιρουλίνα 
παράγει 
θρεπτικές 
ουσίες με τη 
βοήθεια του 
ηλιακού φωτός 
και του 
διοξειδίου του 
άνθρακα της 
ατμόσφαιρας. 
Το κυανό 
χρώμα της 
οφείλεται στην 
φυκοκυανίνη, 
ενώ το πράσινο 
στην  
χλωροφύλλη.  

 Πρωτεΐνη σε 
περιεκτικότητα 60-70% 

 Βιταμίνη Β12 

 Βιταμίνη Ε 

 Πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα 

 Ελάχιστες θερμίδες 

 Σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο, 
ψευδάργυρο και το 
ιχνοστοιχείο σελήνιο 

  Δεν περιέχει καθόλου 
χοληστερίνη 



Η σπιρουλίνα περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που 
χρειάζεται ο οργανισμός, όχι μόνο βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία. Αποτελεί πηγή βιοχημικού οργανικού σιδήρου και 
ως τροφή, δεν είναι καθόλου τοξική. Είναι 58 φορές πιο 
πλούσια σε σχέση με το ωμό σπανάκι και 28 φορές πιο 
πλούσια σε σχέση με το ήπαρ του ωμού βοδινού. Είναι, 
επίσης, πηγή βιταμίνης Ε. Είναι 3 φορές πιο πλούσια σε 
σύγκριση με το σπόρο του σιτάλευρου και η βιολογική της 
αξία είναι 49% μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη της 
συνθετικής βιταμίνης Ε. Περιέχει σε υψηλές ποσότητες και 
β-καροτίνη (προβιταμίνη Α) σε τέσσερις διαφορετικές 
μοριακές μορφές σε ένα φυσικά σχηματισμένο χημικό 
σύμπλεγμα, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολα απορροφήσιμο 
από ότι το β-καροτένιο του μπρόκολου ή του καρότου. Είναι 
25 φορές πλουσιότερη σε σχέση τα ωμά καρότα. Αντίθετα 
από την συνθετική βιταμίνη Α και εκείνη των ιχθυελαίων, 
το β-καροτένιο είναι μη τοξικό, ακόμη και σε μεγάλες 
ποσότητες. 



Γιατί να την  
επιλέξετε 

•  Δρα κατά του καρκίνου 
λόγω των αντιοξειδωτικών 
της στοιχείων. 

•  Συντελεί στο σχηματισμό 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
του αίματος λόγω της 
χλωροφύλλης. 
 

 Έχει αντιγηραντική δράση αφού προστατεύει τα κύτταρα από τις 
ελεύθερες ρίζες 
 
• Προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα και βελτιώνει τη 
λειτουργία του νευρικού συστήματος χάρη στα αμινοξέα που 
περιέχει. 
 

• Αποτοξινώνει τον οργανισμό και διεγείρει τη λειτουργία όλων 
των ιστών και οργάνων του σώματος, κυρίως το ήπαρ, το οποίο 
παίζει σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση των τοξινών από τον 
οργανισμό. 
 
•Μειώνει την όρεξη και καταπολεμά την παχυσαρκία. 
 
 
 



ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ 

ΤΟ ΛΙΠΟΣ 



Σολωμός 

  

 

 

 Ο Σολωμός και ο τόνος  είναι δύο ψάρια πλούσια σε ωμέγα-

3 λιπαρά. Τα λιπαρά αυτά είναι απαραίτητα για τη 

διάσπαση του λίπους στο σώμα μας. 



Κανελα 

  

 Μελέτες δείχνουν  ότι η κανέλα έχει σταθεροποιητική επίδραση στα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την όρεξη, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη 
τύπου 2. Μπορεί και μεταβολίζει γρήγορα τη ζάχαρη, ενώ μόλις  το ¼ κουταλιού του 
γλυκού την ημέρα είναι αρκετό. Ανακατέψτε την κανέλλα στον καφέ,  στο τσάι σας ή στο 
γιαούρτι σας για να προσθέσετε γλυκύτητα, χωρίς την προσθήκη θερμίδων 
 



Αυγο 

  

 Σύμφωνα με  μελέτες, η  κατανάλωση πρωτεΐνης το πρωί θα «ξεγελάσει» την πείνα 
μας περισσότερο από ό, τι  ένα κουλούρι ή άλλοι υδατανθράκες. Ένα αυγό έχει 
μόνο 75 θερμίδες, αλλά περιέχει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας μαζί με 
άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Το σώμα μας καίει 
περισσότερες θερμίδες αφομοιώνοντας τα αυγά από ό,τι ένα βαρύ πρωινό. Επίσης, 
το αυγό περιέχει τη βιταμίνη Β12 που βοηθά στη γρήγορη διάσπαση του λίπους. 

 



Στραγγιστό γιαούρτι 
. 

 Το στραγγιστό  γιαούρτι είναι ένα υπέροχο εργαλείο για 
την απώλεια βάρους χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά 
του σε πρωτεΐνες. Η πρωτεΐνη μένει περισσότερο χρόνο 
στο στομάχι, ενώ ο οργανισμός καίει περισσότερες 
θερμίδες αφομοιώνοντας πρωτεΐνες σε σχέση με τους 
υδατάνθρακες 



Καυτερές πιπεριές 

. 

 Οι καυτερές πιπεριές περιέχουν την άγευστη 
ουσία που ονομάζεται καψαϊκίνη. Έτσι, 
περιορίζουν την όρεξη και επιταχύνουν το 
μεταβολισμό ελαφρώς, αλλά μόνο για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα 



Πρασινο τσαϊ 

  

 Το πράσινο τσάι προάγει την απώλεια βάρους και την τόνωση του 
οργανισμού, ενώ βοηθάει στο κάψιμο του κοιλιακού λίπους. Το πράσινο 
τσάι περιέχει κατεχίνες, ένα είδος φυτοχημικού που μπορεί να επηρεάσει 
το μεταβολισμό άμεσα. Για  μεγαλύτερα οφέλη, να πίνετε πράσινο τσάι 
αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Καλύτερο είναι να πίνετε το τσάι σας 
ζεστό, γιατί χρειάζεται περισσότερος χρόνος να το καταναλώσετε και 
επιβραδύνεται η  πρόσληψη θερμίδων. 
 

 



Γκρεϊπφρουτ 

  

 Αν και το γκρέιπφρουτ δεν έχει μαγικές λύσεις για την καύση 
λίπους, μπορεί να βοηθήσει όσους κάνουν δίαιτα να αισθάνονται 
πλήρεις με λιγότερες θερμίδες.  Αυτό οφείλεται στις άφθονες 
ποσότητες διαλυτών ινών, οι οποίες χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για να χωνευτούν. Τρώγοντας μισό γκρέιπφρουτ ή 
πίνοντας ένα ποτήρι χυμό γκρέιπφρουτ πριν το γεύμα θα 
νιώσετε χορτάτοι και θα καταναλώσετε λιγότερες θερμίδες κατά 
τη διάρκεια του γεύματος 

 



Ξύδι 

  

 Αν φάμε τη σαλάτα σας με λάδι και ξύδι θα 
αποκομίσουμε μεγάλο όφελος 
στην  καταπολέμηση του πάχους. Το ξύδι μπορεί 
βοηθά το σώμα μας να καίει λίπος. Προσφέρει 
γεμάτη γεύση που μπορεί να κάνει τη σαλάτα πιο 
νόστιμη και δεν έχει θερμίδες 
 



ΦΥΣΤΙΚΙΑ 

  

 Οι ξηροί καρποί είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να 
κατευνάσουμε την πείνα μας μεταξύ των γευμάτων. Έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή 
λίπη για την καρδιά. Μελέτες δείχνουν ότι τα καρύδια μπορεί 
να βοηθήσουν  στην απώλεια βάρους και να βελτιώσουν τα 
επίπεδα χοληστερόλης όταν καταναλώνονται με μέτρο 
 



ΚΑΦΕΣ 

  

 Ακούγεται πολύ καλό για να είναι 

αληθινό, αλλά το αγαπημένο μας 

ρόφημα μπορεί όντως να βοηθήσει 

τον μεταβολισμό μας να πάρει 

στροφές και  να χάσουμε βάρος 

 



Ιπποφαές 

 Το Ιπποφαές  είναι  

φυλλοβόλος θάμνος που ανήκει 
στην οικογένεια 
των Ελαιαγνοειδών. 

 Υπάρχουν 6 είδη και 12 
υποείδη αυτόχθονα σε μια 
ευρεία περιοχή της Ευρώπης 
και της Ασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
περιοχής Λαντάκ  όπου 
χρησιμοποιείται για 
παραγωγή χυμού 

 

 Σε τι βοηθά: Ενδείκνυται για 
τη γενική ευεξία του 
οργανισμού ενώ βοηθά στην 
υγεία των μαλλιών, των 
νυχιών και του δέρματος.  
 

 



   Πάνω από το 90% ή περίπου 1.5 
εκατομμύρια εκτάρια των παγκόσμιων 
πηγών του Ιπποφαούς, εντοπίζονται 
στην Κίνα, όπου γίνεται η εκμετάλλευσή 
του με σκοπό τον έλεγχο των 
απωλειών νερού και της διάβρωσης 
του εδάφους. Ο θάμνος φθάνει σε 
ύψος 0.5–6 m, σπάνια έως τα 10 m 
στην κεντρική Ασία και συνήθως 
αναπτύσσεται σε ξηρές και αμμώδεις 
περιοχές. Είναι ανθεκτικό σε αλατούχες 
συνθήκες είτε δια του αέρα είτε δια του 
εδάφους, αλλά έχει μεγάλη απαίτηση 
σε πλούσια ηλιοφάνεια για την καλή 
ανάπτυξή του και δεν ανέχεται σκιερές 
συνθήκες δίπλα σε μεγαλύτερα δέντρα. 

  



Προβιωτικά  

 Το κεφίρ ή κεφίρι είναι ένα σύνθετο συμβιοτικό μίγμα μικροοργανισμών 
που οι γηγενείς λαοί των χωρών του Καυκάσου και της Μέσης 
Ανατολήςκαταναλώνουν πολλούς αιώνες τώρα. Οι επιστήμονες 
επιβεβαιώνουν συνεχώς τους μηχανισμούς που δίνουν στο κεφίρ, το 
ιστορικό αυτό γαλακτοκομικό ποτό τις υγιεινές ιδιότητές του. Το κεφίρ 
απολαμβάνουν από καιρό όσοι ακολουθούν υγιεινή διατροφή. Παράγεται 
από οποιονδήποτε τύπο γάλακτος(αγελαδινό, πρόβειο, κατσικίσιο κλπ.) 
με τη χρήση κόκκων κεφίρ, μια αποικία φιλικών βακτηρίων που στην όψη 
μοιάζει με κουνουπίδι. 

 Η προέλευση του κεφίρ επισημαίνεται στα καυκάσια βουνά, πολλούς 
αιώνες πριν, όπου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο για τα οφέλη στην υγεία. 

  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B9


  

  



ΜΠΥΡΑ  
 

 

 Η μπύρα και στην ελληνική ζύθος, αποτελεί 
ένα πολύ κοινό αλκοολούχο ποτό. Κύρια 
συστατικά της είναι το νερό, η βύνη και ο 
λυκίσκος, ενώ παράγεται μέσα από την 
διαδικασία της ζύμωσης. Συναντάται σε 
πολλές διαφορετικές παραλλαγές και είδη. 

 Οι βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή 
μπύρας είναι το νερό, το κριθάρι, η ζύμη 
(μαγιά) και ο λυκίσκος. Άλλα συστατικά είναι 
δυνατό να προστίθενται, όπως για 
παράδειγμα ζάχαρη ή άλλα δημητριακά. 

  

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7


  

  



ΤΟ ΝΕΡΟ 
 

 

 Το 60-70% του σώματός μας αποτελείται 

από το «στοιχείο της ζωής», και δεν το 

ονόμασαν έτσι τυχαία, καθώς το νερό 

πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

της διατροφής μας. 



Οι λόγοι; 

 - Η διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου στην 
ποσότητα νερού του σώματος συμβάλλει στην 
σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς τα 
άλατα που περιέχονται στο νερό που 
καταναλώνουμε εξισορροπούν το φορτίο των 
ηλεκτρολυτών στο κυκλοφοριακό σύστημα. Τα 
άλατα καθορίζουν την ποσότητα του θετικού 
και του αρνητικού φορτίου στα υγρά του 
σώματος, και μόνο όταν βρίσκονται στην 
κατάλληλη ποσότητα αλληλοεξουδετερώνονται 
ώστε να υπάρχει ουδέτερο φορτίο 



 - Το κάθε κύτταρό μας χρειάζεται το νερό 

για να λειτουργήσει, ενώ και οι 

αρθρώσεις μας χωρίς την ευεργετική 

επίδραση του νερού αποκτούν 

δυσκαμψία. 



  

 . - Η κατανάλωση νερού συμβάλλει στην 

βελτίωση της πέψης και καταπολεμά την 

δυσκοιλιότητα. 

  - Το νερό που πίνουμε έχει τις θετικές 

του συνέπειες και στην επιδερμίδα μας, 

ενυδατώνοντάς την και κρατώντας την 

υγιή και νεανική, ενώ απομακρύνει και 

τις ουσίες που προκαλούν την ακμή. 



 - Πίνοντας αρκετό νερό, αναπληρώνουμε τα 
υγρά που χάνονται με τον ιδρώτα και την 
ούρηση. Στην τελευταία διαδικασία, άλλωστε, το 
νερό βοηθά στην αποβολή των τοξινών από τον 
οργανισμό.   

 Το νερό ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματός 
μας. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, για 
λίγους μόνο βαθμούς Κελσίου μπορεί να μας 
στοιχίσει ακόμη και την ζωή μας. Το νερό μας 
προστατεύει και σε αυτήν την περίπτωση. Για να 
χαρείτε τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω 
και αποτελούν λίγα μόνο από τα όσα το νερό 
προσφέρει, αρκεί να ακολουθείτε κάποιες 
συνήθειες, με τις οποίες η λειτουργία του 
οργανισμού σας θα τρέχει… νεράκι. 



 - Η κατανάλωση των 8 ποτηριών νερού την 
ημέρα είναι μύθος. Αυτή η συμβουλή που 
κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα, δεν λαμβάνει 
υπόψη το νερό που περιέχεται στα υπόλοιπα 
τρόφιμα και υγρά που καταναλώνουμε κατά την 
διάρκεια της ημέρας. Επομένως, 2,5 περίπου 
λίτρα νερού την ημέρα είναι μια καλή ποσότητα, 
συμπεριλαμβανομένου όμως και του νερού των 
χυμών, των φρούτων και όλων των τροφών. 

  - Καταναλώστε άφθονα φρούτα, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος της σύστασής τους είναι το 
γνωστό σε όλους μας «Η₂Ο». Και τις πολλές 
θερμίδες γλιτώνουμε, και την νοστιμιά ενός 
ζουμερού φρούτου απολαμβάνουμε 



 - Σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η έντονη 
ζέστη ή η εξαντλητική σωματική άσκηση, η 
κατανάλωση νερού πρέπει να αυξάνεται. - Το 
εμφιαλωμένο νερό είναι συχνά υπερτιμημένο 
και λιγότερο ωφέλιμο από το νεράκι της 
βρύσης.  

  - Άλλος ένας μύθος που καταρρίφθηκε είναι 
η αφυδάτωση που υποτίθεται πως προκαλεί 
η καφεΐνη. Η επιτροπή Τροφίμων και 
Διατροφής του διεθνούς Ιατρικού Ινστιτούτου 
δηλώνει πως οι καφέδες συνεισφέρουν στην 
ενυδάτωση του οργανισμού όσο και τα 
υπόλοιπα ροφήματα που περιέχουν νερό 



 - Με ένα ποτήρι νερό κάθε μία με μιάμιση ώρα 
λαμβάνουμε σταδιακά την ποσότητα που 
χρειαζόμαστε χωρίς να «φουσκώσουμε» 

 . - Το νερό είναι χρήσιμος σύμμαχος και στην 
δίαιτα. Κάθε φορά που θέλουμε να ξεδιψάσουμε 
προτιμούμε ένα ποτήρι δροσερό νερό, παρά ένα 
αναψυκτικό με πολλές θερμίδες και ζάχαρη.  

 - Αποφεύγουμε να πίνουμε νερό μετά τα 
γεύματα. Είναι προτιμότερο να πίνουμε νερό 
πριν το φαγητό.  

 - Το καλύτερο σας το κρατήσαμε για το τέλος: 
Ένα χάμπουργκερ αποτελείται κατά το 50% από 
νερό, ενώ το ελβετικό τυρί κατά 38%. «Πιείτε» 
ένα burger στην υγειά μας 
 





Βρύσης ή εμφιαλωμένο; 

Τόσο το εμφιαλωμένο όσο και το νερό βρύσης 

είναι εξίσου ασφαλή για κατανάλωση. 

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι παράγοντες 

που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας: 

 

1. Κόστος: Το εμφιαλωμένο νερό δεν 

παρέχεται δωρεάν και έτσι δεν είναι 

προσιτό σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 

πληθυσμιακά στρώματα.  

 



 2. Γεύση: Πολλοί άνθρωποι προτιμούν το εμφιαλωμένο 
νερό καθώς αναφέρουν πως το καταναλώνουν με 
μεγαλύτερη ευκολία από το νερό της βρύσης, ενώ άλλοι 
προτιμούν την χρήση λεμονιού για να κάνουν πιο 
ευχάριστη την γεύση του νερού της βρύσης. 
 
3. Φθόριο: Πολλά εμφιαλωμένα νερά δεν είναι 
φθοριωμένα και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα 
ιδιαίτερα  για την υγεία των δοντιών στα παιδιά και τους 
εφήβους.  
Όταν το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι εμπλουτισμένο με 
μεταλλικά άλατα (πχ. ασβέστιο) δεν παρέχει παραπάνω 
οφέλη από το νερό βρύσης ενώ μπορεί να έχει ένα 
αρνητικό αντίκτυπο για το περιβάλλον καθώς εμπεριέχεται 
σε πλαστικά μπουκάλια. Από την άλλη μεριά σύμφωνα με 
τον Αμερικανικό Σύλλογο η αυξημένη παραγωγή 
εμφιαλωμένου νερού (πχ ανθρακούχα νερά) έχει ως θετικό 
αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης νερού (πχ 
επιλογή ανθρακούχου νερού με τα γεύματα) εις βάρος της 
κατανάλωσης αναψυκτικών. 

 



Αφυδάτωση 

 
 Η αφυδάτωση προκαλείται μέσω της απώλειας υγρών 

από το σώμα μας λόγω του ιδρώτα, της έκκρισης 
δακρύων, της παραγωγής ούρων και κοπράνων. Τα κύρια 
συμπτώματα της αφυδάτωσης είναι δίψα, μειωμένη 
συχνότητα ούρησης, ξηρό δέρμα, έντονη κούραση, 
πονοκέφαλοι, και ζαλάδες.  
Η πρόσληψη υγρών και ειδικότερα νερού σε ποσότητα 8-
10 ποτήρια την ημέρα είναι απαραίτητη για την πρόληψη 
της αφυδάτωσης. Η πρόσληψη υγρών θα πρέπει να 
αυξάνεται σε θερμές περιόδους του χρόνου και σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει έντονη σωματική 
δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην 
πρόσληψη υγρών και ροφημάτων που εμπεριέχουν 
αλκοόλ ή καφεΐνη καθώς οι ουσίες αυτές αυξάνουν την 
διούρηση και μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση 
εφόσον λαμβάνονται σε αυξημένες ποσότητες. 

 



 Όλοι γνωρίζουμε ότι το νερό αποτελεί βασικό 
στοιχείο της ζωής. Αλλά οι περισσότεροι από 
εμάς δεν γνωρίζουμε το ζωτικό ρόλο που παίζει 
το νερό για κάθε όργανο και λειτουργία των 
οργανισμών. Το νερό κάνει πολύ περισσότερα 
από το να συντηρεί τη ζωή. Στην 
πραγματικότητα μπορεί να βελτιώσει την υγεία 
μας, τη φυσική μας κατάσταση, ακόμη και την 
εμφάνισή μας. Θα μάθουμε περισσότερα για το 
πόσο σημαντικό είναι να πίνουμε νερό καθώς 
θα διαβάζουμε αυτή την ενότητα. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι το να πίνουμε νερό μας κάνει 
καλό, αλλά γνωρίζατε ότι... το αίμα αποτελείται 
92% από νερό, τα οστά 22% από νερό, ο 
εγκέφαλος 75% από νερό και οι μυς 75% από 
νερό. Επίσης, το νερό: 

 



 Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος κάθε κυττάρου 
του οργανισμού μας. 

 Είναι το μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφορικού 
και του λεμφικού μας συστήματος, 
μεταφέροντας τροφή και οξυγόνο στα κύτταρα 
και απομακρύνοντας τα άχρηστα υλικά. 

 Βοηθά στον καθαρισμό των νεφρών μας και την 
αποβολή των τοξικών ουσιών. 

 Συμβάλλει στην εξισορρόπηση των 
ηλεκτρολυτών, οι οποίοι βοηθούν στον έλεγχο 
της πίεσης του αίματός μας. 

 Βοηθά στην ύγρανση των διόδων των ματιών, 
του στόματος και της ρινικής κοιλότητας. 

 Διατηρεί το σώμα δροσερό όταν κάνει ζέστη και 
μονώνει το σώμα ενάντια στο κρύο. 

 



  
 Λειτουργεί σαν απορροφητικό μέσο κατά 

των κραδασμών μειώνοντας τις 

επιπτώσεις τους στα όργανα του 

σώματος. 

 Βοηθά στη λίπανση των αρθρώσεων και 

αποτελεί μέρος του αίματος, του ιδρώτα, 

των δακρύων και της σιέλου. 

 Μπορεί να παρέχει πολλά από τα 

ιχνοστοιχεία που χρειάζεται το σώμα. 

 



 Το νερό σε σωστή ποσότητα στον 

οργανισμό μπορεί, να βελτιώσει τη 

συνολική υγεία και ευεξία. Επειδή το 

νερό είναι σημαντικό σε τόσο πολλές 

σωματικές λειτουργίες, η λήψη 

επαρκούς ποσότητας νερού είναι 

σημαντική για την επίτευξη της βέλτιστης 

υγείας. 

 



 Το νερό βοηθά στη διατήρηση του όγκου του 
αίματος, διατηρώντας έτσι την ενέργεια του 
σώματός μας. 

 Η σωστή ενυδάτωση βελτιώνει τη συγκέντρωση 
και το χρόνο αντίδρασής μας, ιδιαίτερα κατά την 
άσκηση. 

 Το νερό αυξάνει τον αριθμό θερμίδων που καίμε 
κατά τις καθημερινές μας δραστηριότητες. 

 Το νερό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της 
στομαχικής διαταραχής που μπορεί να 
προκληθεί από τα φάρμακα σε συμπυκνωμένη 
μορφή. 

 Το νερό μας βοηθά να απαλλαγούμε από το 
υπερβάλλον νάτριο, που μπορεί να προκαλέσει 
κατακράτηση υγρών. 



 Το νερό μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από 
μια ποικιλία νόσων. Οι μελέτες δείχνουν ότι η 
μεγάλη κατανάλωση νερού ενδέχεται να συνδέεται 
με μειωμένο κίνδυνο: κρυωμάτων, δυσκοιλιότητας, 
λοιμώξεων της ουρητικής οδού, νεφρολιθίασης, 
καρκίνου της κύστεως.  
 
 

 Το νερό μπορεί να βελτιώσει την εμφάνισή μας. Το 
νερό φθάνει στο δέρμα τελευταίο. Αν το σώμα μας 
δεν λαμβάνει αρκετή ποσότητα νερού, το δέρμα μας 
θα αισθανθεί τις επιπτώσεις περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο όργανο. Το νερό μπορεί να 
βοηθήσει στην ενυδάτωση του δέρματος, 
αφήνοντάς το: πιο λείο, πιο απαλό, πιο εύκαμπτο, 
με λιγότερες ρυτίδες.  
 



Το νερό μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε 
βάρος. Συχνά συγχέουμε το αίσθημα της δίψας 
με το αίσθημα της πείνας, οπότε έχουμε την 
τάση να καταναλώνουμε πρόχειρα γεύματα, ενώ 
στην πραγματικότητα, το σώμα απλώς 
χρειάζεται να πιει κάτι. Το να πίνουμε νερό 
βοηθάει επίσης στο να αισθανόμαστε πλήρεις, 
μειώνοντας την επιθυμία μας για φαγητό. Οι 
μελέτες επίσης δείχνουν ότι το νερό μπορεί: 

 Να μας δώσει περισσότερη ενέργεια κατά την 
διάρκεια της άσκησης. 

 Να αυξήσει τις θερμίδες που καίμε κατά την 
διάρκεια της άσκησης. 

 Να βοηθήσει το σώμα μας στη μείωση των 
αποθεμάτων λίπους. 
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