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Η νευρική ανορεξία είναι µια διατροφική διαταραχή µε ισχυρό 
ψυχολογικό υπόβαθρο .Ο λόγος που η ασθένεια ονοµάστηκε νευρική 
ανορεξία είναι επειδή προέχετε από νευρική φύσεως προβλήµατα , 
δηλαδή «βρίσκονται όλα στο µυαλό του ασθενούς» είναι χρήσιµο να 
γνωρίζεται ότι η λέξη «ανορεξία» στον ορισµό της ασθένειας είναι 
αποπροσανατολιστική αφού Οι επιπτώσεις της είναι πολύ βλαβερές 
όµως συχνά δεν διαγιγνώσκετε προτού το άτοµο φτάσει σε πολύ 
σοβαρή κατάσταση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που νοσούν 
είναι έφηβοι και ιδιαίτερα κορίτσια ηλικίας 11-12 ετών. Η αιτιολογία 
της νευρικής ανορεξίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς η ασθένεια 
αυτή επηρεάζεται από βιολογικούς παράγοντες, γενετικούς , 
ενδοπροσωπικούς, οικογενειακούς και κοινωνικοοικονοµικούς 
παράγοντες. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε την συνέντευξη της ψυχολόγου κα. Μαρία 
Καρακασίδη, καταγράψαµε τις τρεις κρίσιµες φάσεις, οι οποίες 
καθορίζουν το πώς και πόσο θα εξελιχθεί η ασθένεια αυτή σε ένα 
άνθρωπο. 

 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 

Σε αυτή την φάση όλα βαίνουν καλώς. Η δίαιτα µαζί µε τη µάλλον 
υπερβολική άσκηση αποφέρουν τα επιθυµητό αποτελέσµατα. Το 



άτοµο χάνει βάρος και αισθάνεται καλά µε τον εαυτό του . ∆εν 
υπάρχει καµία υπόνοια ασθένειας σε αυτό το στάδιο. 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 

Στην δεύτερη φάση, τα αρνητικά σηµάδια γίνονται εµφανή. Το 
περιβάλλον του ασθενούς αρχίζει να παρατηρεί την υπερβολική 
απώλεια κιλών. Το άτοµο αυτό αισθάνεται διαφορετικό και αρχίζει να 
αποστασιοποιείται από την οικογένεια και τους φίλους του. Αρνείται να 
φάει µε την υπόλοιπη οικογένεια. 

 

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ 

Στην τρίτη φάση ,έχουµε, όχι πια την απόκρυψη, αλλά την παραδοχή 
της κατάστασης. Αυτό δεν σηµαίνει πως το άτοµο έχει παραδεχτεί το 
γεγονός της ασθένειας. Πρόκειται περισσότερο για υιοθετήσει της 
στέρησης τροφής ως τρόπο ζωής και ο κίνδυνος πλέον είναι εµφανής. 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ 

Α. Το άτοµο αρνείται να διατηρήσει το σωµατικό του βάρος στα 
επίπεδα του κατώτερου του φυσιολογικού για την ηλικία και το ύψος. 

 

Β. Το άτοµο βιώνει έντονο φόβο για την αύξηση του βάρους του , το 
οποίο και καθορίζει απόλυτα τον τρόπο που αξιολογεί την ζωή του. 

Γ. Το άτοµο αρνείται την σοβαρότητα του υπάρχοντος χαµηλού 
σωµατικού βάρους , πιστεύει δηλαδή ότι το βάρος του είναι υψηλότερο 
του φυσιολογικού (κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως διαστρεβλωµένη 
εικόνα του σώµατος ). 

∆. Απουσία έµµηνου ρύσης για τουλάχιστον 3 διαδοχικούς κύκλους 
(αµηνόρροια). 



Παράλληλα όµως υπάρχουν και άτυπες µορφές της νόσου όπου δεν 
πληρούνται όλα τα κριτήρια. Πάντως ακόµα και τα άτοµα µε τις άτυπες 
µορφές νευρικής ανορεξίας βιώνουν στο ίδιο βαθµό το ψυχολογικό 
στρες µε άτοµα που πληρούν ακριβώς τα κριτήρια. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ 
ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ 

 

1. ΑΤΟΜΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η ψυχοθεραπεία αυτή εστιάζει στα τρέχοντα προβλήµατα του ασθενή 
αλλά και σε πλευρές της προσωπικής του ιστορίας .Οι περισσότεροι 
θεραπευτές προσπαθούν να ενθαρρύνουν υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες να ενισχύσουν την επανάκτηση βάρους τέλος εστιάζει στο να 
ενθαρρύνει τον ασθενή να εκφράσει τα συναισθήµατα του . 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι συγγενείς των ανορεξικών σπάνια µένουν αµέτοχοι, πολλές φορές 
προσπαθούν να πείσουν το άτοµο να φάει και πολλές φορές 
δυσκολεύουν την κατάσταση του ασθενούς . οι οικογενειακοί 
θεραπευτές βλέπουν την νευρική ανορεξία µια κατάσταση που γεννιέται 
από το οικογενειακό σύστηµα . υπογραµµίζουν την υπέρ προστασία και 
την αποφυγή συγκρούσεων σαν χαρακτηρίστηκα τον οικογενειακών 
των ανορεξικών 

 

ΠΩΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

Τα άτοµα µε νευρική ανορεξία δεν έχουν επίγνωση της σοβαρότητας 
της κατάστασης τους και δεν αναζητούν βοήθεια από το άµεσο 
περιβάλλον τους. Είναι λοιπόν σηµαντικό τα άτοµα του άµεσου 
περιβάλλοντος τους να αντιληφθούν κάποια πρώιµα συµπτώµατα και να 
αναζητήσουν ίδιοι βοήθεια από ειδικούς ψυχολόγους και διαιτολόγους. 

Τα 7 σηµάδια που << χτυπούν το καµπανάκι >> για πιθανή διατροφική 
διαταραχή είναι τα εξής 



Ι. Το άτοµο θέτει στόχους µείωσης βάρους 

2. Το άτοµο ασκεί αυξηµένη κριτική για το βάρος και το σχήµα του 
σώµατος   

     του 

                    3. Το άτοµο είναι κοινωνικά αποµονωµένο και αφανίζει σηµάδια 
κατάθλιψης 

                    4.  Μη εµφάνιση και διακοπή της έµµηνους ρύσης 

                    5. το άτοµο κάνει εµετό , παίρνει καθαρτικά και κάνει υπερβολική 
γυµναστική    

     µε στόχο την αποβολή των θερµίδων της τροφής που κατανάλωσε. 

6.Τριχοπτωση. 

7.Ατροφία νυχιών και δοντιών. 

 

Άλλα χαρακτηρίστηκα που µπορεί να συνδέονται άµεσα µε την νευρική 
ανορεξία είναι τα εξής,  

Συµπεριφορά  π.χ αποµόνωση , εσωστρέφεια.  

∆ιατροφικές συνήθειες  π.χ υπερβολική αργή κατανάλωση φαγητού  

Ασυνήθιστοι συνδυασµοί τροφίµων κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

Μαθητής : Πείτε µας κυρία Καρακασίδη ποιες οµάδες κινδυνεύουν 
από την περιβόητη ασθένεια της νευρικής ανορεξίας ; 

κ.Καρακασίδη : Εκτός από τα νεαρά κορίτσια , τα οποία βρίσκονται 
στην περίοδο της εφηβείας, µεταξύ 12 έως 20 χρονών , και έχουν για 
πρότυπο τους κάποια ανορεξικά , αποστεωµένα µοντέλα , η νευρική 
ανορεξία µπορεί« να χτυπήσει την πόρτα » και σε γυναίκες 
µεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες καταφεύγουν σε εξαντλητικές δίαιτες . 
Μερικές, µάλιστα , έχουν διαστρεβλωµένη εικόνα για το σώµα τους, 
αλλά και πολύ χαµηλή αυτοεκτίµηση . 

Μαθητής : Θα ήθελα τώρα να µας εξηγήσετε εν συντοµία το τι είναι η 
νευρική ανορεξία ; 

κ,Καρακασίδη : Η ανορεξία δεν πρέπει να συγχέεται µε την έλλειψη 
όρεξης. Αποτελεί ένα πολυπαραγοντικο φαινόµενο , το οποίο 
εντάσσεται σε αυτό που τα εγχειρίδια αποκαλούν « διαταραχές της 
διατροφικής συµπεριφοράς » ή « διαταραχές στην πρόσληψη τροφής » . 
Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για αυστηρή στέρηση του φαγητού , που 



το ίδιο το άτοµο επιβάλλει στον εαυτό του , κυριευµένο από τον φόβο 
µην παχύνει. Βέβαια, παρόλο που η ανορεξία ορίζεται ως ξεχωριστή 
ασθένεια, η εµφάνιση της σε έναν άνθρωπο είναι δυνατόν να 
συνοδεύεται από κάποιες ψυχιατρικές καταστάσεις . Για παράδειγµα , 
τα καταθλιπτικά συµπτώµατα συνοδεύουν ορισµένες φορές µια 
ψυχογενή νευρική ανορεξία. 

Μαθητής : Μπορείτε να µας πείτε µε λίγα λόγια το προφίλ ενός 
ανορεξικού ατόµου; 

κ.Καρακασίδη : Κάθε άτοµο είναι ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τις αιτίες 
που το οδήγησαν στην ανορεξία . Άλλωστε µην ξεχνάµε ότι πρόκειται 
για ένα φαινόµενο που επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων . Σε ό,τι 
αφορά τώρα τους ψυχολογικούς παράγοντες, θα µπορούσαµε ίσως να 
µιλήσουµε για ένα προφίλ ανορεξικού ατόµου , το οποίο θα περιέγραφε 
κάποιον µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και έλλειψη εµπιστοσύνης στον 
εαυτό του . Ο άνθρωπος αυτός διακατέχεται από άγχος, το οποίο οδηγεί 
στην τελειοθηρία και στην ανάγκη να ελέγχει καταστάσεις, το 
περιβάλλον του και, κυρίως, τον εαυτό του . Πολύ συχνά υιοθετεί µια 
νοοτροπία διπολικού χαρακτήρα , δηλαδή της λογικής « άσπρο - µαύρο 
» , χωρίς να αναγνωρίζει ενδιάµεσες αξίες . Μια αθώα δίαιτα, µπορεί 
στην πορεία να οδογήσει στην ανεξέλεγκτη µείωση του σωµατικού 
βάρους . Μια απογοήτευση , η οποίς πολλές φορές προέρχεται από µια 
προσωπική σχέση . Η αίσθηση ανασφάλειας, που ίσως να πηγάζει κι 
από την έλλειψη µητρικής στοργής ή κάποιες συγκεκριµένες φοβίες, 
ακόµα και από οικονοµική αστάθεια. 

Μαθητής : Αν θέλετε και µπορείτε να µας πείτε τις 3 κρίσιµες φάσεις; 

κ.Καρακασίδη : Η είσοδος στην ανορεξία γίνεται συνήθως µε αφορµή 
µια δίαιτα που θα ξεκινήσει κάποιος, θέλοντας να ελέγξει το βάρος του 
και η οποία, στην πορεία, θα ξεφύγει από τον αρχικό στόχο και θα 
οδηγήσει στη χωρίς όρια µείωση κιλών . Η εξέλιξη της ασθένειας 
περιλαµβάνει 3 φάσεις: 

1) Στην πρώτη φάση , όλα βαίνουν καλώς . Η δίαιτα µαζί µε την 
υπερβολική άσκηση αποφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Το άτοµο 
χάνει βάρος και αισθάνεται καλά µε τον εαυτό του . ∆εν υπάρχει καµία 
υπόνοια ασθένειας σε αυτό το στάδιο . 
2) Στην δεύτερη φάση , τα αρνητικά σηµάδια γίνονται εµφανή . Το 
περιβάλλον του ασθενούς αρχίζει να παρατηρεί την υπερβολική 
απώλεια κιλών . Το άτοµο αυτό αισθάνεται διαφορετικό και αρχίζει να 
αποστασιοποιείται από την οικογένεια και τους φίλους του . Αρνείται 
να τρώει µαζί µε την υπόλοιπη οικογένεια και φοράει φαρδιά ρούχα, µε 
σκοπό να καλύψει το ελλιπές βάρος του . 
3) Στην τρίτη φάση , έχουµε, όχι πια απόκρυψη , αλλά την παραδοχή 
της κατάστασης. Αυτό δεν σηµαίνει πως το άτοµο έχει παραδεχτεί το 
γεγονός της ασθένειας . Πρόκειται περισσότερο για υιοθέτηση της « 
στέρησης τροφής » ως τρόπο ζωής και ο κίνδυνος πλέον είναι εµφανής . 



Μαθητής : Από ποιες ασθένειες κινδυνεύουν τα άτοµα που 
πάσχουν από νευρική ανορεξία ; 

κ.Καρακασίδη : Μερικές από τις συγκεκριµένες είναι οι εξής : 

- τριχόπτωση 
- αϋπνίες 
- ατροφία των δοντιών 
- αµηνόρροια 
- υπόταση 
- σοβαρές µεταβολικές διαταραχές 

Μαθητής : Πείτε µας αν θέλετε ποια είναι τα πρώτα σηµάδια της 
νευρικής ανορεξίας. 

κ.Καρακασίδη : Λοιπόν µερικά είναι: 

- η συστηµατική άρνηση του ατόµου ως προς την πρόσληψη τροφής , µε 
αποτέλεσµα τη συνεχή απώλεια κιλών 
- ο έντονος φόβος του απέναντι στο ενδεχόµενο αύξησης του βάρους του 
- η άρνηση του να συνειδητοποιήσει την πραγµατική του κατάσταση 
- η διαταραχή της αντίληψης, τόσο του βάρους όσο και του σώµατος 
του 
- η άρνηση των φυσικών αναγκών του σώµατος του όπως για 
παράδειγµα η αίσθηση πείνας 
- η υπερβολική άσκηση 
- η αποχή από τη σεξουαλική ευχαρίστηση 
- τα σωµατικά συµπτώµατα , όπως η αµηνόρροια ή η τριχόπτωση 
- η υιοθέτηση διαφόρων τελετουργικών που αφορούν τις τροφές, όπως 
ο διαχωρισµός τους ανάµεσα σε « καλές » και« κακές » , καθώς και µια 
γενικότερη δυσφορία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του φαγητού . 

Μαθητής : Πώς µπορεί να θεραπευτεί από κάποιο άτοµο ; 

κ.Καρακασίδη : Ένα άτοµο που πάσχει από ανορεξία µπορεί να 
βοηθηθεί, όταν αποκτήσει συνείδηση και επίγνωση της κατάστασης του. 
Τις περισσότερες φορές, το σώµα χρήζει άµεσης φροντίδας και αυτό 
συνήθως δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο στο νοσοκοµείο . Για αυτό το 
λόγο η φροντίδα των ανορεξικών ατόµων είναι ευθύνη περισσοτέρων 
του ενός ειδικών . Κατά τη νοσηλεία , το άτοµο και οι θεραπευτές 
συµβάλλουν σε αυτό που ονοµάζεται« θεραπευτικό συµβόλαιο » και 
καθορίζουν ένα στόχο , για παράδειγµα την ανάκτηση καθορισµένου 
βάρους. 

Μαθητής : Εξηγήστε µας λίγο µετά τι γίνεται; 

κ.Καρακασίδη : Η εισαγωγή στο νοσοκοµείο είναι το πρώτο στάδιο θεραπείας . 
Υπάρχουν άλλα δύο στάδια : εκείνο της επανένταξης του ατόµου στη ζωή που είχε 

και πριν από τη νοσηλεία του και η σταθεροποίηση του . Αυτός ο άνθρωπος 



χρειάζεται να έχει µεγάλη στήριξη και καθοδήγηση , ώστε να επενδύσει σε παλιές 
ή καινούργιες δραστηριότητες , καθώς και σε πρόσωπα . Μέσα από την 

ψυχοθεραπεία , λοιπόν βρίσκει ή ανακτά τις εσωτερικές δυνάµεις του που θα τον 
προστατέψουν από το να παλινδροµήσει προς παθολογικές καταστάσεις .  

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

∆ΕΥΤΕΡΟ  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

 

ΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ; 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

Βασιλείου Χριστίνα  

Βουλτσου ∆ιονύσια 

Ζουπανου Μαρίνα 

Αδρονα  Κυριακή 



 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου στον σύγχρονο άνθρωπο 
∆ιατροφικοί Παράγοντες 

Οι σύγχρονες έρευνες στον τοµέα της υγείας εξετάζουν µε µεγάλη προσοχή το ρόλο 
της διατροφής στην εξέλιξη και στην παρεµπόδιση του καρκίνου. Η σχέση µεταξύ 
της δίαιτας και του καρκίνου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και καινούργιες 
πληροφορίες εµφανίζονται συνεχώς. Είναι όµως από όλους παραδεκτό ότι δίαιτες 
που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, περιέχουν δηλαδή πολλά φρούτα, λαχανικά και 
ξηρούς καρπούς, προφυλάσσουν από συγκεκριµένες µορφές καρκίνου. Μια 
ολόκληρη σειρά από έρευνες απέδειξαν ότι υπάρχει µία σχέση προστασίας µεταξύ 
κατανάλωσης µεγάλης ποσότητας φυτικών ινών και εµφάνισης καρκίνου του 
παχέος εντέρου . Επιπλέον η σχέση µεταξύ λίπους και καρκίνου του παχέος εντέρου 
είναι ακόµη πιο ισχυρή, αφού η ύπαρξη λίπους στη δίαιτα αυξάνει τις πιθανότητες 
για εµφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας. 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ      

Τρόφιµα πλούσια σε φυτικές ίνες και χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπος 

∆ηµητριακά Ολικής Άλεσης 

Λαχανικά 



Φρούτα 

Όσπρια 

Ψάρι 

Κοτόπουλο χωρίς πέτσα 

Γάλα χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπος 

Γιαούρτι χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπος 

Τυρί χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπος 

 

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 

Τρόφιµα πλούσια σε λίπος και φτωχά σε ίνα 

Κρέας υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος [αρνί, χοιρινό] 

Κοτόπουλο µε πέτσα 

Τηγανιτά φαγητά 

Βούτυρο, µαργαρίνη, λάδια, µαγιονέζα, σάλτσες 

Γαλακτοκοµικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος : τυρί-γάλα-
γιαούρτι 

Παστά καπνιστά και ψηµένα στα κάρβουνα τρόφιµα 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Τα τρόφιµα που δρουν ως προστατευτικοί για την υγεία παράγοντες εκτός από την 
διαιτητική ίνα περιέχουν και άλλα θρεπτικά συστατικά που εµποδίζουν την 
ανάπτυξη συγκεκριµένων µορφών καρκίνου. 

      

 

 

 

 



 

Τρόφιµα που προστατεύουν από τον καρκίνο -  Προστατευτικοί Παράγοντες 

 

 ∆ηµητριακά Ολικής Άλεσης                  ∆ιαιτητική ίνα 

∆ιαιτητική ίνα  

Λαχανικά Βιταµίνη Ο 

                                                                           Βιταµίνη Α [β-καροτίνη και καροτενοειδή ] 

∆ιαιτητική ίνα 
Φρούτα  Βιταµίνη C 

Βιταµίνη Α 
Όσπρια και αµυλώδη λαχανικά ∆ιαιτητική ίνα 

Η β-καροτίνη είναι µια µορφή βιταµίνης Α που βρίσκεται στα φυτά, όπως σε πράσινα 
και κίτρινα λαχανικά και φρούτα. Τα καροτενοειδή συγγενεύουν χηµικά µε τη β-
καροτίνη αλλά έχουν µικρότερη βιταµινική δράση. Η βιταµίνη Α που βρίσκεται στα 
ζωικά τρόφιµα δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει την ίδια προστατευτική δράση κατά του 
καρκίνου. 

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

Παράγοντας                                                                   Τρόπος δράσης 

  



  

                                                   Αραιώνει τη συγκέντρωση των καρκινογόνων       

                                                   παραγόντων που 
βρίσκονται στο λεπτό έντερο. 

Αυξάνει τον ρυθµό µετακίνησης των τροφών 
στο έντερο, µειώνοντας έτσι το χρόνο επαφής 
των καρκινογόνων παραγόντων µε τα 
κύτταρα του εντέρου. 

 

Εµποδίζει την ανάπτυξη όγκων. 
Βιταµίνη Α, β-καροτίνη Χηµικά συστατικά ∆ηµιουργούν ουδέτερο περιβάλλον και  

των σταυρανθών βοηθούν στη αποβολή καρκινογόνων 

παραγόντων. 

 

Είναι βιταµίνες µε αντιοξειδωτική δράση και 

Β-καροτίνη και Bιταµίνη C δρουν εναντίον παραγόντων που    

                                 καταστρέφουν τα κύτταρα του οργανισµού 

                                     Προστατεύουν την κυτταρική µεµβράνη. 

                                                        
Λαχανικά του γένους των σταυρανθών 

Τα λαχανικά της οικογένειας του λάχανου [σταυρανθή] περιέχουν στοιχεία που 
προστατεύουν από τον καρκίνο. Τέτοια λαχανικά είναι: 

Μπρόκολο 

Κουνουπίδι 

Λαχανάκια Βρυξελλών 

Ραπανάκια 

Λάχανο 

Γογγύλια 

 

Τρόφιµα ολικής άλεσης 

Στα τρόφιµα αυτά συµπεριλαµβάνονται εκείνα που προέρχονται από το σιτάρι, το 
καλαµπόκι, τη βρώµη και τη σίκαλη και έχουν υποστεί καµία ή µερική επεξεργασία. Έτσι 
περιέχουν το εξωτερικό τους περίβληµα και το φύτρο. Τα τρόφιµα ολικής άλεσης έχουν 
συνήθως σκούρο χρώµα και χρειάζονται αρκετό χρόνο για να µαγειρευτούν και να 
µασηθούν. Τα επεξεργασµένα τρόφιµα αντίθετα είναι ανοικτόχρωµα, µαγειρεύονται 
γρήγορα και χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να µασηθούν. 

 

∆ιαιτητική ίνα 



  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΓΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

Υπερβολική κατανάλωση συγκεκριµένων τροφίµων ή ουσιών που προσθέτονται στα 
τρόφιµα µπορούν να συµβάλλουν στην εµφάνιση και εξέλιξη του καρκίνου. 

Λίπος και Λιπαρά Τρόφιµα 

 

       

 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ 

        

      Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής του, ταυτόχρονα και τον 
τρόπο  διατροφής του. Αυτή η εξέλιξη όµως δεν οδήγησε αποκλειστικά στην ονοµαζόµενη 
πρόοδο, γιατί συντέλεσε στην δηµιουργία πολλών ασθενειών όπως και στον καρκίνο. Άρα 
υπάρχει µια στενή σχέση     διατροφής - υγείας. 

Στόχος της εργασίας µας είναι η ενηµέρωση σχετικά µε την ασθένεια και τους τρόπους 
πρόληψης µέσω διατροφής. Αρχικά θα γίνει µια γενική παρουσίαση της ασθένειας, ποιες 
είναι οι αιτίες που την προκαλούν και τα είδη του καρκίνου. Το κυριότερο όµως σώµα του 
προγράµµατος είναι οι τρόποι πρόληψης και ειδικότερα µέσω της σωστής διατροφής. 

Η ενηµέρωση θα γίνει µε τρόπο απλό, χωρίς επιστηµονικούς όρους, αφ' ενός µεν διότι δεν 
προέρχεται από εξειδικευµένους γιατρούς, αφ' ετέρου διότι ο κυρίως στόχος µας είναι η 
καλύτερη κατανόηση εκ µέρους των µαθητών, οι οποίοι καλούνται µε τον τρόπο αυτόν να 
ευαισθητοποιηθούν γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. 

Ο καρκίνος δεν θεωρείται πια µια ανίατη ασθένεια αφού αρκετά είδη του µπορούν και 
θεραπεύονται από τη στιγµή που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η επιστήµη υπόσχεται 
πρόοδο στο µέλλον όµως ο καλύτερος τρόπος για να την εξαλείψουµε δεν είναι η θεραπεία 
µέσω φαρµάκων και εµβολίων αλλά η καταπολέµηση των αιτών που τον προκαλούν και η 
πρόληψη του, που είναι δυνατή. 

Η κατανάλωση µεγάλης ποσότητας λίπους αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης καρκίνου του 
µαστού του παχέος εντέρου και του προστάτη.  

Σε µια ισορροπηµένη υγιεινή διατροφή το ποσοστό λίπους δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% των 
συνολικών ηµερήσιων θερµίδων. 

Οι δίαιτες δυτικού τύπου, στις οποίες πλησιάζει πολύ ο ελληνικός τρόπος διατροφής, 
περιέχουν ποσοστό λίπους που ανέρχεται στο 40% των συνολικών ηµερήσιων θερµίδων. 
Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η µείωση του ζωικού λίπους. Μειώστε το κρέας, το βούτυρο, τις 
σάλτσες, τα γλυκά και τα πλούσια σε λίπος γαλακτοκοµικά προϊόντα. Προτιµήστε το 
ελαιόλαδο για την παρασκευή τροφίµων 

 

Πάστα και Καπνιστά Τρόφιµα 

Πολλά παστά και καπνιστά τρόφιµα περιέχουν νιτρικά, τα οποία είναι χηµικές ουσίες που 
προσθέτονται κατά την επεξεργασία των τροφίµων. Στο έντερο τα νιτρικά συνδέονται µε τις 



  

πρωτείνες και σχηµατίζουν νιτροζαµίνες, οι οποίες προκαλούν καρκίνο του στοµαχιού και 
του οισοφάγου. Τα τρόφιµα αυτά λοιπόν πρέπει να καταναλώνονται σε περιορισµένες 
ποσότητες 

 

 

 

 

Πρόσθετα Τροφίµων 

Κάποια από τα πρόσθετα και συντηρητικά των τροφίµων έχουν αποδειχθεί καρκινογόνα σε 
πειραµατόζωα. Βέβαια, δεν είναι όλα τα πρόσθετα τροφίµων βλαβερά για την υγεία. Πολλά 
από αυτά µάλιστα κάνουν τα τρόφιµα πιο ασφαλή και βελτιώνουν τα οργανοληπτικά τους 
χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά επειδή τα πρόσθετα και τα συντηρητικά είναι πολλά, θα ήταν 
προτιµότερο να περιορίσουµε την κατανάλωση τους προτιµώντας τα φρέσκα τρόφιµα. 

 

1. Ο διαβήτης αποτελεί απλώς, µία διαταραχή του µεταβολισµού του σακχάρου; 

Ο διαβήτης είναι µια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από ανώµαλο µεταβολισµό του 
σακχάρου, των λιπών και των πρωτεϊνών, όλων των βασικών δηλαδή υλικών, που 
χρησιµοποιεί ο οργανισµός στην δοµή και στις καύσεις του. Χρησιµοποιούµε µόνο 
µετρήσεις σακχάρου αίµατος, για να τον διαγνώσουµε, επειδή οι µετρήσεις αυτές είναι πιο 
εµφανείς, απλές, εύκολες και εύχρηστες. Όµως αυτή η υφιστάµενη γενικευµένη διαταραχή 
του µεταβολισµού, µπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όλα τα όργανα του σώµατος, δέρµα 
αγγεία, καρδιά, νεφρά, εγκέφαλο, είναι συχνά χωρίς συµπτώµατα και απαιτεί για να 
διορθωθεί µία συνολική αλλαγή στον τρόπο ζωής και στις διατροφικές συνήθειες και όχι για 
παράδειγµα, ένα απλό περιορισµό στην κατανάλωση της ζάχαρης. 

2. Πότε ένας άνθρωπος πάσχει από διαβήτη; 

Όταν ισχύει έστω και ένα από τα παρακάτω: 

Α. Όταν το σάκχαρο που µετράται στο αίµα, ενώ είναι νηστικός προ της 9.00πµ και χωρίς να 
έχει φάει εννέα ώρες προ της µέτρησης, είναι πάνω ή ίσον µε 126ΐϊΐ§/άΊ, ακόµα και εάν 
δεν έχει κανένα σύµπτωµα. 

Β. Όταν έχει εµφανή συµπτώµατα λόγω του διαβήτη, ήτοι πολυδιψία, πολυουρία, απώλεια 
βάρους και σε τυχαία µέτρηση κατά την διάρκεια της ηµέρας, το σάκχαρο είναι µεγαλύτερο 
ή ίσον του 200mg/dl.  

Γ. Όταν δύο ώρες µετά από την πόση ειδικού υγρού κατά την διάρκεια µιας δοκιµασίας, που 
λέγεται δοκιµασία ανοχής γλυκόζης, το µετρούµενο σάκχαρο είναι ίσον ή µεγαλύτερο του 
200mg/dl. Τονίζουµε και πάλι ότι οι µετρήσεις αυτές δεν αντανακλούν την συνολική βλάβη 
του µεταβολισµού, αλλά ένα τµήµα της που αφορά το σάκχαρο, συχνά χρειάζονται 
επανάληψη σε δεύτερη µέτρηση και αποτελούν εκτός από διαγνωστικά εργαλεία, ένα µόνο 
δείκτη της συνολικής δυσαρµονίας. 



  

3. Πόσοι άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη; 

Σύµφωνα µε ιατρικές στατιστικές µελέτες περίπου 6%. Το ποσοστό αυτό βαίνει 
αυξανόµενο. Πολλά άτοµα δεν το ξέρουν, διότι συχνά ο διαβήτης δεν έχει 
συµπτώµατα. Τα συµπτώµατα του διαβήτη, όταν υπάρχουν, είναι πολυουρία, 
πολυδιψία, απώλεια βάρους. 

4. Γιατί οι διαβητικοί δεν έχουν ενιαία θεραπευτική αντιµετώπιση και άλλοι 
χρειάζονται φάρµακα, ενώ άλλοι ινσουλίνη; 

Οι µορφές της διαταραχής του µεταβολισµού δεν είναι ίδιες σε όλους. Η ινσουλίνη είναι µία 
ορµόνη, που εκκρίνεται από το πάγκρεας. Σε ορισµένες µορφές του διαβήτη, η ορµόνη αυτή 
εκκρίνεται σε χαµηλά επίπεδα ή καθόλου και οι «διαβήτες» αυτοί, χρειάζονται 
συµπληρωµατική ή και αποκλειστική χορήγηση ινσουλίνης. 

Σε άλλες µορφές διαβήτη δεν υπάρχει ανεπάρκεια της ορµόνης και η διαταραχή του 
µεταβολισµού, διορθώνεται µε κατάλληλη διατροφή και φάρµακα. 

 

 

5. Γιατί ο διαβήτης αφορά όλα τα συστήµατα του οργανισµού και όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες; 

∆ιότι είναι µια πολυσυστηµατική νόσος, που βλάπτει όλα τα όργανα του οργανισµού, 
στα αρχικά µάλιστα στάδια ύπουλα, χωρίς συµπτώµατα, γεγονός που καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη της άριστης αντιµετώπισης του. 

Καταστρέφει τα µάτια, την καρδιά, τον νεφρό, τον εγκέφαλο, τα αγγεία, τα νεύρα. 
Ακόµα και στις µορφές που δεν υπάρχει ανάγκη για ινσουλίνη το πάγκρεας 
εξαντλείται πρόωρα, εάν δεν υπάρξει σωστή αντιµετώπιση, µε συνέπεια την 
µετάπτωση στην ινσουλίνη. 

6. Τι σηµαίνει άριστη αντιµετώπιση του διαβήτη; 

Επειδή ο διαβήτης είναι συνολική, επιβλαβής για όλα τα όργανα µεταβολική 
διαταραχή, ο στόχος δεν είναι µόνο το σάκχαρο. Η άριστη θεραπεία περιλαµβάνει 
οπωσδήποτε τρεις βασικούς στόχους: 

Α. Γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη, η οποία αποτελεί ένα δείκτη των επιπέδων 
του σακχάρου πολλών ηµερών κάτω από7%. 

Β. Αρτηριακή πίεση αίµατος, για να µην επιβαρύνονται επιπρόσθετα τα όργανα και 
για να διατηρούνται οι επανορθωτικές τους εφεδρείες,κάτω από 125-75MMHG. 

Γ. Κακή χοληστερόλη LDL, µικρότερη από 95mg/dl, για να αποφεύγονται οι 
καταστροφικές βλάβες που επιδεινώνονται µε την αύξηση της LDL,. Αυτοί οι στόχοι 
στον διαιτοεξαρτώµενο ή φαρµακοεξαρτώµενο διαβήτη πρέπει να επιτυγχάνονται µε 
κατά το δυνατόν, λιγότερα φάρµακα και ενδέχεται να είναι πιο αυστηροί, αναλόγως 
των ευρηµάτων της εξειδικευµένης, παθολογικής, κλινικοεργαστηριακής, ιατρικής 
εξετάσεως. 



  

7. Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη και θεραπεία του διαβήτη 
εκτός από την χορήγηση της κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής, όταν είναι 
απαραίτητη; 

Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα και στις περιπτώσεις µικρότερων αυξήσεων του 
"ζαχάρου" του αίµατος; Σηµαντική είναι η άσκηση και η απώλεια του υπερβάλλοντος 
βάρους. Η επιστήµη χρησιµοποιεί σήµερα ένα ειδικό δείκτη, τον δείκτη ΒΜΙ, ο 
οποίος ισούται µε το βάρος δια του τετραγώνου του ύψους. Κάτω του 18,5 είναι πολύ 
χαµηλός, χαρακτηρίζει τα πολύ αδύνατα άτοµα και συνοδεύεται από αυξηµένη 
νοσηρότητα. ΒΜΙ πάνω από τριάντα, χαρακτηρίζει τα παχύσαρκα άτοµα και 
συνδέεται µε σοβαρές ιατρικές επιπλοκές. 

Σήµερα, η ιατρική επιστήµη αντιµετωπίζει το κάθε άτοµο ξεχωριστά, θέτοντας 
εξατοµικευµένους στόχους ΒΜΙ, αναλόγως των ευρηµάτων της εξειδικευµένης, 
κλινικοεργαστηριακής, ιατρικής εξέτασης. Η λήψη µέτρων είναι απαραίτητη, ακόµη 
και στις περιπτώσεις που το σάκχαρο είναι οριακά φυσιολογικό. 

Ο άνθρωπος που πάσχει από υπεργλυκαιµία, πρέπει να µάθει να ασκείται 
περισσότερο. Μισή ώρα περισσότερο, γρήγορο περπάτηµα την ηµέρα είναι συχνά 
αρκετό, για να οµαλοποιηθεί το σάκχαρο. Η διατροφή πρέπει να είναι χαµηλή σε 
κορεσµένα λιπαρά, που ευρίσκονται στο βούτυρο, κρέατα, πλήρη γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, κρέµα γάλακτος και υψηλή σε φυτικές ίνες. Αποφεύγετε τα γλυκά, το αλάτι 
και το αλκοόλ. 

 

 

 

Ισχαιµική καρδιοπάθεια 

 

Η ισχαιµική καρδιοπάθεια (ή στεφανιαία νόσος) αποτελεί σήµερα για τον ∆υτικό κόσµο το 
πιο σοβαρό ιατρικό πρόβληµα: Υπολογίζεται ότι κάθε 3 λεπτά της ώρας πεθαίνει κάποιο 
άτοµο από την πάθηση αυτή. Η τραγική όµως αυτή πραγµατικότητα γίνεται πιο αισθητή αν 
αναγάγει κανείς τις ανθρώπινες απώλειες σε ηµερήσια βάση και τις συγκρίνει µε κάποια 
µεγάλη καταστροφή. 

Κάνοντας αυτόν τον υπολογισµό βλέπουµε ότι οι ηµερήσιες απώλειες π.χ. στην Μεγάλη 
Βρετανία από ισχαιµική καρδιοπάθεια αντιστοιχούν στους ανθρώπους που σκοτώνονται από 
την πτώση ενός αεροπλάνου jumbo κάθε εργάσιµη ηµέρα και δύο jumbo κάθε Σάββατο και 
Κυριακή. 

Το περίεργο όµως είναι ότι ενώ µετά από κάθε πτώση ενός αεροπλάνου και τον θάνατο 
µερικών δεκάδων ή εκατοντάδων ατόµων ακολουθεί µία έντονη προβολή του ατυχήµατος 
τόσο από τον γραπτό όσο και τον ηλεκτρονικό τύπο, δηµιουργείται ένα διεθνές κλίµα 
πένθους και συστήνονται αµέσως επιτροπές που διερευνούν τα αίτια του ατυχήµατος, για τα 
πολλαπλάσια άτοµα που χάνονται καθηµερινό από την ισχαιµική καρδιοπάθεια ο θόρυβος 
είναι κατά πολύ µικρότερος, διότι θεωρείται πλέον µία καθηµερινή πραγµατικότητα µε την 
οποία οι κοινωνίες έχουν εξοικειωθεί και την ανέχονται. 

Τα καρδιαγγειακά επεισόδια σήµερα έχουν τέτοια έκταση που θεωρούνται σωστά σαν η 
µεγαλύτερη θανατηφόρος επιδηµία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αυτός είναι και ο 
λόγος για τον οποίο σήµερα η ισχαιµική καρδιοπάθεια καλείται "πανούκλα του 20ου αιώνα' 



  

και για την οποία, τουλάχιστον για το εγγύς µέλλον, δεν υπάρχουν ορατές λυσιτελείς 
παρεµβάσεις. 

Οι θάνατοι από ισχαιµική καρδιοπάθεια παρουσιάζουν ακόµη µια ιδιαιτερότητα, αφού τα 
άτοµα τα οποία χάνονται προέρχονται από ηλικίες άκρως παραγωγικές, καθιστώντας έτσι την 
ισχαιµική καρδιοπάθεια σαν την σηµαντικότερη αιτία πρόωρου θανάτου. Υπολογίζεται ότι 1 
στους 5 άνδρες θα έχει κάποιο καρδιακό επεισόδιο πριν από τα 65 χρόνια του και ότι οι µισοί 
από αυτούς θα πεθάνουν. 

Μια άλλη σύγκριση η οποία µπορεί γλαφυρά να δείξε· τον υποτονικό ιατρικό και κοινωνικό 
τρόπο αντίδρασης στη σύγχρονη αυτή µάστιγα είναι και το κάτωθι παράδειγµα. Αν 
υποθέσουµε ότι αιφνιδίως εµφανίζονταν ένα µικρόβιο το οποίο θα σκότωνε έναν άνθρωπο 
κάθε 6 λεπτά, δηλ. θα είχαµε τους µισούς θανάτους απ' όσους έχουµε από την ισχαιµική 
καρδιοπάθεια, τότε είναι σίγουρο ότι θα µας είχε καταλάβει οµαδική υστερία και όλοι µας 
µε όλα τα µέσα θα ασχολούµεθα µε το θέµα αυτό. Για τον υστερικό αυτό τρόπο αντίδρασης 
δεν υπάρχει αµφιβολία αφού όλοι γνωρίζουµε ανάλογες αντιδράσεις όταν π.χ. 
παρουσιάζονται µερικά κρούσµατα χολέρας σε µία χώρα. 

Πρόσφατο επίσης παράδειγµα σωστού τρόπου αντίδρασης είναι και η αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του ΑΙ05 το οποίο παρ" ότι προκαλεί σηµαντικά πιο λίγους θανάτους από την 
ισχαιµική καρδιοπάθεια, εν τούτοις ξεσήκωσε τον ιατρικό κόσµο, αλλά και άλλους 
παράγοντες και φορείς µε αποτέλεσµα να µην έχει λείψει ούτε µια µέρα η εγρήγορση, η 
ενηµέρωση και κυρίως η προσπάθεια για πρόληψη. Και βέβαια αυτός είναι ένας σωστός 
τρόπος αντίδρασης, διότι η πρόληψη είναι το Α και το Ω για οποιαδήποτε πάθηση και το 
ΑΙDS όπως και τόσες άλλες µεταδοτικές παθήσεις που µπορούν να προληφθούν. 

Τι γίνεται όµως µε την ισχαιµική καρδιοπάθεια, µπορούµε να προλάβουµε και αν ναι, γίνεται 
η σωστή ενηµέρωση; Το σίγουρο είναι ότι, ναι, µπορούµε να προλάβουµε την ισχαιµική 
καρδιοπάθεια σε ένα µεγάλο ποσοστό ανθρώπων, όµως η πρόληψη της νόσου αυτής απαιτεί 
συνεχή, έντονη και επίπονη προσπάθεια, αφού η αιτιολογία της νόσου είναι πολυπαραγοντική. 

Σε αντίθεση δηλ. µε τα λοιµώδη νοσήµατα όπου το αίτιο είναι συνήθως ένα και 
συγκεκριµένο και πάνω στο οποίο µπορούµε να συγκεντρώσουµε όλη µας την προσπάθεια 
πρόληψης στην ισχαιµική καρδιοπάθεια οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι πολλοί, άλλοι 
γνωστοί και άλλοι άγνωστοι, που έκαστος συµβάλλει µε άλλοτε άλλο ποσοστό στην 
πρόκληση της νόσου σε κάθε άτοµο. Οι πιο γνωστοί παράγοντες που η συµµετοχή τους 
σήµερα θεωρείται σηµαντική στην πρόκληση της ισχαιµικής καρδιοπάθειας είναι: 

 

 

Η διατροφή 

Το κάπνισµα 

Η αυξηµένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση) 

Ο σακχαρώδης διαβήτης 

Η ελλιπής άσκηση 

Η κακή διατροφή µε τα επακόλουθα της (παχυσαρκία και αυξηµένη χοληστερίνη στο αίµα) 
θεωρούνται από τους πιο σηµαντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες της ισχαιµικής 
καρδιοπάθειας. 

Οι βλαπτικές συνέπειες της κακής διατροφής πάνω στην υγεία µας είναι γνωστές από πολύ 
παλιά. 



  

Σήµερα η διατροφή, δυστυχώς, για πολύ κόσµο έχει πάψει να είναι µία απλή βιολογική 
ανάγκη και έχει αναγορευθεί σε µία τελετουργική διασκέδαση. Οι µεταβολές που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στο διαιτολόγιο µας διαχρονικά είναι σηµαντικές. 

Οι πρόγονοι µας ετρέφοντο κυρίως µε φυτικές τροφές, στις οποίες σπάνια προσέθεταν κάποιο 
ψάρι και ακόµη σπανιότερα λίγο κρέας. Πολλά άτοµα έβλεπαν το κρέας στο τραπέζι τους 
µία φορά το µήνα ή το πολύ την εβδοµάδα. Το είδος αυτό της διατροφής εξασφάλιζε στα 
άτοµα αυτά χαµηλή πρόσληψη λιπών και αυξηµένη πρόσληψη φυτικών σακχάρων και ινών. 

Από την αρχή όµως του αιώνος αυτού, εποχή που συµπίπτει µε την έναρξη της επιδηµικής 
έξαρσης της ισχαιµικής καρδιοπάθειας, το διαιτολόγιο µας έχει αλλάξει δραµατικά. Τρώµε 
πολλαπλάσιες ποσότητες κρέατος και λιπαρών τροφών, ενώ έχουµε µειώσει σηµαντικά την 
ποσότητα των φυτικών ινών και των φυσικών σακχάρων τα οποία έχουµε αντικαταστήσει µε 
την απλή βιοµηχανοποιηµένη σάκχαρη. 

Στις µεταβολές αυτές σηµαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι σήµερα πολύς κόσµος έχει 
αρκετά χρήµατα, µέγα µέρος των οποίων διαθέτει για την διατροφή του, καθώς επίσης και 
το ότι η βιοµηχανοποιηµένη τροφή σήµερα παρέχεται φθηνή. Πάνω απ' όλα, όµως, οι 
µεταβολές αυτές είναι και αποτέλεσµα προσαρµογής στην εκάστοτε µόδα και της 
εγκεφαλικής έκπλυσης που επιτυγχάνεται από την συνεχή διαφήµιση. 

Ευτυχώς οι καταστροφικές συνέπειες των διαιτητικών µας µεταβολών έγιναν έγκαιρα 
αντιληπτές και σήµερα έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια ενηµέρωσης του κόσµου σε θέµατα που 
αφορούν την διατροφή και, παρ' όλο που η προσπάθεια αυτή δεν έχει την ένταση που θα της 
άξιζε, εν τούτοις έχει αρχίσει να αποδίδει τους καρπούς της. Με µικρές µόνο παρεµβάσεις 
στον τρόπο ζωής και διατροφής του ∆υτικού κόσµου η µείωση της θνησιµότητας από 
καρδιαγγειακά νοσήµατα είναι θεαµατική, έτσι µείωση έχουµε: 

στις  ΗΠΑ κατά 37% 

           στην Αυστραλία κατά 35%  

          στη  Νέα Ζηλανδία κατά 30%  

          στον Καναδά κατά 26% 

Επειδή η καθολική µεταβολή στον τρόπο ζωής και διαίτης συναντά τροµακτικές δυσκολίες 
αποδοχής από τον περισσότερο κόσµο, σήµερα η συµβουλή για τις παλιότερες γενιές είναι να 
προσπαθήσουν σταδιακά να αλλάξουν τον τρόπο διατροφής τους, ενώ για τις νεώτερες γενιές 
είναι να αποφύγουν από την παιδική τους ηλικία να έχουν τέτοια γευστικά ερεθίσµατα που να 
τους αποµακρύνουν από τον φυσικό τρόπο διατροφής. 

Αν π.χ. οι γευστικοί κάλυκες του ανθρώπου δεν εθιστούν στις αλµυρές και τις γλυκές γεύσεις 
κατά την παιδική ηλικία τότε είναι σίγουρο ότι έχει τοποθετηθεί θεµέλιος λίθος για την 
οικοδόµηση µιας υγιούς ζωής. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία η διαιτητική εκπαίδευση να αρχίζει 
από την παιδική ηλικία, διότι οι βλάβες που προκαλούνται είναι αθροιστικές και χρειάζονται 
πολλά χρόνια για να εκδηλωθούν. Σωστά λέγεται ότι για ένα άτοµο που πεθαίνει στα 50 του 
χρόνια από έµφραγµα µυοκαρδίου, φταίει ο παιδίατρος του. 

 

 

 

Σήµερα, η βήµα προς βήµα προσπάθεια αλλαγής των διαιτητικών συνηθειών από Ιατρικής 
σκοπιάς επικεντρώνεται: 

στη µείωση του προσλαµβανόµενου ζωικού λίπους (του αποκαλούµενου   δολοφόνου) 



  

στη µείωση της προσλαµβανόµενης χοληστερίνης 

στη µείωση της προσλαµβανόµενης ποσότητας του αλατιού 

στη µείωση της προσλαµβανόµενης ποσότητας ζάχαρης 

στη µείωση της προσλαµβανόµενης ποσότητας αλκοόλ 

στην αύξηση των προσλαµβανόµενων φυτικών ινών 

στη ρύθµιση προς το ιδανικό του σωµατικού βάρους. 
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Παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην οποία η υπερβολική αποθήκευση λίπους 
µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ατόµου. Σύµφωνα µε το ∆ΜΣ ως 
παχύσαρκοι χαρακτηρίζονται τα άτοµα µε ∆ΜΣ µεγαλύτερο από 30. Κατά µέσο όρο, 
οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν µεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας από λεπτότερους, λόγω 
της ενέργειας που απαιτείται για να διατηρηθεί µια αυξηµένη µάζα σώµατος. 

Επιπτώσεις στην υγεία 

Η παχυσαρκία αυξάνει την πιθανότητα νόσησης από διάφορες ασθένειες, ιδιαίτερα των 
καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη τύπου 2. 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η συσσώρευση σωµατικού λίπους στο πάγκρεας εµποδίζει 
την παραγωγή ινσουλίνης, προκαλώντας διαβήτη τύπου 2. Όταν αυτό το λίπος αφαιρείται, 
αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία του οργάνου. Ωστόσο, επειδή στις έρευνες έως τώρα 
χρησιµοποιείται ένα ακραίο διατροφικό πλάνο, καθίσταται αναγκαία η ελεγχόµενη 
εφαρµογή του και η διερεύνηση ευκολότερων µεθόδων αδυνατίσµατος µε µακροπρόθεσµα 
αποτελέσµατα.. 



  

Ευρωπαϊκές και αµερικανικές έρευνες µεγάλης κλίµακας έδειξαν ότι άτοµα µε ∆ΜΣ 20-25 
κg/m2 εµφανίζουν τις µικρότερες πιθανότητες θανάτου ανάµεσα σε µη καπνιστές, και µε 
24-27 κg/m2 αντίστοιχα ανάµεσα σε καπνιστές. Σε γυναίκες µε ∆ΜΣ άνω του 32 
παρατηρείται διπλάσια συχνότητα θανάτων σε διάστηµα 16 χρόνων. Θεωρείται ότι η 
παχυσαρκία στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ευθύνεται για 111.909 µε 365.000 
θανάτους το χρόνο ενώ ένα εκατοµµύριο θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (7.7%) 
αποδίδονται στο υπερβολικό πάχος.  

Κατά µέσο όρο, η παχυσαρκία µειώνει τον προσδόκιµο χρόνο ζωής κατά έξι µε εφτά 
χρόνια.· ∆ΜΣ 30-35 µειώνει τον προσδόκιµο χρόνο ζωής κατά δύο µε τέσσερα χρόνια, ενώ 
οι κλινικά παχύσαρκοι ασθενείς (∆ΜΣ > 40) έχουν µειωµένο προσδόκιµο χρόνο ζωής ως 
και 10 χρόνια. 

 

Ιστορία 

Το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας, το ανθρώπινο είδος ήταν 
αντιµέτωπο µε συνθήκες έλλειψης τροφής, µε αποτέλεσµα η παχυσαρκία ιστορικά να 
θεωρείται σηµείο πλούτου και ευηµερίας. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν την παχυσαρκία ως πάθηση. Ο 
Ιπποκράτης στα γραπτά του παρατηρεί ότι οι παχύσαρκοι είχαν αυξηµένες πιθανότητες 
θανάτου και ότι η παχυσαρκία είναι αιτία εµφάνισης άλλων ασθενειών.  Ο Ινδός 
χειρούργος Σουσρούτα (6ος π.Χ αιώνας) συχέτισε την παχυσαρκία µε το διαβήτη και τις 
καρδιοπάθειες.   

Η εµφάνιση της ήταν συχνή ανάµεσα σε κατόχους υψηλών αξιωµάτων στην Ευρώπη το 
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, όπως και σε αρχαίους πολιτισµούς της Ανατολικής 
Ασίας. 

 

Ο Άγγλος νεκροθάφτης και πρώην παχύσαρκος Ουίλιαµ Μπάντινγκ κατέγραψε τις 
εµπειρίες του στο αδυνάτισµα στο πρώτο βιβλίο εµπορικής δίαιτας. Σε αυτό πρότεινε µία 
δίαιτα βασισµένη σε χαµηλά ποσοστά υδατανθράκων, την οποία του είχε συστήσει ο 
γιατρός του ως θεραπεία για τη βαρυκοΐα, παρατηρώντας ότι το υπερβολικό λίπος έφραζε 
τις ευσταχιανές σάλπιγγες. 

 

 

 



  

Η σύγχρονη επιδηµία παχυσαρκίας 

Γα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία 3ρίσκεται ανάµεσα στις κύριες αιτίες θανάτου 
παγκοσµίως. Με την αυξανόµενη επικράτηση της σε ενήλικες και παιδιά οι αρχές τη 
θεωρούν ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας του 21ου αιώνα, µε 
διαστάσεις επιδηµίας. Η παχυσαρκία στιγµατίζει µεγάλο µέρος του σύγχρονου κόσµου 
(κυρίως στον δυτικό κόσµο), αν και θεωρούνταν ευρέως ως ένα σύµβολο του πλούτου και 
της γονιµότητας άλλες φορές στην ιστορία, και εξακολουθεί να είναι σε ορισµένα µέρη του 
κόσµου.  

Αν και οι περισσότεροι ασθενείς κυριεύονται από αίσθηµα προσωπικής ευθύνης για το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν, επιστήµονες θεωρούν πως τα αίτια του συνιστούν 
βαθύτεροι πολιτικοί και οικονοµικοί παράγοντες. 

Η αυξανόµενη φτώχεια και επακόλουθη πείνα, ακόµη και σε ανεπτυγµένες χώρες, 
οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να προσπαθούν να χορτάσουν µε φτηνά 
επεξεργασµένα τρόφιµα, τα οποία σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και 
διατροφολόγους δηµιουργούν και εντείνουν το πρόβληµα Στη δεκαετία του 1980 η 
παχυσαρκία αφαιρέθηκε από το Εγχειρίδιο διάγνωσης και στατιστικών πνευµατικών 
διαταραχών της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης, καθώς θεωρήθηκε ότι οι κύριοι λόγοι 
εµφάνισης της δεν σχετίζονται µε την ψυχολογία και την ψυχιατρική. 

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών στον τοµέα της διατροφής 
ταλανίζονται από διαφθορά και εµφανίζονται να υποκύπτουν στις πιέσεις µεγάλων 
εταιριών διατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα υπάρχει αδυναµία 
αυτόνοµης λήψης αποδοτικών µέτρων ελέγχου των τροφίµων, πρόληψης και 
αντιµετώπισης, λόγω της εφαρµογής κοινών αποφάσεων από αρµόδιους διακρατικούς 
φορείς, Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, οι αντιλήψεις των ανθρώπων για το ιδανικό σώµα 
δεν ταυτίζονται απαραίτητα µε τις αντιλήψεις για υγιές σώµα, µε διαφοροποιήσεις που 
πρωτοεµφανίζονται περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα µ.Χ. Από το 1920 και ύστερα 
προβάλλονται ως ιδανικότερες όλο και πιο µικρές αναλογίες. Το γεγονός αντικατοπτρίζεται 
στο διαγωνισµό οµορφιάς Μiss Αmericα, όπου, ενώ το ύψος των διαγωνιζοµένων αυξήθηκε 
κατά 2% από το 1922 ως το 1999, το βάρος τους µειώθηκε κατά 12%. Ωστόσο, οι 
αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά µε το ιατρικά µη επιβλαβές βάρος, άλλαξαν προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. Στη Βρετανία το βάρος στο οποίο οι άνθρωποι θεωρούν αυτούς 
υπέρβαρους ήταν σηµαντικά µεγαλύτερο το 2007 σε σχέση µε το 1999.  Αυτές οι αλλαγές 
πιστεύεται ότι οφείλονται στην αύξηση του αριθµού ανθρώπων που πάσχουν από 
παχυσαρκία, η οποία οδηγεί σε αλλαγές αντιλήψεων για τις φυσικές αναλογίες και 
αυξηµένη αποδοχή του πλεονάζοντος βάρους ως φυσιολογικό. 

 

Σωµατική άσκηση 

Η σωµατική άσκηση συνιστάται συχνά για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, υπάρχουν 
ωστόσο αµφιβολίες για το είδος της σχέσης της µε την παχυσαρκία και την 
αποτελεσµατικότητα της στην καταπολέµισή της. Κοινωνιολόγοι εκφράζουν το φόβο ότι η 
έµφαση που δίνεται στη σωµατική άσκηση από τους παγκόσµιους φορείς και τα Μ.Μ.Ε., 
εµπίπτει σε µια ευρύτερη στρατηγική µε την οποία προωθούν τα οικονοµικά τους 
συµφέροντα µεγάλες εταιρίες στον τοµέα της παραγωγής και διάθεσης τροφίµων. 



  

 

 

Φαρµακευτική αγωγή 

Προς υποστήριξη της δίαιτας ή σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας, φάρµακα κατά 
της παχυσαρκίας µπορούν να ληφθούν για τη µείωση της όρεξης. Ωστόσο, τα φάρµακα 
αυτά είναι αµφιλεγόµενα ως προς την αποτελεσµατικότητα τους, αλλά και την 
ασφάλεια τους. 

Χειρουργικές επεµβάσεις 

Σε σοβαρές περιπτώσεις, η χειρουργική επέµβαση εκτελείται ή ένα ενδογαστρικό µπαλόνι 
είναι σε θέση να µειώσει τον όγκο στο στοµάχι και / ή το µήκος του εντέρου, οδηγώντας σε 
πρόωρο κορεσµό και µειωµένη ικανότητα απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από 
τις τροφές. 

 

∆ιατροφή και παχυσαρκία 

Τι είναι η παχυσαρκία, ποιες οι επιπλοκές της και πως µπορούµε να ελέγξουµε τη 
διατροφή µας ώστε να µην χρειαστεί να βρεθούµε ποτέ αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο 
αυτό; 

Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξηµένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώµα. 
Αυτή η αύξηση της ποσότητας του σωµατικούς λίπους, συνεπάγεται βέβαια και 
αύξηση του σωµατικού βάρους. Από το 1948 ό Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας την 
έχει εντάξει στον κατάλογο των παθήσεων. Ως νόσος ορίζεται κάθε κατάσταση που 
µειώνει την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής. Για τους παχύσαρκους, η ποιότητα 
ζωής είναι σαφώς µειωµένη αλλά και συντοµότερη, αφού εµφανίζουν συχνότερα 
πολλές και σηµαντικές επιπλοκές υγείας, συγκρινόµενοι µε άτοµα φυσιολογικού 
βάρους. Ποιες οι κυριότερες επιπλοκές της παχυσαρκίας 

Η σοβαρή παχυσαρκία ενέχει κινδύνους για την υγεία καθώς παρουσιάζει επιπλοκές. 
Η συσσώρευση λίπους γύρω από την κοιλιά, η οποία παρατηρείται συνήθως στους 
άνδρες, προκαλεί πολύ συχνά εµφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως αρτηριακή 
υπέρταση, στεφανιαία νόσο, αρτηριοσκλήρυνση κλπ. Αντίθετα, η συσσώρευση λίπους 
στους µηρούς και τους γλουτούς, η οποία παρατηρείται συνήθως στις γυναίκες, 
προκαλεί κυρίως αγγειακά προβλήµατα από τα κάτω άκρα, όπως φλεβική ανεπάρκεια 
κάτω άκρων (κιρσούς) κλπ. 

Παρακάτω φαίνονται οι κυριότερες επιπλοκές της παχυσαρκίας. 

Πότε κάποιος θεωρείται παχουλός, υπέρβαρος, παχύσαρκος, και πότε χρίζει ιατρικής 
βοήθειας; 



  

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, ο προσδιορισµός της παχυσαρκίας 
γίνεται µέσω του ∆είκτη Μάζας Σώµατος, ο οποίος προκύπτει αν διαιρέσουµε το 
σωµατικό βάρος (σε κιλά) µε το τετράγωνο του ύψους (σε µέτρα). 

  ∆είκτης Μάζας Σώµατος = Σωµατικό Βάρος (σε κιλά)/Ύψος 2 (σε µέτρα) 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση µε βάση το ∆είκτη  

Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ): 

 

                     Αν ο ∆ΜΣ είναι:                                          Το άτοµο είναι: 

                   Από 35 έως 40                    Μέτρια παχύσαρκο 

                 Μεγαλύτερος του 40                    Σοβαρά παχύσαρκο 

 

Ποιος ο ιδανικός τρόπος διατροφής για όλους µας; 

Η Ιατρική Κοινότητα παγκοσµίως έχει διαπιστώσει ότι η Μεσογειακή ∆ιατροφή αποτελεί 
τον καλύτερο τρόπο πρόσληψης τροφής και συµµετέχει σηµαντικά στην πρόληψη 
παθήσεων όπως η δυσλιπιδαιµία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η παχυσαρκία, διάφοροι καρκίνοι κλπ. 

 

Μερικές φορές το µήνα                     Μερικές φορές                         Καθηµερινά 

  σε µικρές ποσότητες                        την εβδοµάδα                

 

    Κόκκινο κρέας                                Αβγά                             Γαλακτοκοµικά           

     Γλυκά                                      Πουλερικά                     Ελαιόλαδο, Ελιές 

                                                           Ψάρια                           Φρούτα Λαχανικά 

                                                                                                         Όσπρια  

                                                                                                 Ψωµί, Ζυµαρικά, Ρύζι 

                                                                                                 Πατάτες, ∆ηµητριακά 

                



  

    

 

 Κανόνες σωστής διατροφής 

Οι διατροφικοί χειρισµοί συνιστούν το σηµαντικότερο µέρος της προσπάθειας απώλειας 
βάρους, καθώς περιλαµβάνουν εκτός από διαιτολόγιο χαµηλής ενεργειακής πρόσληψης 
και συµβουλές για τους κανόνες διατροφής (π.χ. αριθµός γευµάτων, µέγεθος γευµάτων, 
συχνότητα γευµάτων, κλπ): 

1. Τρώτε πάντοτε καθιστοί στο τραπέζι 
2. Τρώτε πρωινό κάθε µέρα 
3. Τρώτε σε ατµόσφαιρα ηρεµίας και συντροφικότητας 
4. Τρώτε αργά. Μην καταβροχθίζετε γρήγορα τα γεύµατα σας 
5. Αποφεύγετε να βλέπετε τηλεόραση ταυτόχρονα µε τα γεύµατα 
6. Οργανώστε τα γεύµατα ανά τακτά σταθερά διαστήµατα 
7. Προτιµάτε τρόπους µαγειρέµατος χωρίς πολλά λιπαρά 
8. Αποφεύγετε τα πολλά αεριούχα αναψυκτικά 
9. Τρώτε «µεσογειακά», δηλαδή προτιµάτε λαδερά φαγητά, λαχανικά, όσπρια, σούπες 
ψωµί 

10. Προετοιµάζετε το κολατσιό των παιδιών στο σχολείο από το σπίτι ώστε να 
αποφεύγουν τα «έτοιµα» παρασκευάσµατα του κυλικείου 

11. Τρώτε συχνά ψάρι 
12. Τρώτε άφθονα φρέσκα λαχανικά, κυρίως εποχής 
13. Τρώτε φρούτα είναι σύµµαχοι της υγείας 
14. Προτιµάτε το ψωµί ολικής άλεσης στα γεύµατα σας 
15. Πίνετε πολύ νερό κάθε µέρα 

  16. Αποφεύγετε τα σκληρά ποτά (λικέρ, κοκτέιλ), καταναλώνετε µε µέτρο το κρασί 

17. Αποφεύγετε τη ζάχαρη και όλα τα προϊόντα που την περιέχουν  

18. Προτιµάτε το ελαιόλαδο στα φαγητά σας, κατά προτίµηση ωµό 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Αντιµετώπιση παχυσαρκίας βάσει ηλικίας 

Η αντιµετώπιση της παχυσαρκίας διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα στην 
οποία απευθύνεται, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σηµαντικό ρόλο παίζει η 
πρόληψη στις µικρές ηλικίες, καθώς το 70% των υπέρβαρων παιδιών και εφήβων θα 
γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, µε το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 80% αν 
ένας εκ των δύο γονέων είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. 

Ποιες οι επιπλοκές από τη µη ελεγχόµενη απώλεια βάρους  

Στην καρδιά και τα αγγεία: 

α. αρρυθµίες 

β. υπόταση 

γ. µυοκαρδιοπάθειες 

Στο αιµοποιητικό σύστηµα: 

α. σιδηροπενική αναιµία 

β. σπάνια µεγαλοβλαστική αναιµία 

Στο γαστρεντερικό σύστηµα: 

α. εκκολποµάτωση παχέως εντέρου 

β. χολολιθίαση 

γ. δυσκοιλιότητα και αποτέλεσµα αυτής ραγάδες πρωκτού - αιµορροΐδες 

δ. βλάβες ηπατικού κυττάρου 

ε. οισοφαγίτιδες ατροφικού τύπου 

Στο ενδοκρινικό σύστηµα: 

α. αµηνόρροια 



  

β. υπογεννητισµός στους άνδρες 

γ. µείωση των επιπέδων της τριιωδοθυρονίνης 

Στο Νευρικό σύστηµα: 

α. κατάθλιψη 

β. ψυχογενής ανορεξία 

γ. µονονευρίτιδες και πολυνευρίτιδες 

Στο Μυϊκό σύστηµα: 

α. απώλεια µυϊκού ιστού  

β. κήλες, διαφραγµατοκήλη 

 

 

Στα οστά και τις αρθρώσεις: 



  

α. ουρική αρθρίτιδα 

β. οστεοπόρωση και οστεοµαλακία 

γ. καθυστέρηση ανάπτυξης 

Στο δέρµα και το τριχωτό κεφαλής: 

α. τριχόπτωση 

β. χαλάρωση δέρµατος και υποδόριου ιστού 

γ. ραγάδες δέρµατος 

Υπάρχει αλήθεια στις δίαιτες που µας προτείνονται σύµφωνα µε την οµάδα 
αίµατος; 

Όχι. Πρόκειται για ένα εφεύρηµα καθώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει πουθενά 
αντίστοιχη µεθοδολογία. Σκοπό έχει να εκµεταλλευτεί την αδυναµία των ατόµων 
µε πρόβληµα βάρους και την επιθυµία τους για λύση στο πρόβληµα τους. 

Τι συµβαίνει όταν ακολουθεί κάποιος µια χηµική δίαιτα; 

Οι χηµικές δίαιτες δεν περιέχουν καθόλου υδατάνθρακες (ή ελάχιστους), ενώ 
προεξάρχοντα συστατικά τους είναι οι πρωτεΐνες. Αποτέλεσµα αυτών των 
διαιτητικών χειρισµών είναι η εµφάνιση οξόνης, την οποία ο οργανισµός 
προσπαθεί να αποβάλει µε τη διούρηση και έτσι δηµιουργείται αφυδάτωση. Γι 
αυτό το λόγο το µεγαλύτερο ποσοστό του βάρους που χάνει κανείς από τις χηµικές 
δίαιτες αντιστοιχεί σε νερό και, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, µόνο το 10% 
αντιστοιχεί σε λίπος. 

Υπάρχουν συνδυασµοί τροφών που πρέπει να αποφεύγονται; 

Συνιστάται να µην συνυπάρχουν υδατάνθρακες και πρωτεΐνες (π.χ. κρέας µε 
πατάτες). Σε µακροχρόνια βάση µπορεί να χάσει βάρος αυτός που τρέφεται κατ' 
αυτόν τον τρόπο, αυτό όµως θα οφείλεται στη µειωµένη ποσότητα τροφής και στη 
µονοτονία από την επανάληψη των συγκεκριµένων τροφών. 

Μπορεί να χάσει κανείς λίπος, µε τα µηχανήµατα που υπάρχουν 
στα διάφορα κέντρα αδυνατίσµατος; 

Τα µηχανήµατα, όχι µόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν το λίπος σώµατος, 
αλλά προκαλούν πολλαπλά προβλήµατα στον οργανισµό (αφυδάτωση, 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές κλπ) Το λίπος σώµατος δεν µειώνεται εξωγενώς. ∆εν 
µπορεί να επέµβει κανένα µηχάνηµα και να το $&, «κάψει». Μόνο αν 
δηµιουργηθεί αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή αν µειώσει κανείς την 
προσλαµβανόµενη ενέργεια (θερµίδες) ή αν αυξήσει την καταναλισκόµενη 
ενέργεια (µέσω της άσκησης) µπορεί να µειώσει το λίπος σώµατος. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

Παχυσαρκία 

Οι όροι «υπερβάλλον βάρος» και «παχυσαρκία» περιγράφουν διαφορετικούς βαθµούς 
µιας κατάστασης όπου παρατηρείται υπερβολική συσσώρευση σωµατικού λίπους, η 
οποία είναι ικανή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ατόµου.  

Η παχυσαρκία είναι µια πολυπαραγοντική, χρόνια νόσος, που συνδέεται και µε άλλες 
νόσους και έχει πάρει διαστάσεις επιδηµίας στις µέρες µας.  Η µέτρηση της µπορεί να 
γίνει µε ποικίλους τρόπους, στους οποίους περιλαµβάνεται ο δείκτης µάζας σώµατος 
(∆ΜΣ). 

Τα υγιή άτοµα έχουν ∆ΜΣ από 18,5 έως 25. Όταν ο ∆ΜΣ είναι 25-30, το άτοµο 

χαρακτηρίζεται υπέρβαρο. Τα παχύσαρκα άτοµα (δηλαδή, µε ∆ΜΣ πάνω από 30) 
διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να εµφανίσουν προβλήµατα υγείας, µε τον κίνδυνο 
να αυξάνεται εντυπωσιακά όσο αυξάνεται ο ∆ΜΣ.  

Ποιες νόσοι σχετίζονται µε το υπερβάλλον βάρος;  

• Η υπέρταση 

• Η υπερχοληστερολαιµία 

• Ο διαβήτης τύπου 2 

• Τα προβλήµατα στη σπονδυλική στήλη, η οστεοαρθρίτιδα 

• Η αρτηριοσκλήρυνση, το έµφραγµα του µυοκαρδίου, τα εγκεφαλικά επεισόδια 

Από τι προκαλείται το υπερβάλλον βάρος; 

Τα άτοµα µε κακές διατροφικές συνήθειες καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ζάχαρης 
και λιπαρών. Η περίσσεια λίπους και ζάχαρης παρέχει επιπλέον ενέργεια. Εάν το επίπεδο 
της σωµατικής σας δραστηριότητας δεν είναι επαρκές για την κατανάλωση όλης αυτής 
της ενέργειας, τα λιπαρά που προσλαµβάνετε αποθηκεύονται ως σωµατικό λίπος. 
Υπέρβαρο γίνεται ένα άτοµο όταν η διατροφή τού δίνει περισσότερη ενέργεια από αυτή 
που χρειάζεται ο οργανισµός του.  

Κινδυνεύετε εάν: 

• έχετε οικογενειακό ιστορικό παχυσαρκίας 

• δεν αθλείστε 

• έχετε υιοθετήσει ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες 

• πάσχετε από κάποια υποκείµενη νόσο, όπως διαβήτη τύπου 2 

Είναι υπεύθυνα τα γονίδια για το υπερβάλλον βάρος; 
Γενικά, φαίνεται ότι τα γονίδια συµβάλλουν σε ποσοστό 25-40% στην παχυσαρκία.  

Τα γονίδια της παχυσαρκίας µπορεί να ασκούν τη δράση τους µεταβάλλοντας την 
κατανάλωση της ενέργειας, την όρεξη του ατόµου ή τον τρόπο που διαχειρίζεται ο 
οργανισµός τα θρεπτικά συστατικά. Τα τελευταία χρόνια, διάφορα «ελαττωµατικά» 
γονίδια έχουν συνδεθεί µε την παχυσαρκία. Σε αυτά περιλαµβάνονται µεταλλάξεις του 
γονιδίου της λεπτίνης, του υποδοχέα της µελανοκορτίνης-4, του ενζύµου που διασπά την 
πλευρική αλυσίδα της χοληστερόλης και του ΡΡΑR γ, ενός µεταγραφικού παράγοντα. 



  

 

 

 

 

  Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε ποσοστά παχυσαρκίας 

      Μείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας αποτελεί η παχυσαρκία για την Ελλάδα, καθώς τα 
ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ δεν υστερούν και οι 
ενήλικες. Το 35,2% του γενικού πληθυσµού στη χώρα µας είναι υπέρβαρο, ενώ το 22,5% 
παχύσαρκοι. 

 Η παχυσαρκία παίρνει τη µορφή πανδηµίας λόγω της δραµατικής αύξησης του αριθµού των 
παχύσαρκων ατόµων τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες και το 
ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε ποσοστά παχυσαρκίας και ειδικά της παιδικής 
στην Ευρώπη επισήµανε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Τζάντ 
Μούσλεχ και ο ενδοκρινολόγος Θεµιστοκλής Τζώτζας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου µε 
αφορµή την 24η Οκτωβρίου που έχει οριστεί Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παχυσαρκίας. 

Σύµφωνα πάντα µε τον Π.Ο.Υ., το 2005 περίπου 1,6 δισεκατοµµύριο άνθρωποι (άνω των 15 
ετών) ήταν υπέρβαροι ενώ τουλάχιστον 400 εκατοµµύρια ήταν παχύσαρκοι. Είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό το ότι το 2005, τουλάχιστον 20 εκατοµµύρια παιδιά παγκοσµίως, υπολογίζεται ότι 
ήταν υπέρβαρα. Ο Π.Ο.Υ. εκτιµά ότι το 2015, θα είναι υπέρβαροι περίπου 2,3 δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι και πάνω από 700 εκατοµµύρια θα είναι παχύσαρκοι. 

Το πρόβληµα της παχυσαρκίας ξεκινά από την εµβρυϊκή ηλικία όταν η µητέρα καπνίζει κατά την 
κύηση. Οι κρίσιµες ηλικίες όπου τα παιδιά εµφανίζουν παχυσαρκία η οποία αν δεν 
αντιµετωπιστεί :α οδηγεί σε παχύσαρκους ενήλικες είναι τα 2-3 έτη, τα 5-7 έτη και η εφηβεία. 
Τα παχύσαρκα παιδιά διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο να εµφανίσουν σηµαντικές επιπλοκές στην 
υγεία τους, τόσο κατά την παιδική ηλικία όσο και αργότερα, καθώς συνήθως αυτά εξελίσσονται 
σε παχύσαρκους ενήλικες. 

Ο επιστηµονικός ορισµός της παχυσαρκίας ανταποκρίνεται στην αύξηση του λιπώδη ιστού. Ο 
βαθµός παχυσαρκίας σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας προσδιορίζεται µε τον 
∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ), που υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους σώµατος σε κιλά 
διαιρούµενο µε το τετράγωνο του ύψους σε εκατοστά δηλ. κg/cm2. Φυσιολογικά ο ∆ΜΣ πρέπει 
να είναι µεταξύ 18,5 και 25. Όταν ο ∆ΜΣ είναι µεταξύ του 25 και 30 τότε το άτοµο θεωρείται 
υπέρβαρο, ενώ µεταξύ 30 και 35 θεωρείται παχύσαρκο. Τιµές ∆ΜΣ µεγαλύτερες από 35 
υποδηλώνουν πρόβληµα σοβαρής πλέον παχυσαρκίας η οποία προδιαθέτει σε επικίνδυνες 
επιπλοκές και αποκαλείται νοσογόνος παχυσαρκία. 

Τα κύρια αιτία της παχυσαρκίας είναι συνήθως η αυξηµένη πρόσληψη θερµίδων µε τη διατροφή 
µας σε σχέση µε εκείνες που χρειαζόµαστε για να καλύψουµε τις ενεργειακές µας ανάγκες 
σύµφωνα µε τις καθηµερινές µας δραστηριότητες. Σπάνια υπάρχουν παθολογικά αίτια που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας όπως κάποια ενδοκρινολογικά νοσήµατα, 
Ψυχολογικά νοσήµατα, λήψη διαφόρων φαρµάκων και κληρονοµικοί παράγοντες Η 
εµµηνόπαυση, το χρόνιο στρες, η απώλεια συγγενικού προσώπου ή εργασίας, η διακοπή του 
καπνίσµατος και η αναγωγή της διατροφής ως τρόπου διασκέδασης και απόλαυσης φαίνεται ότι 
συµβάλλουν επίσης σηµαντικά στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας. 



  
∆υστυχώς τα νοσήµατα που προκαλούνται από την παχυσαρκία είναι χρόνια και σοβαρά και τις 
περισσότερες φορές οι επιπλοκές τους δεν είναι αναστρέψιµες. Στα νοσήµατα αυτά 
περιλαµβάνονται η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, τα εγκεφαλικά επεισόδια, η 
καρδιακή δυσλειτουργία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 των ενηλίκων (ο οποίος όµως τώρα 
έχει αρχίσει να εµφανίζεται και στα παιδιά λόγω παχυσαρκίας), η αύξηση της χοληστερίνης, 
των τριγλυκεριδίων και του ουρικού οξέως, η χολολιθίαση, η αναπνευστική ανεπάρκεια και η 
άπνοια  ύπνου που αποτελεί αιτία αιφνίδιου θανάτου στον ύπνο. Επιπλέον, πολλοί τύποι 
καρκίνου ως του µαστού, του ήπατος, της χοληδόχου κύστης και του εντέρου συνδέονται µε 
την παχυσαρκία. Η ουρική αρθρίτιδα καθώς και οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων 
αποτελούν επιπλέον  

συνέπειες της παχυσαρκίας που µαζί µε όλα τα παραπάνω νοσήµατα διαταράσσουν τόσο την 
υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής των παχύσαρκων ατόµων. Νεότερα δεδοµένα από κλινικές 
µελέτες ενοχοποιούν την παχυσαρκία για διαταραχές της εµµήνου ρύσεως, ακµή και τριχοφυΐα 
στις νεαρές γυναίκες, υπογονιµότητα, σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών καθώς και σοβαρά 
προβλήµατα στην διάρκεια της εγκυµοσύνης. Στους άνδρες µπορεί να εµφανιστούν διαταραχές 
) σπέρµατος καθώς και διαταραχές της στυτικής δυσλειτουργίας. 

Ειδικός γιατρός έχει την ευθύνη για τη σωστή αντιµετώπιση τόσο της παιδικής όσο και της 
παχυσαρκίας των ενηλίκων. Μετά από έναν πλήρη ιατρικό έλεγχο µε σκοπό να αποκλεισθούν 
πιθανά παθολογικά αίτια, η πιο υγιεινή αντιµετώπιση συνίσταται σε αλλαγή των διατροφικών 
συνηθειών, δίαιτα και σωµατική δραστηριότητα, δηλαδή αλλαγή τρόπου ζωής και διατροφής! 

Στους ενήλικες µαζί µε την διαιτητική αγωγή µπορούν να χορηγηθούν και φάρµακα µόνο όµως 
κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του ειδικού γιατρού. Στη χώρα µας αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν  
σκευάσµατα για την απώλεια βάρους µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα εφόσον ο παχύσαρκος 
ασθενής ακολουθεί τις οδηγίες του ειδικού γιατρού. Στην σοβαρού βαθµού παχυσαρκία µε 
επιπλοκές µπορεί να απαιτηθεί και χειρουργική αντιµετώπιση. Για την αναγκαιότητα της 
επέµβασης αλλά και των επιπλοκών της ο παχύσαρκος ασθενής θα πρέπει να ενηµερώνεται 
από ' ειδικό γιατρό πριν αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη µέθοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Παχυσαρκία 



  

Οι όροι «υπερβάλλον βάρος» και «παχυσαρκία» περιγράφουν διαφορετικούς βαθµούς 
µιας κατάστασης όπου παρατηρείται υπερβολική συσσώρευση σωµατικού λίπους, η 
οποία είναι ικανή να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ατόµου.  

Η παχυσαρκία είναι µια πολυπαραγοντική, χρόνια νόσος, που συνδέεται και µε άλλες 
νόσους και έχει πάρει διαστάσεις επιδηµίας στις µέρες µας.  Η µέτρηση της µπορεί να 
γίνει µε ποικίλους τρόπους, στους οποίους περιλαµβάνεται ο δείκτης µάζας σώµατος 
(∆ΜΣ). 

Τα υγιή άτοµα έχουν ∆ΜΣ από 18,5 έως 25. Όταν ο ∆ΜΣ είναι 25-30, το άτοµο 

χαρακτηρίζεται υπέρβαρο. Τα παχύσαρκα άτοµα (δηλαδή, µε ∆ΜΣ πάνω από 30) 
διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να εµφανίσουν προβλήµατα υγείας, µε τον κίνδυνο 
να αυξάνεται εντυπωσιακά όσο αυξάνεται ο ∆ΜΣ.  

Ποιες νόσοι σχετίζονται µε το υπερβάλλον βάρος;  

• Η υπέρταση 

• Η υπερχοληστερολαιµία 

• Ο διαβήτης τύπου 2 

• Τα προβλήµατα στη σπονδυλική στήλη, η οστεοαρθρίτιδα 

• Η αρτηριοσκλήρυνση, το έµφραγµα του µυοκαρδίου, τα εγκεφαλικά επεισόδια 

Από τι προκαλείται το υπερβάλλον βάρος; 

Τα άτοµα µε κακές διατροφικές συνήθειες καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ζάχαρης 
και λιπαρών. Η περίσσεια λίπους και ζάχαρης παρέχει επιπλέον ενέργεια. Εάν το επίπεδο 
της σωµατικής σας δραστηριότητας δεν είναι επαρκές για την κατανάλωση όλης αυτής 
της ενέργειας, τα λιπαρά που προσλαµβάνετε αποθηκεύονται ως σωµατικό λίπος. 
Υπέρβαρο γίνεται ένα άτοµο όταν η διατροφή τού δίνει περισσότερη ενέργεια από αυτή 
που χρειάζεται ο οργανισµός του.  

 

Κινδυνεύετε εάν: 

• έχετε οικογενειακό ιστορικό παχυσαρκίας 

• δεν αθλείστε 

• έχετε υιοθετήσει ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες 

• πάσχετε από κάποια υποκείµενη νόσο, όπως διαβήτη τύπου 2 
.  

. Είναι υπεύθυνα τα γονίδια για το υπερβάλλον βάρος; 

Γενικά, φαίνεται ότι τα γονίδια συµβάλλουν σε ποσοστό 25-40% στην παχυσαρκία 

Τα γονίδια της παχυσαρκίας µπορεί να ασκούν τη δράση τους µεταβάλλοντας την 
κατανάλωση της ενέργειας, την όρεξη του ατόµου ή τον τρόπο που διαχειρίζεται ο 
οργανισµός τα θρεπτικά συστατικά. Τα τελευταία χρόνια, διάφορα «ελαττωµατικά» 
γονίδια έχουν συνδεθεί µε την παχυσαρκία. Σε αυτά περιλαµβάνονται µεταλλάξεις του 



  

γονιδίου της λεπτίνης, του υποδοχέα της µελανοκορτίνης-4, του ενζύµου που διασπά την 
πλευρική αλυσίδα της χοληστερόλης και του ΡΡΑR γ, ενός µεταγραφικού παράγοντα 

 

 

  Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε ποσοστά παχυσαρκίας 

      Μείζον πρόβληµα δηµόσιας υγείας αποτελεί η παχυσαρκία για την Ελλάδα, καθώς τα 
ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ δεν υστερούν και οι 
ενήλικες. Το 35,2% του γενικού πληθυσµού στη χώρα µας είναι υπέρβαρο, ενώ το 22,5% 
παχύσαρκοι. 

 Η παχυσαρκία παίρνει τη µορφή πανδηµίας λόγω της δραµατικής αύξησης του αριθµού των 
παχύσαρκων ατόµων τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες και το 
ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε ποσοστά παχυσαρκίας και ειδικά της παιδικής 
στην Ευρώπη επισήµανε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Τζάντ 
Μούσλεχ και ο ενδοκρινολόγος Θεµιστοκλής Τζώτζας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου µε 
αφορµή την 24η Οκτωβρίου που έχει οριστεί Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παχυσαρκίας. 

Σύµφωνα πάντα µε τον Π.Ο.Υ., το 2005 περίπου 1,6 δισεκατοµµύριο άνθρωποι (άνω των 15 
ετών) ήταν υπέρβαροι ενώ τουλάχιστον 400 εκατοµµύρια ήταν παχύσαρκοι. Είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό το ότι το 2005, τουλάχιστον 20 εκατοµµύρια παιδιά παγκοσµίως, υπολογίζεται ότι 
ήταν υπέρβαρα. Ο Π.Ο.Υ. εκτιµά ότι το 2015, θα είναι υπέρβαροι περίπου 2,3 δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι και πάνω από 700 εκατοµµύρια θα είναι παχύσαρκοι. 

Το πρόβληµα της παχυσαρκίας ξεκινά από την εµβρυϊκή ηλικία όταν η µητέρα καπνίζει κατά την 
κύηση. Οι κρίσιµες ηλικίες όπου τα παιδιά εµφανίζουν παχυσαρκία η οποία αν δεν 
αντιµετωπιστεί :α οδηγεί σε παχύσαρκους ενήλικες είναι τα 2-3 έτη, τα 5-7 έτη και η εφηβεία. 
Τα παχύσαρκα παιδιά διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο να εµφανίσουν σηµαντικές επιπλοκές στην 
υγεία τους, τόσο κατά την παιδική ηλικία όσο και αργότερα, καθώς συνήθως αυτά εξελίσσονται 
σε παχύσαρκους ενήλικες. 

Ο επιστηµονικός ορισµός της παχυσαρκίας ανταποκρίνεται στην αύξηση του λιπώδη ιστού. Ο 
βαθµός παχυσαρκίας σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας προσδιορίζεται µε τον 
∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ), που υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους σώµατος σε κιλά 
διαιρούµενο µε το τετράγωνο του ύψους σε εκατοστά δηλ. κg/cm2. Φυσιολογικά ο ∆ΜΣ πρέπει 
να είναι µεταξύ 18,5 και 25. Όταν ο ∆ΜΣ είναι µεταξύ του 25 και 30 τότε το άτοµο θεωρείται 
υπέρβαρο, ενώ µεταξύ 30 και 35 θεωρείται παχύσαρκο. Τιµές ∆ΜΣ µεγαλύτερες από 35 
υποδηλώνουν πρόβληµα σοβαρής πλέον παχυσαρκίας η οποία προδιαθέτει σε επικίνδυνες 
επιπλοκές και αποκαλείται νοσογόνος παχυσαρκία. 

Τα κύρια αιτία της παχυσαρκίας είναι συνήθως η αυξηµένη πρόσληψη θερµίδων µε τη διατροφή 
µας σε σχέση µε εκείνες που χρειαζόµαστε για να καλύψουµε τις ενεργειακές µας ανάγκες 
σύµφωνα µε τις καθηµερινές µας δραστηριότητες. Σπάνια υπάρχουν παθολογικά αίτια που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας όπως κάποια ενδοκρινολογικά νοσήµατα, 
Ψυχολογικά νοσήµατα, λήψη διαφόρων φαρµάκων και κληρονοµικοί παράγοντες Η 
εµµηνόπαυση, το χρόνιο στρες, η απώλεια συγγενικού προσώπου ή εργασίας, η διακοπή του 
καπνίσµατος και η αναγωγή της διατροφής ως τρόπου διασκέδασης και απόλαυσης φαίνεται ότι 
συµβάλλουν επίσης σηµαντικά στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας. 

∆υστυχώς τα νοσήµατα που προκαλούνται από την παχυσαρκία είναι χρόνια και σοβαρά και τις 
περισσότερες φορές οι επιπλοκές τους δεν είναι αναστρέψιµες. Στα νοσήµατα αυτά 



  
περιλαµβάνονται η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, τα εγκεφαλικά επεισόδια, η 
καρδιακή δυσλειτουργία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 των ενηλίκων (ο οποίος όµως τώρα 
έχει αρχίσει να εµφανίζεται και στα παιδιά λόγω παχυσαρκίας), η αύξηση της χοληστερίνης, 
των τριγλυκεριδίων και του ουρικού οξέως, η χολολιθίαση, η αναπνευστική ανεπάρκεια και η 
άπνοια  ύπνου που αποτελεί αιτία αιφνίδιου θανάτου στον ύπνο. Επιπλέον, πολλοί τύποι 
καρκίνου ως του µαστού, του ήπατος, της χοληδόχου κύστης και του εντέρου συνδέονται µε 
την παχυσαρκία. Η ουρική αρθρίτιδα καθώς και οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων 
αποτελούν επιπλέον  

συνέπειες της παχυσαρκίας που µαζί µε όλα τα παραπάνω νοσήµατα διαταράσσουν τόσο την 
υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής των παχύσαρκων ατόµων. Νεότερα δεδοµένα από κλινικές 
µελέτες ενοχοποιούν την παχυσαρκία για διαταραχές της εµµήνου ρύσεως, ακµή και τριχοφυΐα 
στις νεαρές γυναίκες, υπογονιµότητα, σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών καθώς και σοβαρά 
προβλήµατα στην διάρκεια της εγκυµοσύνης. Στους άνδρες µπορεί να εµφανιστούν διαταραχές 
) σπέρµατος καθώς και διαταραχές της στυτικής δυσλειτουργίας. 

Ειδικός γιατρός έχει την ευθύνη για τη σωστή αντιµετώπιση τόσο της παιδικής όσο και της 
παχυσαρκίας των ενηλίκων. Μετά από έναν πλήρη ιατρικό έλεγχο µε σκοπό να αποκλεισθούν 
πιθανά παθολογικά αίτια, η πιο υγιεινή αντιµετώπιση συνίσταται σε αλλαγή των διατροφικών 
συνηθειών, δίαιτα και σωµατική δραστηριότητα, δηλαδή αλλαγή τρόπου ζωής και διατροφής! 

Στους ενήλικες µαζί µε την διαιτητική αγωγή µπορούν να χορηγηθούν και φάρµακα µόνο όµως 
κάτω από τον αυστηρό έλεγχο του ειδικού γιατρού. Στη χώρα µας αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν  
σκευάσµατα για την απώλεια βάρους µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα εφόσον ο παχύσαρκος 
ασθενής ακολουθεί τις οδηγίες του ειδικού γιατρού. Στην σοβαρού βαθµού παχυσαρκία µε 
επιπλοκές µπορεί να απαιτηθεί και χειρουργική αντιµετώπιση. Για την αναγκαιότητα της 
επέµβασης αλλά και των επιπλοκών της ο παχύσαρκος ασθενής θα πρέπει να ενηµερώνεται 
από ' ειδικό γιατρό πριν αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη µέθοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

ΠΕΜΠΤΟ  
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ΠΩΣ  ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

 

ΜΕ  ΤΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΤΡΟΠΟ  ΖΩΗΣ; 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΥΠΟΟΜΑ∆Α  ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Γιαννουλη Μαρία 

Αγγελουσης Θάνος 

Καπνυση Τζωρτζινα 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

        Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διατροφής 

 

Οι ρυθµοί της ζωής σήµερα είναι έντονοι και το άγχος είναι µέσα στην 
καθηµερινότητα µας. Όλοι αναζητούνε µια γρήγορη λύση όταν πεινάνε, 
είτε βρίσκονται εντός ή εκτός σπιτιού ή γραφείου, έχοντας υιοθετήσει 
µια fast food συµπεριφορά. Από την µια η προβολή αυτού του τρόπου 
διατροφής από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και από την άλλη η 
έλλειψη επιλογών, υποχρεώνει τους πολλούς να καταφεύγουν σε σνακ 
πλούσια σε λιπαρό, ζάχαρη και θερµίδες, συνάµα πτωχά σε βιταµίνες, 
ιχνοστοιχεία και φυτοχηµικές (αντιοξειδωτικές) ουσίες. Επίσης, πολλοί 
εφαρµόζουν ένα, το πολύ δύο γεύµατα την ηµέρα, επειδή δεν 
προλαβαίνουν ή δεν έχουν υγιεινές επιλογές. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 και ενώ η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας ήταν περιορισµένη, 
οι έλληνες είχαν τους χαµηλότερους δείκτες θνησιµότητας στην Ευρώπη, 
κυρίως του παχέος εντέρου, του προστάτη και του µaστού. Ταυτόχρονα 
παρατηρήθηκε να έχουν και υψηλό προσδόκιµο επιβίωσης. 

 Η κύρια µελέτη όσον αφορά τον µεσογειακό τρόπο διατροφής είναι η 
περίφηµη έρευνα των Επτά Χωρών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής 
ανέδειξαν την σηµασία της µεσογειακής διατροφής.  

 

Τι είναι όµως η µεσογειακή διατροφή; 

 

Η Μεσογειακή ∆ιατροφή αποτελείται από πολλούς υδατάνθρακες και 
φυτικές ίνες (δηµητριακά, λαχανικά, όσπρια και φρούτα), καθώς και 
µονοακόρεστα λιπαρά οξέα (ελαιόλαδο) και έχει τα εξής χαρακτηριστικά 
: 

1)Υψηλή αναλογία σε µονοακόρεστα προς κορεσµένα λιπαρά οξέα 
2)Μέτρια κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης (κόκκινου κρασιού) 
3)Υψηλή κατανάλωση οσπρίων 
4)Υψηλή κατανάλωση δηµητριακών (και ψωµιού) 



  

5)Υψηλή κατανάλωση φρούτων 
6)Υψηλή κατανάλωση λαχανικών 
7)Χαµηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος 
8)Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών 
Στη βάση της µεσογειακής διατροφής είναι οι τροφές (κυρίως µη 
επεξεργασµένες), πλούσιες σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, όπως 
ψωµί, ζυµαρικά, ρύζι, κουοκούσι, καλαµπόκι, πλιγούρι, άλλα 
δηµητριακά και πατάτα. Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε ενέργεια, 
βιταµίνες, µέταλλα και φυτικές ίνες. Η αυξηµένη πρόσληψη φυτικών ινών 
είναι πολύ ευεργετική για την πρόληψη καρδιαγγειακών ασθενειών  και 
καρκίνου. 

Τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια παρέχουν φυτικές ίνες, ουσιώδη 
µεταλλικά στοιχεία και βιταµίνες συµπεριλαµβανόµενων και των 
αντιοξειδοτικών βιταµινών. Πολλές µελέτες έχουν αποδείξει ότι η 
κατανάλωση αυτών των ουσιών προστατεύουν τόσο από καρκίνο όσο και 
από καρδιαγγειακά. 

 

 

 

 

Η πηγή λίπους στη µεσογειακή διατροφή προέρχεται κυρίως από το 
ελαιόλαδο (µονοακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία αποτελούν το 15-20 % 
των συνολικών ηµερησίων θερµίδων), 10-15% είναι πολυακόρεοτα 
λιπαρά οξέα, ενώ λιγότερο από 10% των λιπαρών είναι κορεσµένα, µε 
αποτέλεσµα το συνολικό λίπος να ανέρχεται στο 30-40% των συνολικών 
ηµερησίων θερµίδων. Μελέτη έδειξε ότι η υψηλή κατανάλωση 
ελαιόλαδου στα πλαίσιο της µεσογειακής διατροφής δεν συνδέεται µε 
αύξηση βάρους και κατά συνέπεια παχυσαρκΐας. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα βραχυπρόθεσµων µελετών, άτοµα που καταναλώνουν 
δίαιτες φτωχές σε λίπος επιτυγχάνουν µια µέτρια µείωση του σωµατικού 
βάρους. Παρόλα αυτά, σε µακροπρόθεσµο επίπεδο φαίνεται να επιδρούν 
διάφοροι αντισταθµιστικοί παράγοντες, έτσι ώστε τελικά διαιτητικές 
προσλήψεις λίπους που κυµαίνονται µεταξύ 20-40% της συνολικής 
ενεργειακής πρόσληψης να έχουν µικρή ή καµιά επίδραση στην 
διαχείριση σωµατικού βάρους. Έτσι, η µεσογειακού τύπου δίαιτα 



  

προσφέρει το πλεονέκτηµα της µεγαλύτερης µακροχρόνιας συνέπειας στην 
εφαρµογή της (εφόσον είναι υψηλότερη σε λίπος) και εποµένως τη µείωση 
του επαναπροσληφθέντος σωµατικού βάρους µετά την απώλεια βάρους. 
Επιπρόσθετα, η κατανάλωση ελαιόλαδου έχει θετικό αντίκτυπο στο 
λιπιδαιµικό προφίλ του ατόµου και έρευνες το φέρνουν να έχει 
αντικαρκινική δράση. 

Τα ψάρια και τα πουλερικά συνιστώνται να καταναλώνονται 2 µε 4 
φορές την εβδοµάδα διότι είναι η κύρια πηγή πρωτεϊνών. Είναι πλούσιες 
σε βιταµίνες Β και σίδηρο. Τα ωµέγα-3 λιπαρό οξέα που προέρχονται από 
τα λιπαρό ψάρια (σαρδέλες, γαύρος, σκουµπρί, τσιπούρα, ρέγκα, 
σολοµός) είναι λίπος που φέρεται να είναι ευεργετικό για την καρδιά. 

Στη µεσογειακή διατροφή, το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της 
πυραµίδας, παρ' ότι είναι εξαιρετική πηγή σιδήρου και πρωτείνης υψηλής 
βιολογικής αξίας. Η µειωµένη κατανάλωση του κόκκινου κρέατος 
(ελάχιστες φορές το µήνα) οφείλεται στο ότι το κόκκινο κρέας έχει 
συνδεθεί µε τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τον καρκίνο του παχέος εντέρου 
και µε την παχυσαρκία και αυτό επειδή εκτός από πρωτείνη περιέχει και 
κορεσµένο λίπος. 

Το κόκκινο κρασί όταν καταναλώνεται µε µέτρο (1-2 ποτηράκια την 
ηµέρα) έχει αποδεδειγµένα ευεργετική δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα 
και βοηθά στη διατήρηση της «καλής» χοληστερόλης (ΗΟΙ.) και στην 
ελαστικότητα του ενδοθηλίου χάρη των φλαβονοειδών ουσιών που 
περιέχει. 

 

Η διατροφή µας σήµερα 

 

Οι ρυθµοί της ζωής σήµερα είναι έντονοι και το άγχος είναι µέσα στην 
καθηµερινότητα µας. Όλοι αναζητούνε µια γρήγορη λύση όταν πεινάνε, 
είτε βρίσκονται εντός ή εκτός σπιτιού ή γραφείου, έχοντας υιοθετήσει µια 
fast food συµπεριφορά.  

Από την µια η προβολή αυτού του τρόπου διατροφής από τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης και από την άλλη η έλλειψη επιλογών, υποχρεώνει 
τους πολλούς  



  

να καταφεύγουν σε σνακ πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη και θερµίδες, συνάµα 
πτωχά σε βιταµίνες, ιχνοστοιχεία και φυτοχηµικές (αντιοξειδωτικές) 
ουσίες. Επίσης, πολλοί εφαρµόζουν ένα, το πολύ δύο γεύµατα την ηµέρα, 
επειδή δεν προλαβαίνουν ή δεν έχουν υγιεινές επιλογές. 

 

 

Στο πρόγραµµα ΕΠΙΚ (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα συνεργασίας Ιατρικής και 
Κοινωνίας) που συµµετείχε και η Ελλάδα και έπειτα µε την σύγκριση των 
αποτελεσµάτων της µελέτης των επτά χωρών της περιόδου 1960-1965, 
έδειξε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν µειώσει την κατανάλωση φρούτων, 
οσπρίων και ελαιόλαδου και έχουν αυξήσει την κατανάλωση κρέατος και 
τυριού και κατά συνέπεια την πρόσληψη κορεσµένων λιπιδίων. Στην 
µελέτη αυτή επίσης παρουσιάστηκε η αύξηση πρόσληψης κορεσµένων 
λιπιδίων ζωικής προέλευσης και µείωση στην πρόσληψη µονοακόρεστων 
λιπαρών οξέων (κυρίως από το ελαιόλαδο), καθώς και δυσµενείς µεταβολές 
σε διατροφοεξαρτώµενους δείκτες (αύξηση στο επιπολασµό της υπέρτασης, 
στα επίπεδα χοληστερόλης αίµατος και δείκτη µάζας σώµατος) 

 

Πανελλαδική µελέτη που διενήργησε το Ι∆ΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ σε δείγµα 1300 ατόµων ηλικίας άνω των 15 ετών, 
έδειξε ότι δεν καταναλώνουµε στον βαθµό που συνιστάται από την 
πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής δηµητριακά και τα προϊόντα τους, 
λαχανικά και φρούτα, και στον αντίποδα τρώµε πολύ κόκκινο κρέας και 
αρκετά περισσότερες πατάτες. Συγκεκριµένα. καταναλώνουµε 46% 
λιγότερα δηµητριακά. 60% λιγότερα φρούτα, 70% λιγότερα λαχανικά. 
80% περισσότερες πατάτες και 340% περισσότερο κόκκινο κρέας από τις 
συνιστώµενες ποσότητες της Μεσογειακής ∆ιατροφής. Από την έρευνα 
προέκυψε, ακόµη. ότι µόλις 4 στους 10 εφήβους ηλικίας 15-17 ετών τρώνε 
φρούτα µία φορά την ηµέρα ή συχνότερα. Όσον αφορά στην κατανάλωση 
γλυκών, µέχρι και την ηλικιακή οµάδα των 35-44 ετών, καταναλώνονται 
από 50% έως και 100% περισσότερο οπό τις προτεινόµενες ποσότητες των 
διατροφικών οδηγιών, ενώ µετά τα 45 έτη η κατανάλωση τους µειώνεται 
θεαµατικά. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
στο σύνολο τους, καταναλώνονται σύµφωνα µε τις διατροφικές οδηγίες, 



  

χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις από ηλικία σε 
ηλικία. 

Στην Ελλάδα ένα µεγάλο ποσοστό είναι υπέρβαρο και ένα µικρό µόλις 
ποσοστό είναι µέσα τα φυσιολογικό επίπεδα, όπως έδειξε η έρευνα που 
πραγµατοποίησε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας. Το ότι 
είµαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία δεν είναι 
αληθές, καθότι στην Ισπανία, στην Κεντρική και Νότια Ιταλία 
παρουσιάζονται πιο αυξηµένα ποσοστό. Η αλήθεια είναι όµως οπ είµαστε 
στις υψηλότερες θέσεις. 

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι 30% έως 40% των καρκίνων έχουν άµεση µε τις 
διατροφικές µας συνήθειες, το βάρος µας (που τελικά έχουµε σχεδόν όλοι 
καταφέρει να γίνουµε υπέρβαροι) και την σωµατική µας δραστηριότητα. 
Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι το 60% έως 70% των καρκίνων µπορούν να 
προληφθούν εάν έχουµε µια υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή, 
εξασκούµαστε συστηµατικό, έχουµε ένα κανονικό βάρος για το σώµα µας 
και διακόψουµε το κάπνισµα. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, ερευνητές από το Αmerican Cancer Cosiety 
άρχισαν να µελετούν από το 1982, για µια περίοδο 16 ετών, 900.000 
ενήλικες εκ των οποίων οι 404.000 ήσαν άνδρες και οι 495,000 ήσαν 
γυναίκες.  

Οι ερευνητές διαπίστωσαν µετά από 16 χρόνια παρακολούθησης, ότι το 
υπερβολικό βάρος σώµατος είναι υπεύθυνο για το 20% από όλους τους 
θανάτους από καρκίνο στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες το υπερβολικό 
βάρος σώµατος είναι υπεύθυνο για το 14% όλων των θανάτων από 
καρκίνο. 

 

Έρχεται να προστεθεί στα παραπάνω και η χαµηλή φυσική δραστηριότητα, 
που επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τον τρόπο ζωής του σύγχρονου 
Έλληνα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 55,3%  των ανδρών και το 62,8% των 
γυναικών δήλωσαν ότι δεν γυµνάζονται ούτε µια φορά την εβδοµάδα. 

 

Βιολογικά τρόφιµα 



  

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ολοένα και περισσότερος λόγος γίνεται 
για τα βιολογικά τρόφιµα, τα οποία κάνουν έντονη την παρουσία τους 
στα ράφια των σούπερ µάρκετ. Η πληροφόρηση για τα προϊόντα αυτό 
είναι ελλιπής και αποσπασµατική και για αυτόν τον λόγο επικρατεί 
σύγχυση ανάµεσα στους καταναλωτές. 

Η επιθεώρηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας καλύπτει όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας συµπεριλαµβανοµένων της 
αποθήκευσης, της εµπορίας και της συσκευασίας. Οι επιθεωρήσεις 
διενεργούνται τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο ενώ ταυτόχρονα γίνονται 
και επιτόπιοι έλεγχοι. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των βιολογικών 
προϊόντων είναι πολύ σηµαντικές αρµοδιότητες διότι προστατεύουν όλους 
τους εµπλεκόµενους µε τα βιολογικό προϊόντα (παραγωγούς, εµπόρους, 
καταναλωτές κτλ) αλλά και την ποιότητα των ιδίων των προϊόντων. 

Τα λαχανικά και φρούτα βιολογικής γεωργίας έχουν µεγαλύτερη σε 
ποσοστό επί ξηρού περιεκτικότητα από τα αντίστοιχα συµβατικά. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει πως τα συµβατικά τρόφιµα έχουν µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε νερό από τα βιολογικό. Πάνω στο εύρηµα αυτό, 
στηρίζονται πολλοί επαγγελµατίες του χώρου για να πείσουν τον 
καταναλωτή πως η φαινοµενικά αυξηµένη τιµή των βιολογικών 
προϊόντων, ουσιαστικά εξισώνεται µε αυτήν των συµβατικών. 

Γενικότερα, υπάρχουν πολύ λίγες καλά σχεδιασµένες έρευνες, οι οποίες 
είναι δυνατόν να κάνουν µια έγκυρη σύγκριση της διατροφικής αξίας 
των βιολογικών και των συµβατικών προϊόντων, λόγω πολλών 
µεθοδολογικών περιορισµών. Φαίνεται πάντως µια υψηλότερη 
συγκέντρωση σε βιταµίνη 0 της πατάτας και των φυλλώδη λαχανικών, τα 
οποία έχουν καλλιεργηθεί µε βιολογική γεωργία. 

Αναφορά που δόθηκε το 2001 στην Αγγλία από τον Heaton και τους 
συνεργάτες του, δήλωνε πως τα βιολογικά τρόφιµα πέρα της βιταµίνης 
C, περιέχει αυξηµένη συγκέντρωση και σε κάποιο απαραίτητα ανόργανα 
στοιχεία όπως ασβέστιο, µαγνήσιο. σίδηρο και χρώµιο. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε αυτήν την αναφορά, το λυκοπένιο στη ντοµάτα, οι 
πολυφαινόλες στις πατάτες, τα φλοβονοειδή στα µήλα και η 
ρεσβερατόλη στο κόκκινο κρασί ήταν σηµαντικά αυξηµένο. Επίσης, 
φαίνεται πως και η πρωτεΐνη των βιολογικών φρούτων και λαχανικών 
είναι υψηλότερης βιολογικής αξία. 



  

 

 

Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα 

 

Τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα είναι αυτά που έχει τροποποιηθεί το 
γενετικό τους υλικό, µε σκοπό να αποκτήσουν νέες λειτουργικές 
ιδιότητες, όπως η ανθεκτικότητα τους στα παράσιτα, την ταχύτητα 
ανάπτυξης τους, την εµφάνιση τους, την γεύση τους, ακόµη και την 
διατροφική αξία τους. Το 1995 οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις µεταλλαγµένων 
τροφίµων ήταν µόνο 5 εκατοµµύρια στρέµµατα, ενώ το 2004 ξεπερνούν τα 
600 εκατοµµύρια στρέµµατα.  

 

Τα κυριότερα φυτά που έχουν γενετικά τροποποιηθεί και καλλιεργούνται 
είναι τα φυτά σόγιας, καλαµποκιού, βαµβακιού, πατάτας, κολοκυθιάς, 
ντοµάτας, µπανάνας κ.α. Υπάρχουν φυτείες που είναι ακόµη σε 
πειραµατικό στάδιο. Όπως για το ρύζι πλούσιο σε σίδηρο και βιταµίνες, 
που θα µπορούσε να συµβάλλει στη µείωση του προβλήµατος της πείνας 
σε πολλές περιοχές, την γλυκοπατάτα που θα είναι ανθεκτική σε ένα ιό, 
υπεύθυνο για µεγάλες καταστροφές σοδειών στην Αφρική. 

Η Οικολογική Εταιρεία Αµερικής  (ΕSA – The Ecological Society of 
America) ένας µη κερδοσκοπικός, µη κρατικός και µη πολιτικός 
οργανισµός που αποτελείται από 8000 επιστήµονες, σε µια έκθεση 
(2001) της τονίζει ότι ενώ υπάρχουν θετικά στα γενετικά τροποποιηµένα 
τρόφιµα, εντούτοις οι κίνδυνοι είναι µεγάλοι για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Έκθεση της Βρετανικής Εταιρείας Ιατρικής (2004) έρχεται 
να ενισχύσει έρευνα από το Royal Society της Μεγάλης Βρετανίας 
(2002), στην οποία ο κίνδυνος µεταφοράς µεταλλαγµένου ΡΝΑ από τα 
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα είναι αµελητέος. Και στις δύο 
τελευταίες έρευνες τονίζονταν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες για 
την ασφάλεια αυτών των τροφίµων. Και αυτό επειδή µπορεί να 
προκληθούν νέες καταστάσεις αλλεργίας, να δηµιουργηθούν νέα τρόφιµα 
που να έχουν αρνητικές επιδράσεις σε ευπαθείς οµάδες (βρέφη, παιδιά, 
ηλικιωµένοι), να µεταλλαχθεί το ανθρώπινο DΝΑ, καθώς επίσης να 
δηµιουργηθούν νέες ποικιλίες φυτών που είναι τοξικές για το περιβάλλον 



  

και ανθεκτικές σε φάρµακα, διαταράσσοντας την ισορροπία στο φυτικό 
και ζωικό βασίλειο. 

 

Παρόλο που έγινε εκτενής ανάλυση για αυτό τα δύο σύγχρονα διατροφικά 
ζητήµατα, ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι Ο καταναλωτής εκτός από 
σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση δικαιούται να γνωρίζει και τι 
αγοράζει. ∆ηλαδή να γίνεται αναφορά στην διατροφική ετικέτα του 
τροφίµου εάν το προϊόν είναι από γενετικά τροποποιηµένες ή βιολογικές 
καλλιέργειες. Σε πολλές χώρες δεν επιβάλλεται ακόµη αυτή η σήµανση. 

 

Φυτοφάρµακα 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η βιοµηχανοποίηση, η καταστροφή και 
ρύπανση του περιβάλλοντος που συντελείται καθηµερινά, αυξάνουν τους 
καρκινογόνους παράγοντες. Η χρήση των φυτοφαρµάκων είναι πολύ 
διαδεδοµένη και τα ερωτήµατα όσον αφορά τις δράσεις τους στον 
ανθρώπινο οργανισµό πρέπει να απαντηθούν το συντοµότερο δυνατό.  

Υπάρχουν όµως επιστηµονικά ευρήµατα που δείχνουν την αρνητική τους 
δράση στο ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου, συµβάλλοντας µε 
αυτόν τον τρόπο στην καρκινογένεση και λευχαιµία. Και αυτό επειδή το 
ανοσοποιητικό σύστηµα αποτελεί ασπίδα προστασίας στον κίνδυνο 
δηµιουργίας διαφόρων µορφών καρκίνου. 

Έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης δείχνει ότι 
περίπου 

 4 στα 10 λαχανικά περιέχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. Οι ερευνητές 
του Τµήµατος Χηµείας του ΑΠΘ ανέλυσαν 125 δείγµατα λαχανικών 
(εγχώρια και εισαγόµενα) και διαπίστωσαν ότι το 37% αυτών περιείχε 
απαγορευµένα φυτοφάρµακα, όπως παραθείο και µέθυλπαραθείο, τα 
οποία θεωρούνται ιδιαιτέρως τοξικά., δηλαδή µπορεί να προκαλέσουν 
βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, αναπνευστικά προβλήµατα και 
πιθανώς καρκίνο.  

 



  

Γι' αυτό και η χρήση αυτών των φυτοφαρµάκων έχει απαγορευθεί από το 
2003 µε οδηγία της Ε.Ε. Βάσει έρευνας, διαπιστώθηκε ότι περισσότερο 
επιβαρηµένα ήταν τα εκτός εποχής λαχανικά, ενώ η παρουσία 
φυτοφαρµάκων ήταν συχνότερη στα καρότα, στο αγγούρι, στην πατάτα 
και στην τοµάτα. Από διατροφικής αξίας είναι προτιµότερο να 
καταναλώνουµε φρούτα και λαχανικά εποχής διότι είναι πιο πλούσια σε 
βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. 

Υπάρχουν και άλλα επιστηµονικά ευρήµατα που καταδεικνύουν τις 
καρκινογόνες δράσεις των φυτοφαρµάκων. Η ενηµέρωση του 
καταναλωτή προέχει και είναι δικαίωµα του να γνωρίζει τι αγοράζει και 
καταναλώνει. Γι’ αυτό πρέπει η επιστηµονική κοινότητα και το 
Υπουργείο Γεωργίας να κάνουν συντονισµένες προσπάθειες προς αυτήν 
την κατεύθυνση, τοποθετώντας σε δεύτερη µοίρα τα µεγάλα οικονοµικά 
συµφέροντα από µια τέτοια δράση. 

 

Λειτουργικά τρόφιµα  

Η µείωση των χρόνιων των νοσηµάτων και µια ποιοτικότερη ζωή, 
ανάγκασε την βιοµηχανία τροφίµων να εισάγει στην αγορά, µια νέα 
κατηγορία τροφίµων, τα λειτουργικά τρόφιµα(29). Όλες οι τροφές, εξ 
ορισµού, έχουν για τον οργανισµό έναν ρόλο λειτουργικό. Εποµένως, τα 
λειτουργικά τρόφιµα τι παραπάνω προσφέρουν από τα υπόλοιπα; Το 
συγκεκριµένο ερώτηµα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων 
ανάµεσα στην επιστηµονική κοινότητα. 

Γα λειτουργικά τρόφιµα ορίζονται ως τρόφιµα, φυσικά ή εµπλουτισµένα, 
που προσφέρουν επιπλέον οφέλη από τα «κοινά» τρόφιµα στην υγεία, στην 
φυσική δραστηριότητα καθώς και στη ψυχολογία ενός ανθρώπου. Είναι 
σηµαντικό να διευκρινίσουµε πως µε τον όρο «φυσικό» εννοούνται 
τρόφιµα το οποία καταναλώνονται καθηµερινά και δεν είναι γενετικά 
τροποποιηµένα. 

 

Εξ' ορισµού πρέπει να τηρούν αυστηρά τρεις βασικές προϋποθέσεις: 

1. Να είναι τρόφιµα και όχι σε µορφή κάψουλας ή σκόνης. 
2. Να µπορούν να καταναλωθούν σαν µέρος µιας καθηµερινής 



  

δίαιτας. 
3. Να έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία κατά την διάρκεια της 
πέψης. 

 

Ένα τρόφιµο είναι δυνατόν να γίνει λειτουργικό µε έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 

 

• Με µείωση στο ελάχιστο της περιεκτικότητας εκείνων των 
συστατικών που πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις κατά την 
κατανάλωση τους. 

• Με αύξηση της συγκέντρωσης ενός φυσικού συστατικού των 
τροφίµων σε βαθµό που να δηµιουργεί ευεργετικά αποτελέσµατα 
(π.χ. εµπλουτισµός µ'ένα ιχνοστοιχείο σε ποσότητες µεγαλύτερες 
από αυτήν της συνιστώµενης ηµερήσιας πρόσληψης). 

• Με αντικατάσταση ενός συστατικού (π.χ. λίπους), του οποίου η    
     αυξηµένη πρόσληψη είναι δυνατόν να επιφέρει δυσµενή 
αποτελέσµατα    

     στην υγεία, από ένα συστατικό που έχει αποδεδειγµένα ευεργετικά    

     αποτελέσµατα.  

•    Αυξάνοντας την βιοδιαθεσιµότητα ή την σταθερότητα ενός 
συστατικού το     

     οποίο προκαλεί ευεργετικό αποτελέσµατα. 

 

Επίλογος 

Όλες αυτές οι σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της διατροφής έχουν 
δηµιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή, για ποιο διατροφικό µοντέλο να 
ακολουθήσει. Μπορεί ο σηµερινός καταναλωτής να ακολουθήσει το 
µεσογειακό µοντέλο διατροφής συµπεριλαµβάνοντας βιολογικά ή γενετικά 
τροποποιηµένα ή ακόµη και λειτουργικά τρόφιµα; Η απάντηση σε αυτό το 
πρόβληµα είναι η σωστή και έγκυρη ενηµέρωση από πτυχιούχους 
επιστήµονες. Επίσης, θα πρέπει να δηµιουργηθούν συνεργασίες µεταξύ 
υπηρεσιών δηµόσιας υγείας, κρατικών και τοπικών κυβερνήσεων, 
σχολείων, βιοµηχανιών τροφίµων και µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την 



  

προώθηση υγιεινών διατροφικών επιλογών. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το 
σύνθηµα <5 χρώµατα την ηµέρα - φρούτα και λαχανικό - Συνταγή 
ζωής> ξεκίνησε η καµπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης που στοχεύει στην 
ενηµέρωση του κοινού για τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών, Η εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία µε τον Οργανισµό 
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και τον ΕΦΕΓ και περιλαµβάνει καταχωρήσεις σε 
εφηµερίδες και περιοδικά, outdoor και ραδιοφωνικό σποτ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για να κάνουµε την ερευνά µας πιο αποτελεσµατική συνθέσαµε ένα 
ερωτηµατολόγιο για να διαπιστώσουµε τις διατροφικές συνήθειες των 
νέων στις µέρες µας. Η ερευνά µας διεξάχθηκε στο 1° Γυµνάσιο 



  

Ζακύνθου και στο 1° Γενικό Λύκειο Ζακύνθου . Συγκεκριµένα τα 
τµήµατα στα οποία µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια ήταν τα ΑΙ, Α2 , Β3 , 
Β4 , ΓΙ, Γ2 από το Γυµνάσιο και Α2 , Α3 , Β2 , Β4 , Γ2 , Γ3 από το 
Λύκειο. Το ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε ήταν το εξής : 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

1. ΦΥΛΛΟ 

ΑΓΟΡΙ                    ΚΟΡΙΤΣΙ   

 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ 

12-13  13-14  15-16  16-17  

 

 

3. ΤΡΩΤΕ ΠΡΩΙΝΟ; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

 

 

4. ΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ ΤΡΩΤΕ / ΠΙΝΕΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ; 

ΓΑΛΑ   ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ                  ΚΡΟΥΑΣΑΝ            
ΚΑΦΕ  

 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ               ΦΡΟΥΤΟ              ΧΥΜΟ                  ΚΑΤΙ 
ΑΛΛΟ   

 



  

 

5. ΤΡΩΤΕ ∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ; 

ΝΑΙ                    ΟΧΙ    

 

 

6. ΑΝ ΝΑΙ, ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ; 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ                 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   (ΚΑΝΤΙΝΑ)   

 

 

7. ΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΟ ∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙ 
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ; 

ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ                       ΦΡΟΥΤΑ                 ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ  

  

 

 

8. ΤΡΩΤΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ; 

ΝΑΙ                     ΟΧΙ   

  

 

9. ΑΝ ΤΡΩΤΕ, ΤΟ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ (FAST FOOD) ΣΥΝΗΘΩΣ; 

ΝΑΙ                     ΟΧΙ   

 

 

10. ΤΡΩΤΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΠΟΙΟ ΦΡΟΥΤΟ; 

ΝΑΙ                     ΟΧΙ   



  

 

 

11. ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΡΩΤΕ; 

ΝΑΙ                     ΟΧΙ   

 

 

12. ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΡΩΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΕΞΩ; 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α                  ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α   

 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ            ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                
ΠΟΤΕ    

 

 

13. ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ; 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ                           ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ     

 

 

14. ΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ; 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α                            ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ 
ΜΗΝΑ    

 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ    

 

 



  

15. ΤΡΩΤΕ ΓΛΥΚΑ; 

ΝΑΙ                     ΟΧΙ    

 

 

16. ΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ; 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ                        ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α   

 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ    

 

 

17. ΤΡΩΤΕ ΚΡΕΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α; 

1-2 ΦΟΡΕΣ                2-5 ΦΟΡΕΣ                 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ               
ΣΠΑΝΙΑ   

 

 

18. ΤΡΩΤΕ ΟΣΠΡΙΑ Ή ΛΑ∆ΕΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ 

      ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α; 

1-2 ΦΟΡΕΣ                2-5 ΦΟΡΕΣ                 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ               
ΣΠΑΝΙΑ   

 

 

19. ΤΡΩΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ Ή 
ΑΛΛΑ 

      ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ 



  

      ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ Ή ΖΑΧΑΡΗ; 

       ΝΑΙ                     ΟΧΙ    

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

Αφού συλλέξαµε τα ερωτηµατολόγια και τα επεξεργαστήκαµε, βγάλαµε 
τα εξής 

ποσοστά: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

   

1 ΤΡΩΤΕ ΠΡΩΙΝΟ?  

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΝΑΙ 65 

 ΟΧΙ 52 

 ΣΥΝΟΛΑ 117 

   

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 ΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ ΤΡΩΤΕ/ΠΙΝΕΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ   

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΓΑΛΑ 33 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 22 

 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 11 

 ΚΑΦΕ 5 

 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 1 

 ΦΡΟΥΤΟ 1 

 ΧΥΜΟ 7 

 ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 4 

 ΣΥΝΟΛΑ 84 

   



  

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3 ΤΡΩΤΕ ∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ?  

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΝΑΙ 61 

 ΟΧΙ 21 

 ΣΥΝΟΛΑ 82 

   

 

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

4 ΑΝ ΝΑΙ , ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 19  

 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΑΝΤΙΝΑ) 21  

 ΣΥΝΟΛΑ 40  

 

 
 

  

 

   

   

   

   

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

   

   

   

   

 

 
 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

    

5 ΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΤΟ ∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 

 ΑΓΟΡΙΑ 

 ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ 

 ΦΡΟΥΤΑ 

 ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

 ΣΥΝΟΛΑ 

  

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

6 ΤΡΩΤΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ?  

 ΑΓΟΡΙΑ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΣΥΝΟΛΑ 

  

 

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7 ΑΝ ΤΡΩΤΕ, ΤΟ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ (FAST FOOD) ΣΥΝΗΘΩΣ 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΝΑΙ 48  

 ΟΧΙ 34  

 ΣΥΝΟΛΑ 82  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

 

    

8 ΤΡΩΤΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΠΟΙΟ ΦΡΟΥΤΟ? 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΝΑΙ 35  

 ΟΧΙ 18  

 ΣΥΝΟΛΑ 53  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

    

9 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΤΡΩΤΕ?   

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΝΑΙ 75  

 ΟΧΙ 19  

 ΣΥΝΟΛΑ 94  

 

   

 
 

   

  

  

  

  

  

 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

    

10 ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΤΡΩΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΕΞΩ? 

 ΑΓΟΡΙΑ 

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

 ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

 ΠΟΤΕ 

 ΣΥΝΟΛΑ 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

   

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

11 ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ? 

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 23  

 ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ 42  

 ΣΥΝΟΛΑ 65  

   

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

12 ΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ?   

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 26  

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 37  

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 0  

 ΣΥΝΟΛΑ 63  

    

   

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

13 ΤΡΩΤΕ ΓΛΥΚΑ?   

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΝΑΙ 72  

 ΟΧΙ 17  

 ΣΥΝΟΛΑ 89  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΑΓΟΡΙΑ  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

14 ΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ?   

 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 76  

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 1  

 ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 0  

 ΣΥΝΟΛΑ 77  

  

 

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΑ  



  

 

 

 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

15 ΤΡΩΤΕ ΚΡΕΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α? 

 ΑΓΟΡΙΑ 

 1-2 ΦΟΡΕΣ 

 2-5 ΦΟΡΕΣ 

 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

 ΣΠΑΝΙΑ 

 ΣΥΝΟΛΑ 

   

  

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΑΓΟΡΙΑ  
ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

   

16 ΤΡΩΤΕ ΟΣΠΡΙΑ Η ΛΑ∆ΕΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

 ΑΓΟΡΙΑ 

 1-2 ΦΟΡΕΣ 

 2-5 ΦΟΡΕΣ 

 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

 ΣΠΑΝΙΑ 

 ΣΥΝΟΛΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

17 ΤΡΩΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ, ΠΑΤΑΚΙΑ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ Η ΑΛΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ

 ΥΨΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ Η ΖΑΧΑΡΗ? 

 ΑΓΟΡΙΑ 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 ΣΥΝΟΛΑ 

   

   

  

 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

ΑΓΟΡΙΑ  



  

 

Υπόδειγµα ∆ιαιτολογίου διατήρησης σωµατικού βάρους εφήβου 2200 
ΚCAL την ηµέρα 

Υδατάνθρακες 302 gr 

Πρωτείνες 82 gr 

Λίπος 73 gr 

ΠΡΩΙΝΟ 

1 φλιτζ. γάλα 

1 κουλούρι Θεσ/νίκης 

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ  

1χυµό φρούτων  

1 τοστ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Ψαρονέφρι 190 gr 

Πατάτες 150 gr 

1 φ. ψωµί 

Σαλάτα ωµή (2 φλιτζ.) 

4 κ.γ. λάδι 

1 φρούτο 



  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 

1 γιαούρτι 

2 φρούτα 

1 φρυγανιά 

ΒΡΑ∆ΙΝΟ 

Τονοσαλάτα 

2 φ. ψωµί 

 

   

Υπόδειγµα ∆ιαιτολογίου µείωσης σωµατικού βάρους έφηβης 1550 kcal  

την ηµέρα: υδατάνθρακες 214 gr,  λίπος48 gr 

ΠΡΩΙΝΟ 

1 φλιτζ. Γάλα 2% λιπαρά 

3/4 φλιτζ. δηµητριακά 

1 φρούτο 

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ 

1 χυµός φρούτων 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Ψάρι ψητό 100 gr 



  

Σαλάτα (1,5 φλιτζ.)  

3 κ.γ. ελαιόλαδο 

Πατάτες βραστές 180 §Γ 

1 φ. ψωµί 

1φρούτο  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 

1κριτσίνι 

BΡΑ∆ΙΝΟ   

κολοκυθάκια 

1 φ. ψωµί 

3 κ.γ. ελαιόλαδο 

1 φ. ψωµί 

1 φρούτο  

Από τις µαθητές  Γιαννουλη  Μαρια , Θανο Αγγελουση  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

8.    '' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ'' 

                         INTERNET 

www.tetrapak.com 

htt//11dim-kaval.kav.sch.gr 

www.gnomikatanaloti.gr 

http//europa.eu 

http//blogspot.com 

                         ΒΙΒΛΙΑ 

1.Ρυθµίστε τον µεταβολισµο σας: Μοντέρνοι καιροί,Mark Human 

M.D,2006 

2.Οικιακή οικονοµία α΄γυµνασίου:Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών 

βιβλίων,Αθήνα,2008,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Ευαγγελία 

Γεωργιτσογιάννη,Αναστασία Κανέλλου,Άννα Σαϊτη,∆έσποινα 

Σδράλη,∆ιαµάντω Τριάδη 

3.Οικιακή οικονοµία β΄γυµνασίου:Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών 

βιβλίων,Αθήνα,2008,Κωνσταντίνος Αµπελιώτης, Κωνσταντίνος 

Αποστολόπουλος,Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη,Μαρία 

Γιαννακούλια,Ευαγγελία Κροκίδη,Σοφία Προβατάρη,Άννα Σαϊτη 

4.Τεχνολογία α΄ενιαίου λυκείου:Οργανισµός εκδόσεων 
διδακτικών βιβλίων,Αθήνα,2006,Νικόλαος Ηλιάδης,Γεώργιος 
Βούτσινος 

 

www.tetrapak.com
www.gnomikatanaloti.gr


  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1o ENIAIO  ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 

 

   

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ :ΥΓΙΕΙΝΗ Η΄ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ; 

 

 

 

Γ’ ΟΜΑ∆Α 

 

 

ΘΕΜΑ:ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 



  

 

 

ΑΚΤΥΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

 

ΑΚΤΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ  

  

ΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ 

  

∆ΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : ΘΕΟ∆ΩΡΙΤΣΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ – ΝΙΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το θέµα της ερευνητικής µας εργασίας είναι εναλλακτικές µέθοδοι 
παραγωγής τροφίµων , παραδοσιακή διατροφή και παραδοσιακά 
προϊόντα Ζακύνθου. Με βάση αυτό το θέµα χωριστήκαµε σε δυο 
επιµέρους υποοµάδες. Σκοπός του θέµατος που µας δόθηκε είναι να 
ενηµερώσουµε συνοµήλικους αλλά και ανθρώπους όλων των ηλικιών για 
την υγιεινή διατροφή που πρέπει να ακολουθούν, η οποία  έχει 
επηρεαστεί από τις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες και από τα 
πρότυπα της εποχής. 

 

                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Όπως γνωρίζουµε στις µέρες µας οι νέοι δεν ακολουθούν σωστή 
διατροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση διάφορων ασθενειών 
όπως παχυσαρκία , διαβήτη , ακόµα και καρκίνο. Για αυτό τον λόγο θα 
πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο της µεσογειακής διατροφής η οποία 
στηρίζεται στην κατανάλωση δηµητριακών , ψαριού , κρέατος , φρούτων 
και λαχανικών. Σύµφωνα µε έρευνες η µεσογειακή διατροφή συµβάλει 
στην πρόληψη ασθενειών  και προσφέρει πλήθος βιταµινών στο 
οργανισµό µας. Ακόµα όµως ένας σηµαντικός παράγοντας για την 
διατήρηση της υγείας µας είναι τα βιολογικά προϊόντα τα οποία χάρη 
στην φυσική τους παραγωγή και ωρίµανση είναι εξαιρετικά θρεπτικά για 
τον οργανισµό προσφέροντας πλήθος πρωτεϊνών και βιταµινών. Τέλος τα 
παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου είναι εύγευστα , πλούσια σε 
βιταµίνες χωρίς χρωστικά ή συντηρητικά. 

      



  

       ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΟΜΑ∆ΩΝ 
 
 Αρχικά χωριστήκαµε σε 2 υποοµάδες. Η πρώτη αποφάσισε να 
ασχοληθεί µε την µεσογειακή διατροφή(χαρακτηριστικά –οφέλη) και µε 
τα παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου. Με βάση τα παραδοσιακά 
προϊόντα αποφασίστηκε να ληφθούν συνεντεύξεις από δυο 
επαγεελµατιες βιοτέχνες παραγωγής κρασιού και µαντολάτου. Η δεύτερη 
υποοµάδα ασχολήθηκε µε τα βιολογικά προϊόντα. Μετά την εύρεση 
πληροφοριών και των 2 υποοµάδων επικυρώθηκαν τα σηµαντικότερα και 
τα πιο ουσιώδη για να σας τα παρουσιάσουµε. 
             

                         

                  

 

                   

                   MEΣΟΓΕΙΑΚΗ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗ                       

 

  Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο 
Άνσελ Κις για να περιγράψει το µοντέλο διατροφής, το οποίο 
ακολουθούσαν οι λαοί των µεσογειακών χωρών που 
συµπεριλαµβάνονταν στη Μελέτη των Επτά Χωρών. (Ιταλία, Ελλάδα, 
Γιουγκοσλαβία). Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για τις Μεσογειακές ∆ιατροφές 
το 1993 αποφασίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή, παραδοσιακή 
Μεσογειακή διατροφή και το 1995 µια οµάδα επιστηµόνων του 
Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ δηµιούργησε την "Πυραµίδα της Μεσογειακής 
∆ιατροφής. 

  Η Παραδοσιακή Μεσογειακή ∆ιατροφή, ύστερα από µελέτες και στη 
χώρα µας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η 
Mεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες 
που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι ξακουστή για τις ευεργετικές 
της ιδιότητες καθώς προφυλάσσει από εµφράγµατα του µυοκαρδίου και 
από διάφορες µορφές καρκίνου, είναι φτωχή σε θερµίδες, τονώνει τον 
οργανισµό, βοηθάει την καλή λειτουργία του εντέρου κ.ά.  



  

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα 
τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος µελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι 
Μεσογειακών περιοχών ζουν περισσότερο, ενώ πολύ σπανιότερα σε 
σχέση µε τους Αµερικανούς και τους Βορειοευρωπαίους πάσχουν από 
καρκίνο εντέρου και στήθους ή καρδιακές παθήσεις. 

Το µενού είναι απλό και στηρίζεται στη λιτή διατροφή: χορταρικά, 
φρούτα, όσπρια, λαχανικά, αγνό τυρί, ζυµωτό µαύρο ψωµί, ωµό 
ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, λίγο σπιτικό κρασί και ψάρια!  

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής (η υψηλή 
κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ακόρεστων λιπαρών), 
προστατεύουν εκτός των άλλων, και το δέρµα από τα σηµάδια του 
χρόνου, δηλαδή τις ρυτίδες. Και σε συνδυασµό µε καθηµερινή σωµατική 
άσκηση (π.χ. περπάτηµα, χορός, κλπ) το Μεσογειακό διατροφικό µενού 
αποτελεί συνταγή για µακροζωία, υγεία και οµορφιά.  

Η πρώτη φορά που µελετήθηκε εκτενέστερα ο ρόλος της διατροφής στις 
διάφορες ασθένειες ήταν στη δεκαετία του ’50 µε µια έρευνα του Ancel 
Keys. Συγκρίνοντας λοιπόν τους κατοίκους από 7 διαφορετικές χώρες, 
έφτασε στο συµπέρασµα ότι στην Ελλάδα και δη στην Κρήτη, το 
ποσοστό των καρδιοπαθειών ήταν χαµηλότερο. Αυτή η έρευνα έγινε η 
αφορµή να γίνουν εκτενέστερες έρευνες στις ιδιότητες της διατροφής των 
Κρητών, την αργότερα επονοµαζόµενη Μεσογειακή ∆ιατροφή. Έκτοτε, 
έχει διαπιστωθεί το γεγονός ότι µια τέτοιου είδους διατροφή µπορεί να 
προσφέρει πρόληψη από πολλές ασθενείς σχετιζόµενες µε τον τρόπο που 
τρεφόµαστε. Είναι τόσο ατράνταχτη η σχέση της διατροφής µε την 
πρόληψη των ασθενειών τις ασθένειες, ώστε η Μεσογειακή ∆ιατροφή 
συστήνεται από παγκόσµιους οργανισµούς για την πρόληψη των 
καρδιοπαθειών, έλεγχο του σακχάρου, πρόληψη από µερικούς καρκίνους 
σχετιζόµενους µε διατροφή κ.α.. Θεωρείται δε η πιο ισορροπηµένη και 
πλήρης διατροφή για την απώλεια βάρους αλλά και διατήρηση του 
απολεσθέντος βάρους          

 

 

       

         XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  



  

 

  Η µεσογειακή διατροφή παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις από 
χώρα σε χώρα της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στις τοπικές συνήθειες και 
παραδόσεις και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα κάθε περιοχής.  

Όµως, υπάρχουν κοινά σηµεία στις διατροφικές συνήθειες όλων των 
λαών της Μεσογείου, όπως είναι το ελαιόλαδο και η αφθονία των 
φρούτων, των οσπρίων και χορταρικών που συνθέτουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά της µεσογειακής διατροφής.  

Αυτή η διατροφή των παππούδων µας είναι ευεργετική για την υγεία και 
µακροζωία µας. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 

•Οι άφθονες φυτικές (ψωµί, λαχανικά, όσπρια και φρούτα) 

•Το ελαιόλαδο 

•Μέση προς µικρή κατανάλωση ψαριού, πουλερικών γαλακτοκοµικών 
και αυγών 

•Μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

•Κρασί κατά τη διάρκεια του γεύµατος.  

(σύµφωνα µε τον ορισµό στον οποίο κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ειδικοί σε 
συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Ιταλικό Εθνικό Συµβούλιο 
Ερευνών στις 11 Απριλίου 1997, στη Ρώµη). 

 

Τα πλεονεκτήµατα: 

 

•Χάρη στην ποικιλία των τροφών της µεσογειακής διατροφής υπάρχουν 
ανεξάντλητες δυνατότητες. Ένα τρόφιµο µπορεί να µαγειρευτεί µε 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους όπως για παράδειγµα τα χόρτα που 



  

µπορούν να γίνουν σαλάτα, γέµιση για πίτα ή συνοδευτικό σε κυρίως 
πιάτο. 

•Απολαυστική και υγιεινή. Τα όσπρια, τα λαχανικά και τα δηµητριακά σε 
συνδυασµό µε το ελαιόλαδο και τα µυρωδικά όπως η ρίγανη, το θυµάρι 
κ.ά. µας προσφέρουν µια υγιεινή διατροφή που είναι παράλληλα και 
ιδιαίτερα νόστιµη. 

•Ασπίδα για την υγεία µας. Είναι πλέον και επιστηµονικά αποδεδειγµένο 
ότι όσοι ακολουθούν µια µεσογειακή διατροφή έχουν λιγότερες 
πιθανότητες να παρουσιάσουν στεφανιαία νόσο σε σύγκριση µε όσους 
ακολουθούν διαφορετική διατροφή. Εκτός όµως από την ευεργετική 
δράση στην καρδιά, η Μεσογειακή διατροφή σχετίζεται µε την 
προστασία από τον ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία και από 
ορισµένες µορφές καρκίνου (π.χ. του παχέος εντέρου). Οι πλούσιες 
φυτικές ίνες των δηµητριακών (σύνθετοι υδατάνθρακες) έχουν 
προστατευτική δράση κατά του καρκίνου στο κόλον, στο µαστό, στο 
ενδοµήτριο και στον προστάτη. Τα φρούτα και τα λαχανικά, όταν 
καταναλώνονται σε αφθονία, φαίνεται να έχουν αντικαρκινική δράση, 
όσον αφορά στο πεπτικό σύστηµα και σε άλλες µορφές. Οι επιστήµονες 
επισηµαίνουν ότι η δράση των συστατικών και τροφών της µεσογειακής 
διατροφής οφείλεται στο συνδυασµό τους και όχι σε µεµονωµένη 
κατανάλωση. 

•Η αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν σε αφθονία στα συστατικά της 
µεσογειακής διατροφής (βιταµίνες Α, Ε, και C, το β-καροτένιο και τα 
φλαβονοειδή (όπως ο φαινόλες του κρασιού), τα φαινολικά οξέα (των 
φρούτων, των λαχανικών και του ελαιόλαδου)  καταπολεµούν την 
οξείδωση / γήρανση των κυττάρων. Αυτό είναι και τα βασικό µυστικό 
της µεσογειακής διατροφής το οποίο επηρεάζει την µακροβιότητα.  

Τρώτε ό,τι φυσικό και έγχρωµο οµορφαίνει το πιάτο σας. 

 

           

 

 



  

           TA ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  

 

  Τα οφέλη της Μεσογειακής ∆ιατροφής στην πρόληψη από τις 
ασθένειες, αποκοµούνται πλήρως όταν η διατροφή αυτή συνδυάζεται και 
µε σωµατική δραστηριότητα. Η σωµατική δραστηριότητα µε τη σειρά 
της έχει επίσης ευεργετική δράση στην πρόληψη κάποιων ασθενειών. Ο 
συνδυασµός λοιπόν άσκησης και σωστής διατροφής οδηγεί σε ένα υγιές 
βάρος το οποίο µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο εµφάνισης νοσηµάτων 
σχετιζόµενων µε διατροφή (Σακχαρώδης ∆ιαβήτης, 
υπερχοληστερολαιµία, αρτηριακή υπέρταση κτλ.) 

 

  Αν όλα τα παραπάνω είναι σωστά, γιατί ο Έλληνας στις µέρες µας έχει 
τόσο αυξηµένα ποσοστά παχυσαρκίας, καρδιοπαθειών και αρρωστιών 
σχετιζόµενες µε διατροφή; 

 

  ∆ιότι έχουµε πλέον ξεφύγει από το µοντέλο της διατροφής αυτής 
παράλληλα µε την  κίνηση. Αναζητούµε πιο επεξεργασµένες τροφές, που 
ετοιµάζονται γρηγορότερα (τηγάνισµα κτλ) και είναι γεµάτες 
συντηρητικά, ενώ παράλληλα καταναλώνουµε ελάχιστα φρούτα και 
λαχανικά. Παράλληλα αποφεύγουµε να κάνουµε αρκετή κίνηση, ενώ οι 
ώρες της καθιστικής εργασίας ολοένα και αυξάνονται. Ακόµα δηλαδή κι 
αν ζούµε στη Μεσόγειο, έχουµε υιοθετήσει περισσότερο τα δυτικά 
µοντέλα διατροφής και επιβαρύνουµε την υγεία µας. 

 

  Το µήνυµα λοιπόν είναι ένα: οι οργανισµοί υγείας ανά τον κόσµο 
προσπαθούν να πείσουν τον κόσµο να υιοθετήσει τη Μεσογειακή 
∆ιατροφή. Ας ακολουθήσουµε αυτές τις συµβουλές αφού σαν Μεσόγειοι 
ξέρουµε να το κάνουµε καλύτερα. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

 

                  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 



  

 Τα πιο φηµισµένα και εύγεστα προϊόντα της Ζακύνθου ανάλογα βέβαια 
µε την εποχή που παράγονται και που κάθε επισκέπτης πρέπει να 
δοκιµάσει είναι το λάδι, το κρασί, η σταφίδα, η γραβιέρα λαδιού, η 
µυζήθρα, το χοιροµέρι, το νεροκρέµµυδο (µπελουσιώτικο γλυκό 
κρεµµύδι), πεπόνια και αγριοφράουλες. Μην παραλείψετε να δοκιµάσετε 
το περίφηµο ζακυνθινό µαντολάτο, το παστέλι και τις φιτούρες.  

 
Σταφίδα  
 Σε µεγάλες εκτάσεις της Ζακύνθου καλλιεργείται η µαύρη σταφίδα, η 
οποία δεν κατάλληλη µόνο για τροφή, αλλά χρησιµοποιείται και για την 
παρασκευή άλλων προϊόντων όπως το οινόπνευµα. Η καλλιέργεια της 
σταφίδας είναι επιδοτούµενο γεωργικό προϊόν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και αποτελεί µια από τις κυριότερες πηγές εσόδων για την τοπική 
κοινωνία της Ζακύνθου. 

 

Κρασί  
 

 Οι µεγάλες εκτάσεις µε αµπελώνες στη Ζάκυνθο παράγουν κρασί που 
ικανοποιεί κάθε ανθρώπινο γούστο µε την µυρωδιά, το χρώµα, τη γεύση 
του αλλά και τις πολλές ποικιλίες του. Στη Ζάκυνθο καλλιεργούνται 
19.000 στρέµµατα αµπελιών µε πάνω από 60 διαφορετικές ποικιλίες, 
αρκετές από τις οποίες είναι τοπικές. Καλλιεργούνται κόκκινες ποικιλίες 
όπως ο Αυγουστιάτης, ο Κατσακούλιας, το Σταφιδοστάφυλο, η Μαύρη 
Ροµπόλα. Ο κάµπος βγάζει λευκά κρασιά όπως η γνωστή Βερντέα, η 
οποία καλλιεργείται από το 1800. Στα Μεσόγεια καλλιεργούνται οι 
ποικιλίες Γουστολίδι, Παύλος, Σκιαδόπουλο. Θεωρείται παράδοση για 
κάθε σπίτι στη Ζάκυνθο να παράγει το δικό του κρασί µε τον 
παραδοσιακό τρόπο στα πατητήρια ή και µε τις καινούργιες τεχνικές που 
σέβονται πάντα την παράδοση και την ποιότητα. Στο νησί υπάρχουν και 
πολλοί επαγγελµατίες παραγωγοί κρασιού που εµφιαλώνουν και 
διαθέτουν το κρασί στην τοπική αγορά αλλά και σε άλλες αγορές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο επισκέπτης µπορεί ακόµα να δοκιµάσει τις 
ποικιλίες κρασιού στα εκάστοτε οινοποιεία του νησιού. 

 



  

Ελαιόλαδο 
 

 Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί κατάφυτο από ελαιόδεντρα και το κυριότερο 
προϊόν παραγωγής αλλά και κύρια πηγή εσόδου για τους ζακυνθινούς 
γεωργούς είναι το ελαιόλαδο. Στα ελαιοτριβεία του νησιού το λάδι 
παράγεται µε τον παλιό φυσικό τρόπο που πιστοποιεί την ποιότητα του 
παρεχόµενου προϊόντος. Υπάρχουν πολλοί ελαιοπαραγωγοί αλλά και 
καταστήµατα τροφίµων από τα οποία µπορεί κανείς να προµηθευτεί το 
γνήσιο ζακυνθινό λάδι. Επίσης τα τελευταία χρόνια στο νησί έχει 
αναπτυχθεί η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς που παράγεται στα 
αντίστοιχα βιολογικά ελαιοτριβεία. Οι παραγωγοί δεν χρησιµοποιούν 
φυτοφάρµακα και λιπάσµατα για την καλλιέργεια της ελιάς. 

 

Μέλι 
 

 Το ζακυνθινό µέλι είναι γνωστό για την καθαρότητα και τη γνησιότητά 
του. Παράγεται από τοπικούς παραγωγούς κυρίως στο ορεινό τµήµα του 
νησιού µε φυσικό και παραδοσιακό τρόπο που πιστοποιεί την ποιότητά 
του. Μπορεί κανείς να προµηθευτεί µέλι από τους τοπικούς παραγωγούς 
αλλά και από σηµεία και καταστήµατα πώλησης τοπικών προϊόντων. 

 

Μαντολάτο - Παστέλι - Φιτούρα  
  

 Εκτός από τα τοπικά παραγόµενα φυσικά προϊόντα, υπάρχουν τα 
ζακυνθινά γλυκίσµατα τα οποία παράγονται αποκλειστικά στην Ζάκυνθο 
µε πρωτότυπες συνταγές που χάνονται στο βάθος του χρόνου.  

Το µαντολάτο είναι ένα τοπικό γλύκισµα που παρασκευάζεται µε 
ασπράδια αυγών, µέλι ή ζάχαρη και αµύγδαλο και καταναλώνεται από 
τους Ζακυνθινούς και όχι µόνο, κυρίως, κατά την περίοδο του 
Καρναβαλιού. Σε ένα χάλκινο καζάνι που βρίσκεται πάνω σε σιγανή 
φωτιά βάζουν ντόπιο µέλι που το χτυπούν µε ένα ειδικό ξύλο επί µια 
ώρα. Μόλις το µέλι καθώς το σηκώνουν κάνει κλωστές, προσθέτουν 
ασπράδι αυγού το οποίο είναι καλά χτυπηµένο. Στη συνέχεια χτυπούν µε 



  

το ίδιο ξύλο επί τέσσερις ώρες και προσθέτουν καβουρδισµένα 
αµύγδαλα. Τέλος το τοποθετούν σε λεπτά φύλλα ζύµης αλευριού και το 
τεµαχίζουν. 

Το παστέλι παρασκευάζεται µε σουσάµι και µέλι µε την προσθήκη 
ζαχαρωτών και αµύγδαλου ενώ η φιτούρα παρασκευάζεται µε σιµιγδάλι 
και νερό, τηγανίζεται σε ελαιόλαδο και περιχύνεται µε ζάχαρη και 
κανέλα. Το παστέλι και η φιτούρα καταναλώνονται κυρίως στα 
πανηγύρια και παρασκευάζονται σε υπαίθριους πάγκους. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ΚΡΑΣΙ 

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής µας εργασίας , αναφέρθηκε τόσο στην 
µεσογειακή διατροφή όσο και στα παραδοσιακά προϊόντα την Ζακύνθου 
τι κρασι. για τον λόγο αυτό αποφασίσαµε να απευθυνθούµε σε έναν 
επαγγελµατία βιοτέχνη παραγωγής κρασιού στην Ζάκυνθο, στην εταιρεία  
SOLOMOS WINES µε υπεύθυνο τον κύριο Σολωµό ∆ιονύση. µε βάση 
τις απαντήσεις που µας έδωσε σχετικά µε το κρασι βγάλαµε τα εξής 
συµπεράσµατα: 

 

   Τα παραδοσιακά κρασιά της Ζακύνθου είναι η Verdea λευκό , ξηρό 
κρασι που παράγεται στην Ζάκυνθο από το 1600 και αναγνωριστικέ από 
την  ΕΟΚ το 2010. Άλλο ένα είδος παραδοσιακού κρασιού είναι ο 
Αυγουστιατης που παράγεται από την οµώνυµη ποικιλία σταφυλιού. 
Πρόκειται για βαθύ κόκκινο κρασι που παλιώνει σε δρύινα βαρέλια Το 



  

κρασι Verdea παράγεται από τις ποικίλες Παύλος Γουστιλιδης και 
Σκιαδοπουλος. Επίσης πληροφορηθήκαµε πως στα λευκά κρασιά υπάρχει 
διαφοροποίηση στον τρόπο παραγωγής τους από ότι παλιά και 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους ανοξείδωτες δεξαµενές µε 
έλεγχο στην θερµοκρασία για να µην χάνεται το άρωµα του σταφυλιού. 
Αντίθετα στα κόκκινα κρασιά ο τρόπος παραγωγής παραµένει ο ίδιος. 
Βάση των πωλήσεων οι Ζακυνθινοί προτιµούν σε µεγαλύτερο ποσοστό 
τα παραδοσιακά κρασιά και σε λιγότερο τα ξένα. Στην Ζάκυνθο 
µεγαλύτερη απήχηση έχει το λευκό κρασι και σε λιγότερο το κόκκινο. 
Επιπλέον το κρασι θεωρείται µέρος της µεσογειακής διατροφής καθώς 
συνόδευε και συνοδεύει πλήθος φαγητών. Τέλος οι τιµές είναι προσιτές 
για όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από την οικονοµική τους 
κατάσταση. 

 

 

 

                 ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ-ΠΑΣΤΕΛΙ-ΜΑΝΤΟΛΕΣ 
 

 Στα πλαισια της ερευνητικής µας εργασίας ,µας τέθηκαν ερωτήµατα για 
τα παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου. Κάποια από αυτά 
χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό το νησί µας όπως το παστέλι οι 
µαντολες και το µαντολάτο. Έτσι αποφασίσαµε να ρωτήσουµε έναν 
επαγγελµατία βιοτέχνη παραγωγής των παραπάνω προϊόντων τον 
κ.Kαπνίση Γιώργο. Έτσι βγάλαµε τα εξής συµπεράσµατα: 
 

  Αρχικά τα παραδοσιακά προϊόντα της Ζακύνθου είναι οι το µαντολάτο 
το παστέλι, και οι µαντολες. Η πώληση τους ξεκίνησε από τοις αρχές της 
προηγούµενης χιλιετίας περίπου και προκάλεσαν αµέσως το ενδιαφέρον 
του λαού. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι είναι υπέροχα, γευστικά , 
µοναδικά και φτιαγµένα από αγνά υλικά. Επίσης τα προϊόντα αυτά είναι 
υγιεινά για τον ανθρώπινο οργανισµό όχι όµως ανεξαρτήτως ηλικίας 
διότι αν κάποιος είναι διαβητικός ή ηλικιωµένος δεν µπορεί να τα 
δοκιµάσει. Πάντως το παστέλι είναι ένα γλυκό πλούσιο σε ασβέστιο και 
µπορεί ο καθένας να το γευτεί. Επιπλέον οι τουρίστες όπως 
πληροφορηθήκαµε δείχνουν ιδιαίτερη προτιµήσει στα προϊόντα αυτά 



  

ιδίως στο µαντολάτο το οποίο είναι αρκετά γνωστό στην Ευρώπη και 
έτσι στην Ελλάδα έχει µεγάλη απήχηση. Λιγότερη απήχηση έχουν οι 
µαντίλες και το παστέλι. Τέλος από οικονοµική άποψη είναι προσιτά 
στους καταναλωτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                     ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

  

Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσµα της καλλιέργειας της γης 
χωρίς χηµικά λιπάσµατα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρµακα. Η 
καταπολέµηση των ασθενειών των φυτών καθώς και η λίπανση του 
εδάφους γίνονται µε φυσικές µεθόδους και οργανικά εφόδια. Η 
καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων στηρίζεται στις γνώσεις του 
παραδοσιακού αγρότη και στην αναζήτηση της επιστήµης για υγιεινές 
λύσεις. Στην βιολογική κτηνοτροφία δεν χρησιµοποιούνται αντιβιοτικά 
και ορµόνες. 
Οι τοξικές ουσίες συγκεντρώνονται στα συµβατικά τρόφιµα και µέσα 
από το φαγητό φτάνουν στον οργανισµό µας. Τα βιολογικά προϊόντα 
περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό στην σύνθεση τους, µεγαλύτερα 
ποσοστά πρωτεϊνών, µεταλλικών αλάτων, ενζύµων και βιταµινών. 
Επίσης δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης, τεχνητά χρώµατα 
και αρώµατα. Ο φυσικός τρόπος παραγωγής συµβάλλει στο να έχουν 
πολύ καλύτερη γεύση και άρωµα από τα αντίστοιχα συµβατικά. 

Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε ένα αυστηρό 
σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης που περιγράφεται στο νόµο 2092/91 
και 1804/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε βιοκαλλιεργητής είναι 



  

υποχρεωµένος να τον εφαρµόζει. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό ένας 
παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής έως και την 
διάθεση της. Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα κτήµατα, ενώ ειδικές 
αναλύσεις κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, της συγκοµιδής και της 
τυποποίησης, πιστοποιούν ότι τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες. Για να 
χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να είναι το αποτέλεσµα 
βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον για τρία χρόνια και να φέρει την 
κατάλληλη σήµανση στην συσκευασία, δηλαδή το όνοµα του 
οργανισµού και τον κωδικό πιστοποίησης του. Φυσικά στην βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία απαγορεύεται η χρήση γενετικά 
τροποποιηµένων υλικών. 

 

 

 

Ποια προϊόντα θεωρούνται βιολογικά; 

 

Όσα  συµµορφώνονται µε τον κανονισµό της ΕΟΚ. Σύµφωνα µε αυτόν 
βιολογικά είναι τα προϊόντα των οποίων η παραγωγή γίνεται µε φούσκες 
µεθόδους και διεργασίες χωρίς την χρήση συνθετικών λιπασµάτων και 
χηµικών φυτοφαρµάκων ενώ ταυτόχρονα οι ασθένειες και τα παράσιτα 
αντιµετωπίζονται µε εναλλακτικές µεθόδους. Το πιο σηµαντικό είναι ότι 
η παραγωγή βιολογικών προϊόντων δρα υποστηρικτικά στη γονιµότητα 
του εδάφους µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προάσπιση του περιβάλλοντος 
 

 

Πόσο ασφαλή είναι τα βιολογικά προϊόντα; 

 

Ζήτηµα γενετικής τροποποίησης δεν τίθεται διότι αυτή απαγορεύεται 
ρητά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον η χρήση µη 
φυσικών λιπασµάτων και φυσικών φυτοφαρµάκων επιτρέπει πολύ 
περιορισµένες ποσότητες. Τα όρια χρήσης αυτών των λιπασµάτων 
ελέγχονται από τους αρµόδιους φορείς πιστοποίησης. Βέβαια δεν µπορεί 
να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόµενο πιθανής επιµόλυνσης των 



  

βιολογικών από τα χηµικά κατάλοιπα , αλλά και αν υπάρχουν θα είναι 
ελάχιστες ποσότητες. 

 

 

Ποια είναι τα οφέλη για το περιβάλλον; 

 

Τα βιολογικά τρόφιµα είναι ασφαλέστερα για το περιβάλλον αφού η 
γραµµή παραγωγής τους χρησιµοποιεί φυσικές διεργασίες. Επιπλέον , η 
βιολογική γεωργία προασπίζοντας τη φυσική ισορροπία την υψηλότερη 
γονιµότητα του περιβάλλοντος και την συνολική µείωση της ρύπανσης 
καταφέρνει να επιστρέφει στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά των 
βιολογικών κατάλοιπων. Η βιολογική κτηνοτροφία από την άλλη είναι 
αραιή , µε την βόσκηση και την χρήση φυσικών βοσκότοπων 
,καταφέρνει να εµποδίζει την ανεξέλεγκτη διάθεση κτηνοτροφικών 
απόβλητων στο περιβάλλον. 
 

Γιατί είναι πιο ακριβά τα βιολογικά προϊόντα; 

 

Τα βιολογικά τρόφιµα είναι πιο ακριβά από ότι τα συµβατικά λόγω της 
διαδικασίας παραγωγής τους. Ο µικρός πληθυσµός των εκτρεφόµενων 
ζωών , η µικρότερη απόδοση της σοδειάς ,οι τιµές των βιολογικών 
πρώτων υλών ,η χειρωνακτική εργασία που απαιτείται ,τα έξοδα που 
υπάρχουν για την πιστοποίηση και τον τακτικό έλεγχο τους αποτελούν 
µερικούς από τους λόγους που τα καθιστούν πιο ακριβά. Πάντως 
αυξάνεται σταθερά η πώληση τους και αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό. 

                                

                         

 

 

 

 



  

 

 

                               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

  Σύµφωνα λοιπόν µε όσα σας παρουσιάσαµε βγάλαµε τα εξής 
συµπεράσµατα: αρχικά οι νέοι δεν ακολουθούν το πρότυπο της 
µεσογειακής διατροφής παρά προτιµούν το γρήγορο φαγητό χωρίς να 
γνωρίζουν πόσες επιβλαβείς ουσίες εισέρχονται στο οργανισµό µας. Η 
Μεσογειακή διατροφή αποτελεί συνταγή για µακροζωία , υγειά , και 
οµορφιά και πρέπει να την ακολουθούµε . Ωστόσο όµως και τα βιολογικά 
προϊόντα περιέχουν 20-30% νερού στην σύνθεση τους και περισσότερες 
ποσότητες πρωτεϊνών , βιταµινών , ένζυµων και µεταλλικών αλάτων. 
Επίσης δεν περιέχουν συντηρητικά ,τεχνητά αρώµατα ή χρωστικά. 
Aκόµα ο φυσικός τρόπος παραγωγής τους χωρίς την χρήση 
φυτοφαρµάκων συµβάλει στο να έχουν καλύτερη γεύση και άρωµα από 
ότι τα συµβατικά των βιοµηχανιών . Τέλος τα παραδοσιακά προϊόντα της 
Ζακύνθου είναι οι φυτούρες ,το µέλι ,το µαντολάτο ,οι µάντολες ,το 
παστέλι η σταφίδα το κρασι και το ελαιόλαδο. Είναι προϊόντα πλούσια σε 
πρωτινές είναι γευστικά και φυσικά στηρίζουν και συνεχίζουν την 
παράδοση και την µοναδικότητα του νησιού µας. 

 

 

                                  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 Σας προτείνουµε να ξεκινήσετε να ακολουθείτε το µοτίβο της 
µεσογειακής διατροφής .Να επιλέγετε βιολογικά προϊόντα και όχι 
βιοµηχανοποιηµένα γιατί είναι πιο υγιεινά για τον οργανισµό. Τέλος σας 
προτείνουµε να συνεχίσετε την κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων 
και γλυκών. 

 

 

                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



  

 

  Χρησιµοποιήσαµε σε µεγάλο βαθµό το ιντερνετ για την εύρεση 
πληροφοριών τόσο στη Μεσογειακή διατροφή και στα παραδοσιακά 
προϊόντα όσο και στα βιολογικά προϊόντα.. 

 

 

 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

2.  ΟΜΑ∆Α 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

(2ΥΠΟΟΜΑ∆ΕΣ) 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ   ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΙΤΣΗ – Η. ΝΗΡΟΣ 

 



  

 

 

 

 

1ο  ΕΝΙΑΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

(ΕΡΓΑΣΙΑ  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ) 

 

 

 

 

Η οµάδα µας, µε το ερώτηµα Σύσταση Τροφίµων,Μαζική Παραγωγή και 
Τυποποίηση, αποτελείται από τις : 

 

Αβράµη  Χριστίνα, 

Αβούρη  ∆ιονυσία 

Αρβανιτάκη  ∆ήµητρα 

Γκούσκου  Πόπη  

Ζουρµπάνου  Κωνσταντίνα 

Ίφτι  Ραφαέλα  και  

Καλοφώνου  Πηγή 

 

Υποερωτήµατα τα οποια ερεύνησε η οµαδα µας : 

 

1) Ποια η χηµική σύσταση των τροφίµων ; 



  

2) Ποιες ουσίες συνήθως χρησιµοποιούµε για παραγωγή ; 
3) Πως συντηρούνται και συσκευάζονται τα τρόφιµα ; 
 

 

Η 1η  Υποοµάδα ασχολήθηκε µε τα υποερωτήµατα : 

 

1) Ποια η χηµική σύσταση των τροφίµων ; 
2) Ποιες ουσίες συνήθως χρησιµοποιούµε για παραγωγή ; 

 

Η 2η Υποοµάδα ασχολήθηκε µε το ερώτηµα : 

 

1)Πως συντηρούνται και συσκευάζονται τα τρόφιµα ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 



  

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας µε θέµα : «ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» κλήθηκε η δική µας οµάδα να απαντήσει στα 

εξής ερωτήµατα : 

1)Ποια η χηµική σύσταση των τροφίµων ; 

2)Ποιες ουσίες χρησιµοποιούνται για καλύτερη παραγωγή ;  

3)Πως συντηρούνται και πως τυποποιούνται τα τρόφιµα ; 

Με τον συντονισµό των καθηγητών µας : 

1)κυρίας ∆ιονυσίας Θεοδωρίτση και  

2) κυρίου Ηλία Νήρου 

που τους ευχαριστούµε ιδιαίτερα γι αυτό 

και µε την συνεργασία όλης της οµάδας που απαρτίζεται από τις :  

Αβούρη ∆ιονυσία 

Αβράµη Χριστίνα 

Αρβανιτάκη ∆ήµητρα 

Γκούσκου Πόπη  

Ζουρµπάνου Κωνσταντίνα 

Ίφτι Ραφαέλα  και 

Καλοφώνου Πηγή. 

∆ουλέψαµε για τρεις (3) µήνες και πιστεύουµε ,πως δώσαµε µια αρκετά 

εκτενή απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα. Αναλύσαµε όλα τα θέµατα 

που αφορούν την διατροφή µας ,την σύσταση των τροφίµων ,την µαζική 

παραγωγή , την διατήρηση και την τυποποίησή τους. Αναζητήσαµε 



  

πληροφορίες από το ∆ιαδικτυο, από συνεντεύξεις µε ειδικούς και 

αντίστοιχα βιβλία. Σε αυτούς τους τρεις (3) µήνες είχαµε την ευκαιρία να 

έρθουµε πιο κοντά µε τις συµµαθήτριες µας και τους καθηγητές µας, 

χάρη στη  καλή συνεργασία  που είχαµε, προκειµένου να επιτευχθεί ο 

κοινός µας στόχος.Βεβαίως οι δυσκολίες ήταν πολλές, διότι πρέπει να 

αναλογιστεί κανείς ότι ήταν η πρώτη µας ερευνητική εργασία και 

µάλιστα οµαδική. Μια οµαδική εργασία προϋποθέτει πρόσθετες 

δυσκολίες, όπως αυτή του συντονισµού των µελών και της  

ανάληψης  του καθενός τµηµάτων της έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η διερεύνηση των θεµάτων της διατροφής είναι ένα πολύ σπουδαίο 

κεφάλαιο στην ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει την 

σηµασία της σωστής και ισορροπηµένης διατροφής προκειµένου να 

διατηρηθεί στη ζωή. 

 Ο οργανισµός χρησιµοποιεί τα θρεπτικά συστατικά των τροφίµων 

για να αναπτυχθεί ,να αντεπεξέλθει στις διάφορες δραστηριότητες 

του και να διατηρεί το βάρος του. Πόσο σηµαντική είναι η διατροφή 

µας ,φαίνεται στις διάφορες πληροφορίες που παίρνουµε από τις 

χώρες του Τρίτου Κόσµου ,όπου το φαινόµενο του υποσιτισµού είναι 

πολύ συχνό εκεί. 

 Επίσης πρέπει να αναφερθεί το θλιβερό γεγονός ,ότι ακόµα και στη 

χώρα µας, λόγω της οικονοµικής ύφεσης και της έντονης ανεργίας 

πολλοί µαθητές υποσιτίζονται µε αποτέλεσµα να λιποθυµούν στα 

σχολεία. Στη συνέχεια τα πρότυπα που προβάλλουν τα ΜΜΕ οδηγούν 

πολλές νέες κοπέλες στη ασθένεια της εποχής µας την ΝΕΥΡΙΚΗ 

ΑΝΟΡΕΞΙΑ που οδηγεί ακόµη και στο θάνατο. 

Τρόφιµα ονοµάζουµε κάθε ουσία ,φυσική ή επεξεργασµένη η οποία 

προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Σε αυτήν την εργασία θα αναπτύξουµε ποια είναι εκείνα τα δοµικά 

συστατικά που περιέχουν τα τρόφιµα και πως βοηθούν στη πλήρη 

και σωστή διατροφή µας. Επίσης πώς γίνεται η παραγωγή τους και 

πώς  Συσκευάζονται , ώστε να φτάνουν αναλλοίωτα στο σπίτι µας. 



  

Επίσης θα σχολιάσουµε όλα τα αποτελέσµατα της έρευνάς  µας 

Και  θα αναδείξουµε τι πρέπει να κάνουµε ώστε να τρώµε υγιεινα. 

Κάτι που στις µέρες µας είναι το µεγάλο ζητούµενο, γιατί µόνο έτσι 

θα µπορούµε να διατηρήσουµε την υγεία µας , που είναι και το 

µεγαλύτερο αγαθό στην ζωή µας. 

    

 

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Πολύς λόγος γίνεται στις µέρες µας για την καλύτερη παραγωγή  

τροφίµων, κάτι που σχετίζεται όχι µόνο µε την οικονοµική πλευρά 

αλλά και µε την ποιότητα της ζωής µας. Θα αναλύσουµε λοιπόν όλο 

το φάσµα της χηµικής σύστασης , της  παραγωγής των  τροφίµων 

αλλά και τον τρόπο τυποποίησης τους και διάθεσής τους στον 

καταναλωτή. Έχει µεγάλη σηµασία τα τρόφιµα να φτάνουν στον 

καταναλωτή φρέσκα ,στη σωστή συσκευασία χωρίς να αλλοιώνεται 

η σύστασή τους ,ώστε να προσδίδουν στον οργανισµό µας όλα τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 

   Στόχος αυτής της εργασίας µας είναι εκτός από το να αναπτύξουµε 

το οµαδικό  Πνεύµα συνεργασίας  και να µάθουµε να αναλύουµε ένα 

θέµα στις διάφορες  ∆ιαστάσεις του , πολύ περισσότερο όµως  να 

συνειδητοποιήσουµε την σπουδαιότητα της διατροφής για την 

επιβίωση , την ανάπτυξη και την υγεία, δηλαδή  για την ποιότητα της 

ζωής µας.Πρέπει να γνωρίσουµε τι τρώµε , τα συστατικά και την 

ποιότητα των τροφίµων, πώς αυτά φτάνουν στο τραπέζι µας , ποια 

είναι η οικονοµική εκµετάλλευσή τους εις βάρος της ποιότητάς τους 



  

και πώς όλα αυτά συνδέονται άµεσα µε τις λειτουργίες του   

Οργανισµού µας . 

Αν βεβαιωθούµε πόσο σηµαντικό είναι για τον οργανισµό µας να 

τρεφόµαστε σωστά και σε ποσότητα και σε ποιότητα , τότε µόνο θα 

βελτιώσουµε την ζωή και την υγεία µας . 

Πρέπει µε λίγα λόγια ν αποκτήσουµε συνείδηση καταναλωτή, ν 

αποκτήσουµε σωστές διατροφικές συνήθειες και να προσέχουµε  τις 

συµβουλές που δίνουν κατά  καιρούς οι διάφοροι φορείς και οι 

καταναλωτικές οργανώσεις  και να  µην παραπλανόµαστε από  

διαφηµίσεις , κυρίως της τηλεόρασης , που µας  

οδηγούν να βάλουµε στο καλάθι µας όχι µόνο άχρηστα αλλά και 

επικίνδυνα για την υγεία µας προϊόντα.        

Πολλά τρόφιµα  παράγονται από µεταλλαγµένα είδη  ή άλλα 

περιέχουν επικίνδυνες  ουσίες. Είµαστε τυχεροί που είµαστε Έλληνες 

, άρα ανήκουµε σε µια χώρα , που βρίσκεται στην Μεσόγειο . Όλοι 

ξέρουµε πώς µια ισορροπηµένη διατροφή είναι η Μεσογειακή 

∆ιατροφή. Στόχο λοιπόν πρέπει να βάλουµε να τρεφόµαστε υγιεινά  ,  

µε τις τροφές τις παραδοσιακές  δηλ. µε όσο το δυνατόν λιγότερο 

επεξεργασµένες  τροφές, που δεν έχουν προσθήκες βλαβερών 

συστατικών και που µπορεί να διαβάσει το DNA  µας.    

Όλα αυτά τα θέµατα µας απασχόλησαν και τα αναζητήσαµε , για να 

τα καταγράψουµε σ αυτήν την εργασία. Σίγουρα µάθαµε πολλά , που 

δεν γνωρίζαµε ή δεν είχαµε συνειδητοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση 

µας έκανε όλος αυτός ο προβληµατισµός ν αλλάξουµε καταναλωτικές 

και διατροφικές συνήθειες  και δεν ξαναδώσαµε ραντεβού µε τις 

φίλες µας στο αγαπηµένο µας Fast-Food. 



  

 Αντί αυτού προτιµήσαµε το παραδοσιακό σουβλατζίδικο. 

Σίγουρα βλέπουµε πια µε άλλο µάτι τον Ελαιοπαραγωγό πατέρα µας 

και  την γιαγιά µας µε το ντόπιο λαδοτύρι της . ∆εν µας ενδιαφέρει 

πια που δεν τρώµε κάτι " µοντέρνο"  όπως η πίτσα  ή το 

χάµπουργκερ. 

Επίσης προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε τον τοµέα της παραγωγής 

των προϊόντων στην εποχή µας  και πώς µπορούµε να έχουµε 

µεγαλύτερη και καλύτερη παραγωγή. Μιλήσαµε για τα λιπάσµατα 

 αλλά  και τον ρόλο των µεταλλαγµένων ειδών,  καθώς και για τις  

βιολογικές καλλιέργειες  και τα βιολογικά προϊόντα, και ποια η  

επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου.  

Σ  αυτήν την εργασία  τέλος µιλήσαµε και για την τυποποίηση των 

τροφίµων και την επίδρασή τους όχι µόνο στην διατήρηση της 

ποιότητάς τους , αλλά και στην επίδραση στην ζωή µας και την υγεία 

µας. Στο τέλος  βγάλαµε τα συµπεράσµατά µας και  παραθέσαµε 

διάφορα θέµατα προς συζήτηση . 

Σίγουρα όµως τα τρόφιµα αποτελούν τον µεγαλύτερο κλάδο 

εµπορίου παγκοσµίως και θα έπρεπε µόνο και µόνο γι αυτό να 

είµαστε πιο προσεκτικοί.  Το κέρδος των διαφόρων επιχειρήσεων θα 

πρέπει να µην στερεί την ποιότητα των διαφόρων τροφίµων  διότι 

αυτό θα συνιστούσε αυτόµατα εγκληµατική πράξη εις βάρος της 

υγείας των  καταναλωτών. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Μεθοδολογία έρευνας οµάδας και υποοµάδων  (∆οµή 

εργασίας) 

Για να εκπονήσουµε αυτήν την εργασία  χρησιµοποιήσαµε την πιο 

κάτω  ∆οµή: 

1. Πρόλογος 

2. Εισαγωγή 

3. Προβληµατική και σπουδαιότητα του θέµατος 

4. Μεθοδολογία έρευνας οµάδας 

5. Απαντήσεις αναλυτικά στα τρία ερωτήµατα 

6. Συµπεράσµατα 

7. Θέµατα προς  συζήτηση και προτάσεις  

8. Βιβλιογραφία 



  

9. Παράρτηµα ακουστικού υλικού σε αποµαγνητοφώνηση και 

Φωτογραφικό  υλικό 

Το υλικό  που συλλέξαµε  το πήραµε από  βιβλία ειδικά για την   

∆ιατροφή  , από το ∆ιαδικτυο , από συνεντεύξεις που κάναµε σε  

ειδικούς  , αλλά και από φωτογραφίες που τραβήξαµε οι ίδιες  

επισκεπτόµενες την αγορά τροφίµων. Ετσι έχουµε προσωπική άποψη  

όχι µόνο σαν καταναλωτές αλλά και παρατηρώντας την ίδια την 

αγορά των τροφίµων.  ∆υστυχώς δεν µπορέσαµε λόγω χρόνου  να 

επισκεφθούµε διάφορες µονάδες παραγωγής προϊόντων στο νησί µας 

, αλλά ούτε είχαµε την δυνατότητα να µιλήσουµε µε ειδικούς 

γεωπόνους  για τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούν οι ζακυνθινοί 

παραγωγοί  λαδιού ή σταφίδας, δύο προϊόντων που  

στηρίζουν την οικονοµία του νησιού. 

Περιοριστήκαµε  λοιπόν σ’ ό,τι  µπορέσαµε να διαβάσουµε  στο 

διαδικτυο ή στα βιβλία.  

Είχαµε αναλάβει η κάθε µια και ένα ξεχωριστό κοµµάτι της εργασίας 

και  συναντιόµασταν κάθε Σαββάτο απόγευµα όλες µαζί προκειµένου 

να συµφωνήσουµε τι θα καταγράψουµε απ αυτά που διαβάσαµε ή 

συζητήσαµε στην τάξη ή βρήκαµε  στο ∆ιαδίκτυο .  

Όλα αυτά αφού τα λάβαµε υπόψιν  , καταγράψαµε  αποσπάσµατα 

που  χρειαζόµασταν ή κάναµε περιλήψεις αυτών που είχαν µεγάλη 

Έκταση, έτσι ώστε να χωρέσουν σε µια σχολική εργασία. 

Αναµφίβολα θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε πολύ περισσότερα 

Θέµατα, γιατί το θέµα της ∆ιατροφής έχει πολλές προεκτάσεις και 



  

σίγουρα δεν είµαστε ούτε ειδικοί ούτε είχαµε τον κατάλληλο χρόνο 

αλλά ούτε και τις εξειδικευµένες γνώσεις για να προχωρήσουµε σε 

µια εργασία πιο εκτενή.  Ελπίζουµε όµως ν ανταποκριθήκαµε 

ικανοποιητικά στην δουλειά , που µας ανέθεσαν οι καθηγητές µας.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ποια η χηµική σύσταση των τροφίµων ; 

3.1     Πρωτεΐνες 

Οι πρωτεΐνες πήραν τα όνοµά τους από τις λέξεις : πρώτος-

πρωτεύω,γεγονός που δηλώνει καθαρά τον πρωτεύοντα ρόλο που 

παίζουν στον οργανισµό του ανθρώπου. 

     3.1.1. Χρησιµότητα των πρωτεϊνών 



  

Οι Πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την ύπαρξη της ζωής και την 

συντήρησή της. Πιο συγκεκριµένα , στον ανθρώπινο οργανισµό: 

♦ Οικοδοµούν τα κύτταρα και τους ιστούς 

♦ Συνθέτουν ουσίες που ρυθµίζουν την καλή λειτουργία του    

   οργανισµού , όπως ένζυµα και ορµόνες. 

♦ Χρησιµοποιούνται στη σύνθεση των αντισωµάτων , που ενισχύουν  

   την άµυνα του οργανισµού στις ασθένειες 

♦ Παρέχουν ενέργεια:  1 γραµµάριο προσφέρει ενέργεια ίση µε 4 kcal 

 

3.1.2. Τι είναι οι  Πρωτεΐνες; 

 Μοιάζουν µε αλυσίδες των οποίων οι κρίκοι είναι τα αµινοξέα. 

Τα αµινοξέα , τα δοµικά συστατικά των πρωτεϊνών , είναι ενώσεις 

που αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο. 

Περίπου 20 αµινοξέα , σε διάφορους συνδυασµούς , φτιάχνουν τις 

περισσότερες  Πρωτεΐνες  στον ανθρώπινο Οργανισµό. 

 

     3.1.3.     Πηγές  και ποιότητα των πρωτεϊνών  

Πρωτεΐνες υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα τρόφιµα. ∆ιαφέρουν όµως από 

Τρόφιµο σε Τρόφιµο  τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. 

Η ποιότητα δηλ. η βιολογική αξία των  πρωτεϊνών , εξαρτάται από το 

είδος  και τον αριθµό των αµινοξέων που περιέχουν. Οι Πρωτεΐνες 

µπορεί να είναι υψηλής βιολογικής αξίας (ζωικές  Πρωτεΐνες : κρέας, 



  

Αβγό, τυρί) ή χαµηλής βιολογικής αξίας (φυτικές Πρωτεΐνες : 

φρούτα , λαχανικά) Ετσι σ ένα διαιτολόγιο πρέπει να γίνονται 

διάφοροι συνδυασµοί , προκειµένου να πετύχουµε  απόδοση 

πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας. 

Ενδεικτικά  παραθέτουµε: 

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ενέργεια στα 100 γραµ. 

επιλεγµένων τροφίµων: 

ΤΡΟΦΙΜΟ               Πρωτεΐνες   σε gr              Ενέργεια   kcal 

Αβγό βραστό             12,5                                       147 

Γάλα πλήρες               3,2                                       66 

 

 

Κοτόπουλο ψητό       22,6                                     216 

Κρέας µοσχ. Ψητό     23,6                                    284 

Τυρί γραβιέρα           24,7                                     405 

Φασόλια βρασµ.        8,8                                       116 

Ψωµί  άσπρο              8,4                                       235 

 

Ζυµαρικά βρασµ.      3,6                                       104 

Μαρούλι ωµό            0,8                                       14 

Μήλο                          0,4                                       47 

 



  

3.1.4   Οι ανάγκες  του ατόµου  σε πρωτεΐνες 

Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να παίρνουν καθηµερινά πρωτεΐνες 

από  την τροφή τους . Η ποσότητα των πρωτεϊνών που απαιτείται  

για κάθε άτοµο εξαρτάται από το βάρος του, την ηλικία, την 

κατάσταση του οργανισµού του και την ενέργεια που του παρέχει  

η τροφή  που καταναλώνει. 

 

3.2  Υδατάνθρακες 

 Τα περισσότερα τρόφιµα που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες 

προέρχονται  από φυτικές πηγές , µε µόνη εξαίρεση το γάλα. 

Τα φυτά , µε την διαδικασία  της φωτοσύνθεσης , παίρνουν 

Νερό από το έδαφος , διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα 

και, µε την βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας  και 

την µεσολάβηση της χλωροφύλλης , συνθέτουν   υδατάνθρακες. 

 

  3.2.1         Χρησιµότητα υδατανθράκων 

Οι υδατάνθρακες  είναι ιδιαίτερης σηµασίας θρεπτικά συστατικά: 

1 γραµµάριο προσφέρει ενέργεια ίση µε  4 kcal 

♦ Αποτελούν πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο οργανισµό 

♦ Προφυλάσσουν τις πρωτεΐνες του σώµατος από την αποικοδόµηση. 

 



  

3.2.2         Τι είναι οι υδατάνθρακες 

Οι υδατάνθρακες  χωρίζονται σε απλούς και σύνθετους , ανάλογα µε 

το πόσες «δοµικές µονάδες» περιέχουν στο µόριο τους. 

Οι απλοί υδατάνθρακες περιέχουν µια ή δύο δοµικές µονάδες , και 

χωρίζονται σε µονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες. Ονοµάζονται 

αλλιώς και σάκχαρα ή ζάχαρα λόγω της γλυκιάς τους γεύσης . 

 

 

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες περιέχουν περισσότερες από  δύο δοµικές 

Μονάδες στο µόριό τους και είναι οι ολιγοσακχαρίτες  και οι 

πολυσακχαρίτες. 

 

3.2.3 Οι υδατάνθρακες στα τρόφιµα 

♦Γλυκόζη: Βρίσκεται σε όλα τα φρούτα και σε αρκετά  λαχανικά . 

Επίσης αποτελεί τη δοµική µονάδα των πολυσακχαριτών (αµύλου, 

κυτταρίνης) και συµµετέχει σε κάποιους δισακχαρίτες.  Στον  

ανθρώπινο οργανισµό γλυκόζη είναι ο υδατάνθρακας που κυκλοφορεί 

στο αίµα και µεταφέρεται στα διάφορα όργανα, όπου και 

χρησιµοποιείται για παραγωγή ενέργειας. 

♦Φρουκτόζη: Βρίσκεται µαζί µε τη γλυκόζη στα φρούτα. Είναι ο 

υδατάνθρακας µε τη µεγαλύτερη γλυκύτητα: είναι 2 φορές πιο 

γλυκιά από τη ζάχαρη. 

♦Σακχαρόζη (η κοινή ζάχαρη): Η σακχαρόζη είναι δισακχαρίτης που 

αποτελείται από ένα µόριο φρουκτόζης. Με τη φυσική της µορφή 

βρίσκεται κυρίως στα ζαχαρότευτλα και τα ζαχαροκάλαµα. Από τα  



  

φυτά αυτά βγαίνει η ζάχαρη µετά από πολλά στάδια βιοµηχανικής 

επεξεργασίας. 

♦Λακτόζη: Είναι ο υδατάνθρακας  του γάλακτος. Αποτελείται από 

ένα µόριο γαλακτόζης και ένα µόριο γλυκόζης. Ο ανθρώπινος 

οργανισµός, κατά την πέψη της τροφής, διασπά τη λακτόζη σε 

γαλακτόζη και γλυκόζη, µε τη βοήθεια του ενζύµου λακτάση. 

Υπάρχουν άτοµα που δεν έχουν αρκετή ποσότητα ή καθόλου 

λακτάση στο έντερο και τα οποία όταν πίνουν γάλα αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα, όπως διάρροια, πόνο στην κοιλιά και φούσκωµα 

(δυσανοχή στη λακτόζη). 

♦Άµυλο: Είναι πολυκχαρίτης που αποτελείται από πολλά µόρια 

γλυκόζης. Είναι η «αποθήκη ενέργειας» των φυτών. Άµυλο βρίσκεται 

κυρίως στα δηµητριακά (ψωµί, αλεύρι, µακαρόνια, ρύζι), τα όσπρια 

και τις πατάτες. Τα αµυλώδη τρόφιµα αποτελούν τη βάση της 

διατροφής του ανθρώπου. Στον ανθρώπινο οργανισµό το άµυλο 

διασπάται σε µόρια γλυκόζης, απορροφάται και χρησιµοποιείται ως 

πηγή ενέργειας. 

♦Γλυκογόνο: Το γλυκογόνο είναι επίσης ένας πολυσακχαρίτης ο 

οποίος αποτελείται από µόρια γλυκόζης. Είναι µια από τις «αποθήκες 

ενέργειας» στους ζωικούς οργανισµούς. Στον ανθρώπινο οργανισµό 

βρίσκεται στο συκώτι και του µύες. 

♦Κυτταρίνη: Τα µόρια γλυκόζης από τα οποία αποτελείται η 

κυτταρίνη είναι ενωµένα µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο που δεν µπορεί 

να τα πέµψει ο ανθρώπινος οργανισµός. Αποτελεί δηλαδή άπεπτο 

υλικό δίαιτας. 

 3.2.4 Οι ανάγκες σε υδατάνθρακες  



  

Η µισή και παραπάνω ενέργεια στο ηµερήσιο διαιτολόγιο ενός 

ατόµου πρέπει να προέρχεται από τους υδατάνθρακες. Ιδιαίτερη 

έµφαση πρέπει να δίνεται στα τρόφιµα που περιέχουν 

πολυσακχαρίτες (όσπρια, ολικής άλεσης ψωµί, ζυµαρικά, πατάτες).  

 3.3.4  ∆ιαιτητικές ίνες  

Οι διαιτητικές ίνες (ή φυτικές ίνες όπως τις έλεγαν παλαιότερα) είναι 

µια ιδιαίτερη κατηγορία ενώσεων. Ο ανθρώπινος οργανισµός δεν 

διαθέτει τα κατάλληλα ένζυµα που χρειάζονται για να τις διασπάσει. 

Άρα οι διαιτητικές ίνες δεν πέπτονται και εποµένως δεν 

χρησιµοποιούνται ως πηγή ενέργειας. Περνούν ανέπαφες µέσα από το 

γαστρεντερικό σωλήνα και αποβάλλονται. 

3.3.1 Χρησιµότητα των διαιτητικών ινών 

Οι διαιτητικές ίνες παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην καλή 

λειτουργία του πεπτικού συστήµατος. Μπορούν να βοηθήσουν στην 

αντιµετώπιση της δυσκοιλιότητας και στην πρόληψη του καρκίνου 

του εντέρου. Επίσης, βοηθούν στο να διατηρούνται φυσιολογικά τα 

επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων (χοληστερόλης) στο αίµα. 

 3.3.2 Τρόφιµα πλούσια σε διαιτητικές ίνες 

  ♦Το ψωµί ολικής άλεσης, τα δηµητριακά πρωινού ολικής άλεσης,    

    αναποφλοίωτο ρύζι 

 ♦ γενικά τα δηµητριακά στα οποία δεν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός   

   (πίτουρο) 

♦ τα όσπρια 

♦ τα φρούτα 



  

♦ τα λαχανικά 

 

3.3.3 Ανάγκες σε διαιτητικές ίνες 

Η καθηµερινή κατανάλωση τροφίµων από τις παραπάνω κατηγορίες 

εξασφαλίζει µία ικανοποιητική πρόσληψη διαιτητικών ινών. Ο 

καλύτερος τρόπος για να αυξήσει κάνεις τις διαιτητικές ίνες είναι να  

το κάνει σταδιακά, προσθέτοντας καθηµερινά στο διαιτολόγιο του 

από ένα τρόφιµο πλούσιο σε διαιτητικές ίνες. Η απότοµη και µεγάλη 

αύξησή τους µπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες, όπως εντερικά 

προβλήµατα. Επίσης, η υπερκατανάλωση διαιτητικών ινών µπορεί 

να µειώσει την απορρόφηση κάποιων ανόργανων στοιχείων, όπως 

του ασβεστίου, του σιδήρου και του ψευδαργύρου. 

  3.4  Λιπίδια 

Λιπίδια ονοµάζονται διάφορες χηµικές ενώσεις που έχουν κοινό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα το ότι οι αδιάλυτες στο νερό. Τα λιπίδια 

στα τρόφιµα είναι κατά κύριο λόγο τριγλυκερίδια, ενώ υπάρχουν 

επίσης φωσφολιπίδια (π.χ. λεκιθίνη) και στερόλες (π.χ. χοληστερόλη). 

 

3.4.1 Χρησιµότητα λιπιδίων  

Στα τρόφιµα: 

♦αποτελούν συµπυκνωµένη πηγή ενέργειας  

♦παρέχουν τα απαραίτητα λιπαρά οξέα 

♦αποτελούν φορείς λιποδιαλυτών βιταµινών 



  

♦βελτιώνουν την γεύση και το άρωµα των τροφίµων 

♦κάνουν τα τρόφιµα πιο εύληπτα 

♦διεγείρουν την όρεξη και βοηθούν στο αίσθηµα κορεσµού. 

 Στον Ανθρώπινο οργανισµό: 

♦είναι η κατεξοχήν αποθήκη ενέργειας  

♦παρέχουν ενέργεια για τις περισσότερες δραστηριότητες 

♦προστατεύουν τα διάφορα όργανα του σώµατος  

♦αποτελούν δοµικό συστατικό των κυτταρικών µεµβρανών 

♦βοηθούν στο να διατηρηθεί σταθερή η θερµοκρασία του σώµατος 

3.4.2 Γνωρίζοντας τα λιπίδια 

♦Τριγλυκερίδια: Είναι οι χηµικές ενώσεις που αποτελούνται από ένα 

µόριο γλυκερόλης και τρία µόρια λιπαρών οξέων. 

♦Λιπαρά οξέα: Η οργανική ένωση που έχει στο µόριο της άνθρακα, 

οξυγόνο και το καρβοξύλιο ως χαρακτηριστική οµάδα ονοµάζεται 

λιπαρό οξύ. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι λιπαρών οξέων: τα κορεσµένα, 

τα µονοακόρεστα και τα πολύακόρεστα. Ο ανθρώπινος οργανισµός 

χρειάζεται να παίρνει καθηµερινά µε τη διατροφή του και τους τρεις 

τύπους λιπαρών οξέων αλλά σε διαφορετική ποσότητα. Οι ιδανικές 

αναλογίες των κορεσµένων, µονοακόρεστων και πολυακόρεστων 

 λιπαρών οξέων στο καθηµερινό διαιτολόγιο έχουν αποτελέσει το 

αντικείµενο πολλών επιστηµονικών ερευνών. 



  

♦Απαραίτητα λιπαρά οξέα: Υπάρχουν 2 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, 

το λινελαϊκό και το λινολενικό, τα οποία χαρακτηρίζονται 

απαραίτητα, γιατί ο ανθρώπινος οργανισµός δεν µπορεί να τα 

συνθέσει από µόνος του και πρέπει να τα πάρει από την τροφή. 

♦Χοληστερόλη: Είναι ένα λιπίδιο που έχει διαφορετική δοµή από τα 

λιπαρά οξέα. Η χοληστερόλη (ή χοληστερίνη) χρησιµοποιείται από τα 

κύτταρα ως δοµικό συστατικό. Βρίσκεται αποκλειστικά σε ζωικούς 

ιστούς.  

3.4.3 Που βρίσκονται τα λιπίδια 

Λιπίδια βρίσκονται σε διάφορα τρόφιµα, ζωικά και φυτικά.   Λίπη 

χαρακτηρίζονται τα στερεά, όπως το βούτυρο, ενώ έλαια και λάδια 

τα υγρά, όπως το ελαιόλαδο και το καλαµποκέλαιο. Γενικά τα ζωικά 

τρόφιµα είναι πλούσια σε κορεσµένα λιπαρά οξέα, ενώ τα φυτικά σε 

µονοακόρεστα και πολυακόρεστα. Χοληστερόλη υπάρχει µόνο σε 

ζωικά τρόφιµα. Σε ορισµένα τρόφιµα τα λίπη είναι ιδιαίτερα εµφανή 

και µπορεί εύκολα κανείς να τα ξεχωρίσει. Για το λόγο αυτόν 

ονοµάζονται ορατά. Σε άλλα τρόφιµα δεν είναι εµφανή και δεν 

ξεχωρίζουν, οπότε ονοµάζονται µη ορατά λίπη. 

Ενδεικτική περιεκτικότητα σε διάφορα λιπαρά οξέα και 

χοληστερόλη στα 100 γραµµάρια  ορισµένων τροφίµων 

 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (g)      ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 

ΤΡΟΦΙΜΟ      ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ   ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ  

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ  (mg)             

 



  

Eλιές                         1,7                         5,7                                1,3                         

0 

 

Καρύδια              5,6                     12,4                        47,5                   0 

 

Ελαιόλαδο           14,0                   69,7                        11,2                   0 

Μαργαρίνη          25,0                   31,0                       21,8                    9 

Κρέµα γάλακτ.    11,9                   5,5                         0,5                     55 

Σοκολάτα γάλ.     17,8                   9,5                        1,5                      30 

 

3.4.4 Οι ανάγκες σε λιπίδια 

Η ενέργεια που δίνουν τα λιπίδια θα πρέπει να καλύπτει το 30-35% 

της συνολικής  ενέργειας  που προσλαµβάνει ένα άτοµο από την 

δίαιτά του . Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στα µονοακόρεστα 

λιπαρά  οξέα και το διαιτολόγιο να είναι πλούσιο σε ελαιόλαδο. 

 

3.5  Βιταµίνες 

Οι βιταµίνες είναι οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στα τρόφιµα . 

Είναι  απαραίτητα θρεπτικά συστατικά γιατί ο ανθρώπινος 

οργανισµός, αν και χρειάζεται πολύ µικρή ποσότητα από αυτές , δεν 

µπορεί να τις συνθέσει  µόνος του , εποµένως χρειάζεται να τις πάρει  

έτοιµες  από την τροφή του. ∆εν δίνουν ενέργεια , είναι όµως 

απαραίτητες  για την πραγµατοποίηση διαφόρων αντιδράσεων  



  

καθώς και για την εκτέλεση σηµαντικών λειτουργιών στον 

οργανισµό. Όταν προσλαµβάνονται µικρότερες ποσότητες από αυτές 

που χρειάζεται ο οργανισµός , µπορεί να παρουσιαστεί  

ΥΠΟΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ. Το αντίθετο  είναι η ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ. 

Υπάρχουν  δύο κατηγορίες  βιταµινών: οι Υδατοδιαλυτές  και οι 

Λιποδιαλυτές  

3.5.1   Υδατοδιαλυτές  Βιταµίνες 

Αυτές διαλύονται  στο νερό και οι κυριότερες είναι: 

♦Βιταµίνη C : Σηµαντική για την υγεία των δοντιών . ∆ιευκολύνει 

την απορρόφηση του σιδήρου . Είναι αντιοξειδωτική  ουσία και 

βρίσκεται σε φρούτα και λαχανικά. Η έλλειψή της οδηγεί 

σε µια ασθένεια, που ονοµάζεται σκορβούτο.  

♦Βιταµίνη Β1 : συµµετέχει στο µεταβολισµό των θρεπτικών 

συστατικών  και βρίσκεται στα κρέατα, στα δηµητριακά ολικής 

άλεσης, τα όσπρια και στους ξηρούς καρπούς. Η έλλειψή της  

προκαλεί την ασθένεια Beri-Beri.   

♦Βιταµίνη Β2 : συµµετέχει στο µεταβολισµό των θρεπτικών 

συστατικών  και βρίσκεται στα κρέατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, 

αβγά και όσπρια. Μικρές ποσότητες υπάρχουν στα λαχανικά και 

φρούτα.  Η έλλειψή της εκδηλώνεται µε φλεγµονές στα χείλη , τα 

ούλα  και την γλώσσα. 

♦Βιταµίνη Β12 : Συµµετέχει στο σχηµατισµό των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων και βρίσκεται στα ζωικά τρόφιµα. Η έλλειψή της 

οδηγεί σε αναιµία  

 



  

3.5.2 Λιποδιαλυτές  Βιταµίνες 

Αυτές διαλύονται  στο λίπος και οι κυριότερες είναι: 

♦Βιταµίνη Α : βοηθά την υγεία του δέρµατος και την ανάπτυξη του 

οργανισµού. Βρίσκεται στα ζωικά τρόφιµα, στα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα  και στα αβγά. Η έλλειψή της  δηµιουργεί προβλήµατα στο 

δέρµα και την όραση.  

♦Βιταµίνη D: βοηθά την υγεία των οστών και βρίσκεται στα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα , στα αβγά, το συκώτι και σε ορισµένα 

ψάρια.  Η έλλειψή της προκαλεί ραχίτιδα. 

 ♦Βιταµίνη Ε :  Είναι αντιοξειδωτική  ουσία και βρίσκεται σε    

  φρούτα, λαχανικά , φυτικά λάδια, ξηρούς καρπούς κλπ .  

  Προστατεύει από καρδιαγγειακά  νοσήµατα και διάφορες µορφές  

  Καρκίνου. 

3.6 Ανόργανα στοιχεία 

Είναι απαραίτητα  θρεπτικά συστατικά . Άλλα υπάρχουν σε 

µεγαλύτερες ποσότητες  στον οργανισµό (ασβέστιο, φώσφορος, 

µαγνήσιο, νάτριο κλπ)    άλλα σε µικρότερες τα ιχνοστοιχεία 

(σίδηρος, ιώδιο, ψευδάργυρος, φθόριο, σελήνιο) 

Τα κυριότερα είναι: 

♦ Ασβέστιο Ca : Είναι δοµικό συστατικό των οστών και των δοντιών, 

   βρίσκεται στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, πράσινα λαχανικά και   

  µικρά  ψάρια. 

♦Φώσφορος  Ρ:  Είναι ενωµένο µε το ασβέστιο και βρίσκεται  στα    



  

  οστά  και τα δόντια. Βρίσκεται στο κρέας , τα ψάρια, γάλα, τυρί, 

  αβγά κλπ. 

♦Μαγνήσιο Mg : Βρίσκεται στα οστά , µύες, καρδιά, συκώτι  κλπ. 

                    Βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς, στα δηµητριακά, σε 

φρούτα, λαχανικά , ψάρια, θαλασσινά, κρέατα και στην σοκολάτα. 

♦Νάτριο Να: Μαζί µε το Κάλιο  παίζουν σηµαντικό ρόλο στη  

  διατήρηση της ισορροπίας ανάµεσα στα υγρά που βρίσκονται  

 µέσα κι έξω από τα κύτταρα. Προστίθενται ως το αλάτι στο 

µαγείρεµα και η µεγάλη πρόσληψή του µπορεί να οδηγήσει σε 

υπέρταση. 

♦Κάλιο Κ : Βρίσκεται στο κρέας, γάλα, φρούτα και ΄λαχανικά. 

Η αυξηµένη πρόσληψή του µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της πίεσης 

του αίµατος.  

♦Σίδηρος Fe: Είναι συστατικό των ερυθρών αιµοσφαιρίων και 

βρίσκεται στο συκώτι, στο κρέας , τα όσπρια, τα αβγά κλπ. 

 

3.7 Νερό 

Χωρίς φαγητό ο άνθρωπος µπορεί να ζήσει περίπου  2 µήνες , ενώ 

χωρίς νερό  ζει µόνο µερικές µέρες. Τα 2/3 του βάρους του σώµατός 

του αποτελούνται από νερό, που βρίσκεται κυρίως µέσα στα 

κύτταρα. 

3.7.1 Χρησιµότητα του νερού 



  

Η βιολογική σηµασία του νερού είναι µεγάλη  γιατί βοηθά µερικές απ 

τις λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισµό:  

Είναι καλός διαλύτης, αποµακρύνει τις άχρηστες ουσίες, συµµετέχει 

σε πολλές βιοχηµικές αντιδράσεις και συµβάλλει στην διατήρηση της 

θερµοκρασίας του σώµατος. 

Η ποσότητα του νερού που χρειάζεται καθηµερινά ο άνθρωπος 

εξαρτάται από την ηλικία, τις καιρικές συνθήκες, την φυσική 

δραστηριότητα , την διατροφή και την κατάσταση της υγείας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Ποιες ουσίες χρησιµοποιούνται για καλύτερη παραγωγή ; 

Η  πολύ µεγάλη αύξηση του πληθυσµού είναι σήµερα το µείζον και 

πλέον σύνθετο  απ όλα τα προβλήµατα του πλανήτη.  Μας 

χρειάζονται  όλο και περισσότερα τρόφιµα, πρώτες ύλες  και 

ενέργεια. 

Ο άνθρωπος πιεζόµενος από τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες του, 

προσπαθεί να αξιοποιήσει  όσο το δυνατόν περισσότερες εκτάσεις , 

προκειµένου να τις εκµεταλλευτεί  για την µεγαλύτερη δυνατή 

αύξηση της παραγωγής τροφίµων και πρώτων υλών από τις ήδη 

πεπερασµένες πλέον εκτάσεις. Άρα πρέπει µε άλλα λόγια να 

επιτυγχάνει ο άνθρωπος τις µεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις 

ανά µονάδα επιφανείας της γης. Αυτό υποδεικνύει δύο σηµαντικές  

αρχές: Για την ανάπτυξη  είναι σηµαντικό να έχουµε και την 

τεχνολογία και τους φυσικούς πόρους. Απ την άλλη οι φυσικοί πόροι  

µπορεί και να υποβαθµίζονται ή και να καταστρέφονται, δηλ το 

έδαφος διαβρώνεται , το νερό ρυπαίνεται ή υπεραντλείται, το φυσικό 

περιβάλλον µολύνεται. Το έδαφος  και το νερό δεν µπορούν πια ν 

ανανεωθούν  και τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής είναι βασικά 

δηµιουργία της φύσης. Τα φυτά και τα ζώα αναπτύσσονται και 

παράγουν σε ένα ορισµένο φυσικό περιβάλλον (κλίµα, έδαφος κλπ). 

Ο άνθρωπος όµως µε την γνώση του µπορεί να επιδράσει στην 

ανάπτυξη των φυτών και των ζώων και να βελτιώσει την 

εκµετάλλευσή τους. Οι θετικές επιστήµες όπως Χηµεία, Βοτανική, 

Ζωολογία, Γεωλογία κλπ στηρίζουν την ανάπτυξη της Γεωπονικής 



  

επιστήµης ,που είναι επιστήµη αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τον 

κλάδο της Κτηνιατρικής. 

Η παραγωγή των γεωργικών και κτηνιατρικών προϊόντων έχει 

κοινωνική και οικονοµική προέκταση, αφού το ενδιαφέρον αυτών 

των επιστηµών είναι η όσο µεγαλύτερη  παραγωγή αγαθών µε το 

µικρότερο κόστος.  Άρα η Γεωπονική επιστήµη εξετάζει πως 

µπορούν οι προαναφερθείσες επιστήµες να συµβάλλουν στην 

γεωργική παραγωγή, την µεταποίηση γεωργικών προϊόντων και 

βέβαια την αποτελεσµατική εµπορία τους.  

Η ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας άρχισε από τότε που ο 

άνθρωπος  άρχισε να καλλιεργεί τη γη. Όταν λέµε γεωργική 

τεχνολογία εννοούµε εκτός από τα γεωργικά µηχανήµατα και τον 

µηχανολογικό εξοπλισµό  και τα γεωργικά φάρµακα, λιπάσµατα, 

τεχνικές καλλιέργειες, φυτοπροστασία, βιοτεχνολογία, γενετική 

τεχνολογία κ. ά. Αυτό σηµαίνει ότι η γεωργική τεχνολογία σηµαίνει 

αυξηµένη παραγωγή σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Η 

επιστηµονική έρευνα οδηγεί σε µεγαλύτερη κατανόηση των πιο 

βασικών πόρων: του εδάφους, του νερού, των φυτών και των ζώων.       

Πειράµατα και έρευνες παγκοσµίως διεξάγονται µε σκοπό την 

παραγωγή  καλύτερης ποιότητας προϊόντων µε το χαµηλότερο  

∆υνατό κόστος στο µικρότερο χρόνο. Αυτό- η πράσινη επανάσταση- 

∆ηµιούργησε απ την άλλη  πολλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

παρενέργειες. Εκτός από το υψηλό κόστος και την αντοχή της  οι 

τεχνικές της πράσινης επανάστασης πέτυχαν αύξηση της παραγωγής, 

που φτάνει τα όρια του κορεσµού. 



  

Η βιοτεχνολογία έχει ως αντικείµενό της τη δηµιουργία ή την 

βελτίωση φυτών και ζώων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

µεταβάλλει τα φυτά και τα ζώα ή ν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίον 

ζουν. Οι ορµόνες ρυθµίζουν την ανάπτυξη.  Είναι ουσίες που µπορούν 

να µεταβάλλουν την παραγωγή στα φυτά και στα ζώα. Κάτι τέτοιο 

βέβαια µπορεί να βλάψει τον άνθρωπο.  Μήπως η µεταφορά ενός  

γονιδίου από κάποιο ψάρι και η τοποθέτησή του στην τοµάτα  δεν 

δηµιουργεί προβλήµατα; 

Μιλάµε λοιπόν για µεταλλαγµένα προϊόντα  µε όλες τις επιπτώσεις 

στον άνθρωπο και στο περιβάλλον , αλλά µε µεγάλα κέρδη για τους 

Παραγωγούς και εµπόρους.   Γνωστά πια είναι τα γενετικά 

τροποποιηµένα φυτά,  οι τεχνικοί σπόροι , στα ζώα η κλωνική 

παραγωγή εµβρύων  κλπ.          

Βέβαια αυτά που ξέρουµε όλοι µας είναι τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ και τα 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ. 

Τα  λιπάσµατα  είναι χηµικές ουσίες , που προστίθενται στο έδαφος 

µε σκοπό την ανάπτυξη των φυτών αλλά και την βελτίωση της 

απόδοσής τους.  Προσδίδει χηµικά στοιχεία απαραίτητα για την 

ανάπτυξη των φυτών.  Τα συνθετικά λιπάσµατα αποτελούνται 

κυρίως από ενώσεις αζώτου, φωσφόρου και καλίου. Όταν 

χρησιµοποιούνται σε ενδεδειγµένες ποσότητες παρέχουν τις ιδανικές 

ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Αν όµως χρησιµοποιούνται σε 

υπερβολικές ποσότητες παρατηρείται µόλυνση του περιβάλλοντος  

του εδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα. 



  

Αρα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ως καταναλωτές και να 

προτιµάµε προϊόντα , που δεν έχουν δεχτεί συνθετικά λιπάσµατα, ή 

φυτοφάρµακα για την προστασία των φυτών από ασθένειες και 

έντοµα, αλλά να αναζητάµε τα λεγόµενα ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ   προϊόντα, 

∆ηλ προϊόντα , που δεν έχουν δεχτεί  προσθήκη χηµικών. 

Πρέπει  όλες οι καταναλωτικές οργανώσεις  να αγωνιστούν και να 

πληροφορούν   τους καταναλωτές  γι αυτό . Οι οικολόγοι φωνάζουν 

για την κατάργηση των υβριδίων , που οδηγούν στην µετάλλαξη, 

αλλά οι παραγωγοί να προτιµούν λιπάσµατα από φυλλώµατα, 

κοπριά, πυρήνα ελιάς κλπ.  

Προσοχή οι Πολυεθνικές διακινούν σπόρους µεταλλαγµένων ειδών  

και επηρεάζουν  κράτη και πολιτικούς για την εισαγωγή αυτών των 

σπόρων, προκειµένου να ελέγχουν καλλιέργειες και  µε την 

διατροφική αλυσίδα τις συνήθειες των ανθρώπων όλου του πλανήτη.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Πως συντηρούνται και πως τυποποιούνται τα τρόφιµα ; 

 

Ο τρόπος και η σωστή αποθήκευση διάφορων ειδών τροφίµων είναι 

ευθύνη του καταναλωτή. Να θυµόµαστε να προσέχουµε πάντα τις 

ηµεροµηνίες στη συσκευασία του προϊόντος. Αν υπάρχει ηµεροµηνία 

λήξης, να τη συµβουλευτούµε. ∆ιαφορετικά, ακολουθούµε τον 

παρακάτω πίνακα: 

♦Γάλα φρέσκο: Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για µερικές µέρες. 

♦Γάλα εβαπορέ: Μπορεί να διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

σε θερµοκρασία δωµατίου, αλλά σε µέρος χωρίς υγρασία. Από τη 

στιγµή που θα ανοιχτεί πρέπει να τοποθετείται στο ψυγείο. 

♦Γιαούρτι: Τα περισσότερα γιαούρτια µπορούν να διατηρηθούν για 

περίπου 2-3 εβδοµάδες στο ψυγείο. Το ανοιγµένο γιαούρτι πρέπει να 

καταναλώνεται το πολύ σε 2 µέρες. 

♦Τυριά: ∆ιατηρούνται, όταν είναι καλά σκεπασµένα στο ψυγείο. 



  

♦Λαχανικά εκτός ψυγείου: Μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου 

για µερικές µέρες, εφόσον δεν έχουν υποστεί ζηµιά. 

♦Λαχανικά στο ψυγείο: ∆ιατηρούνται στο ψυγείο µέχρι και 1 µήνα,  

ανάλογα µε το είδος των λαχανικών. 

♦Λαχανικά κατεψυγµένα: Μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη 

για µερικούς µήνες, αλλά καλό είναι να συµβουλευόµαστε την 

ηµεροµηνία λήξης της συσκευασίας. 

♦Ώριµα Φρούτα: Τοποθετούνται στο ψυγείο στο ειδικό συρτάρι για 

τα φρούτα µόλις αγοραστούν και αφού πλυθούν προσεκτικά. Φρούτα 

εκτός ψυγείου (πορτοκάλια, µανταρίνια): Τα εσπεριδοειδή µπορούν να 

µείνουν εκτός ψυγείου για µερικές µέρες. 

Μήλα, βερίκοκα, ροδάκινα, πεπόνια, αχλάδια: Τα αφήνουµε στο 

δωµάτιο µέχρι να ωριµάσουν και µετά µπορούµε να τα τοποθετούµε 

µε ασφάλεια στο ψυγείο. 

♦Φρέσκο κρέας ή ψάρι: Μπορούν να διατηρηθούν για 2-3 περίπου 

µέρες στο ψυγείο χαλαρά τυλιγµένα. Αν τοποθετηθούν στην 

κατάψυξη µπορεί να διατηρηθούν µέχρι και δύο µήνες χωρίς 

πρόβληµα. Αφού βγουν από την κατάψυξη, θα πρέπει να 

καταναλωθούν γρήγορα. Μαγειρεµένα µπορούν να διατηρηθούν στο 

ψυγείο για περίπου τρεις µε τέσσερις ηµέρες. Τα περισσεύµατα 

µαγειρεµένου φαγητού πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο και, πριν 

σερβιριστούν ξανά, να ξαναζεσταίνονται αρκετά, ώστε να 

σκοτώνονται τα µικρόβια.  

♦Αυγά: ∆ιατηρούνται στο ψυγείο για 2-3 εβδοµάδες. 

♦Ψωµί,παξιµάδι, λάδι: Πρέπει να τοποθετούνται σε ένα καθαρό, 

χωρίς υγρασία ντουλάπι. 

♦∆ηµητριακά (µακαρόνια, ρύζι, δηµητριακά): ∆ιατηρούνται για πολύ 

καιρό στο ντουλάπι, εφόσον έχουµε κλείσει καλά τη συσκευασία για 



  

να µην µπει υγρασία. 

Οι καλές συνήθειες υγιεινής σε σχέση µε την καθαριότητα και τη 

διατήρηση των τροφίµων αποτελούν σηµαντικό µέρος της πρόληψης 

των µολύνσεων και των ασθενειών. Τα τρόφιµα στα οποία γίνεται 

σωστή συντήρηση και διατήρηση δε χάνουν σχεδόν κανένα από τα 

θρεπτικά συστατικά τους. Οι τεχνικές συντήρησης των τροφίµων 

έχουν ως σκοπό να καταστρέψουν τους µικροοργανισµούς που χαλάνε 

τα τρόφιµα και να διατηρήσουν τα τρόφιµα σε καλή κατάσταση για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Βέβαια, πρέπει πάντα να ακολουθούµε 

την ηµεροµηνία λήξης που υπάρχει στα περισσότερα συντηρηµένα 

τρόφιµα. 

Η τεχνολογία µας έχει δώσει τη δυνατότητα να διατηρήσουµε τα 

τρόφιµα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Έτσι, µπορούµε σήµερα να 

τρώµε σχεδόν όλα τα τρόφιµα ανεξάρτητα από την εποχή. Ποιες 

µεθόδους συντήρησης τροφίµων γνωρίζουµε; 

Μέθοδοι συντήρησης: 

1.Ψύξη. Τα τρόφιµα τοποθετούνται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 4ων                   

βαθµών Κελσίου. Οι µικροοργανισµοί -συνήθως- παραµένουν 

ζωντανοί, αλλά σταµατούν να πολλαπλασιάζονται. 

2. Κατάψυξη. Τα τρόφιµα διατηρούνται σε θερµοκρασία κάτω από 

το µηδέν µε αποτέλεσµα να καταστρέφονται πολλοί µικροοργανισµοί 

και να εµποδίζεται η ανάπτυξη άλλων. Η θερµοκρασία κατάψυξης   

 είναι κάτω από το µηδέν. Μετά την αποµάκρυνση των τροφίµων από 

την κατάψυξη, αυτά στη συνέχεια πρέπει να καταναλώνονταγρήγορα. 

3. Κονσερβοποίηση. Τα τρόφιµα τοποθετούνται µέσα σε κλειστά 

δοχεία τα οποία έχουν θερµανθεί, για να καταστραφούν όλοι οι 



  

µικροοργανισµοί. 

4. Αποξήρανση. Αποµάκρυνση µεγάλου ποσοστού νερού από 

τρόφιµα, όπως λαχανικά, φρούτα, πατάτες, καφές, τσάι, σούπες, 

εµποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων και µπορούµε να τα 

διατηρήσουµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

5. Πάστωµα. Προσθήκη αλατιού σε µεγάλες ποσότητες, κυρίως σε 

κρέας και ψάρια, εµποδίζει τους µικροοργανισµούς να αναπτυχθούν. 

Τα γλυκά του κουταλιού, οι µαρµελάδες, τα τουρσιά στο ξύδι ή στην  

άλµη, αποτελούσαν παλαιότερα µιαν αναγκαιότητα. Η ζάχαρη, το 

αλκοόλ, το ξύδι και το αλάτι, ο βρασµός ή η αποξήρανση ήταν τα 

φυσικά συντηρητικά και µέθοδοι, για να συντηρηθούν τα φρούτα και 

τα λαχανικά στην εποχή τους, ώστε να είναι διαθέσιµα όλο τον χρόνο, 

µια και τότε δεν υπήρχαν ψυγεία. 

Σκοπός όλων των µεθόδων συντήρησης, είναι να ανασταλεί η 

αλλοίωση των τροφίµων που συµβαίνει µε την πάροδο του χρόνου. 

Πολύ γενικά οι αλλοιώσεις αυτές οφείλονται στην οξείδωση που 

προκαλείται από την επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, και στη 

δράση των µικροοργανισµών. Στόχος της συντήρησης είναι να 

καταστραφούν αυτοί οι µικροοργανισµοί ή έστω να ανασταλεί η 

ανάπτυξή τους. 
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D1aQusu0/s1600-h/marm.jpgΕίναι γνωστό ότι µε το βρασµό 

σκοτώνονται τα µικρόβια. Βράζοντας λοιπόν το γλυκό µας ή τη 

µαρµελάδα µας στην ουσία το αποστειρώνουµε. Αν στη συνέχεια 

 σφραγίσουµε αυτό το προϊόν σε αποστειρωµένο δοχείο δεν µπορούν 

να εισχωρήσουν νέα µικρόβια. 

Να λοιπόν τί µπορούµε να κάνουµε: 

♦Αποστείρωση: 

Πλένουµε προσεκτικά τα βάζα και τα καπάκια τους µε ζεστό νερό και 

σαπούνι πιάτων. 

1ος τρόπος: τα βάζουµε σε κατσαρόλα µε κρύο νερό να τα σκεπάζει. 

Ανάβουµε τη φωτιά και αφήνουµε να βράσουν για 20' λεπτά, σε 

χαµηλή φωτιά για να µην χτυπάνε µεταξύ τους και σπάσουν. Τα 

βγάζουµε µε ένα γάντι ή τσιµπίδα και τα ακουµπάµε να στραγγίξουν 

όρθια σε καθαρή πετσέτα. ∆εν τα σκουπίζουµε µε την πετσέτα γιατί 

έτσι θα εισχωρήσουν µικρόβια - θα στεγνώσουν µόνα τους πολύ 

γρήγορα από την ίδια τους τη θερµότητα. 

2ος τρόπος: βάζουµε µια καθαρή πετσέτα στη λαµαρίνα του φούρνου, 

τοποθετούµε όρθια τα βάζα να µην ακουµπούν µεταξύ τους, και τα 

καπάκια, και τα βάζουµε σε κρύο φούρνο. Ανάβουµε το φούρνο στους 

100 βαθµούς και αφήνουµε 30' λεπτά. Μην φοβάστε, ούτε σπάνε ούτε 

καίγεται η πετσέτα.Σε ζεστά βάζα βάζουµε ζεστό προϊόν, και µόλις 

κρυώσει σφραγίζουµε. Φυλάµε µακριά απ' τον ήλιο εκτός ψυγείου. 

Οταν ανοιχτεί διατηρείται στο ψυγείο.Προσοχή! Τα καπάκια πρέπει 

να σφραγίζουν καλά. Αν εισχωρήσει αέρας δεν κάναµε τίποτα. 

♦Κονσερβοποίηση: 

Πλένουµε προσεκτικά τα βάζα και τα καπάκια τους µε ζεστό νερό και 

σαπούνι πιάτων και τοποθετούµε ανάποδα σε καθαρή πετσέτα να 

στεγνώσουν χωρίς να τα σκουπίσουµε. 

http://4.bp.blogspot.com/_1XkbPwUlth0/Rlnl1Kq4yYI/AAAAAAAAAVc/JbMD1aQusu0/s1600-h/marm.jpg


  

Γεµίζουµε τα βάζα µε το προϊόν, (µαρµελάδα ή γλυκό ή λαχανικά σε 

άλµη)αφήνοντας 3 εκατοστά από το χείλος άδεια. ∆εν χρειάζεται να 

έχει κρυώσει τελείως, απλά να µην είναι καυτό. Τοποθετούµε σε 

κατσαρόλα και προσθέτουµε χλιαρό νερό µέχρι το ύψος του 

προϊόντος. Κλείνουµε τα βάζα και ανάβουµε τη φωτιά. Μόλις πάρει 

βράση χαµηλώνουµε τη φωτιά και αφήνουµε να σιγοβράζει για 30 

λεπτά. Μην φοβάστε, δεν σκάνε τα βάζα ούτε σπάνε. Βγάζουµε µε 

τσιµπίδα ή µε γάντι, τοποθετούµε πάνω σε βρεγµένη πετσέτα και 

αφήνουµε να κρυώσουν.  

Μ' αυτόν τον τρόπο έχουµε δηµιουργήσει µια κονσέρβα. Όσο µένει 

κλειστή, το προϊόν διατηρείται εκτός ψυγείου για πάνω από 12 µήνες 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και 

αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα και µε 

την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Ο κανονισµός αυτός επιβάλλει την επισήµανση ή την παροχή 

συγκεκριµένων πληροφοριών για όλες τις ουσίες που έρχονται σε 

επαφή µε τα τρόφιµα ή που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή µε αυτά σε 

περίπτωση που δεν είναι εµφανές ότι προορίζονται για να έρθουν σε 

επαφή µε τρόφιµα. 

Αφετέρου, επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά δύο ειδών υλικών 

συσκευασίας που αντιδρούν µε «νοήµονα» τρόπο όταν έρχονται σε 

επαφή µε τα τρόφιµα: το ένα είδος παρέχει πληροφορίες για την 

ποιότητα (φρεσκάδα) του προϊόντος, ενώ το άλλο είδος διατηρεί 

περισσότερο το προϊόν επιφέροντας ευνοϊκές χηµικές µεταβολές. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=1935


  

Στην πρώτη περίπτωση, η συσκευασία µπορεί, για παράδειγµα, να 

αλλάζει χρώµα αν το προϊόν δεν είναι πλέον φρέσκο ή αν έχει  

αλλοιωθεί. Στη δεύτερη περίπτωση, η συσκευασία εµποδίζει τη 

δηµιουργία αερίων που καταστρέφουν το προϊόν ( δεσµευτείς 

οξυγόνου ή απορροφητές αιθυλενίου) ή ελευθερώνουν συντηρητικά ή 

αντιοξειδωτικά. Σε περίπτωση που αυτά τα υλικά και ενεργά 

αντικείµενα τροποποιούν τη σύνθεση ή τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των τροφίµων, πρέπει να συµµορφώνονται µε την 

κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις πρόσθετες ουσίες. 

Εξάλλου, ο κανονισµός απαγορεύει τις ουσίες που µπορούν να 

χρησιµοποιούνται για την απόκρυψη της αλλοίωσης ενός προϊόντος 

(όπως είναι οι αλδεΰδες ή οι αµίνες) ή για την αλλαγή του χρώµατος 

µε στόχο την παραπλάνηση του καταναλωτή. 

Πεδίο εφαρµογής  

Ο νέος κανονισµός αφορά όλα τα υλικά που προορίζονται να έρθουν 

σε επαφή µε τα τρόφιµα: όλα τα είδη συσκευασίας, φιάλες (από 

πλαστικό και γυαλί), σερβίτσια, ηλεκτρικές µικροσυσκευές (για 

παράδειγµα µηχανές του καφέ), καθώς και κόλλες και εκτυπωτικά 

µελάνια για τις ετικέτες. 

Ο κανονισµός διευκρινίζει, µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να 

καταρτιστεί ένας θετικός κατάλογος των επιτρεπόµενων ουσιών 

(αποκλειοµένων όλων των άλλων) για την εκπόνηση των ειδικών 

κανόνων για κάθε είδος υλικού. 

 

Αξιολόγηση των ουσιών  



  

Η Επιτροπή θα εγκρίνει ειδικά µέτρα για την κατάρτιση καταλόγου 

µε νέες ουσίες που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή πλαστικών υλικών που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 

µε τα τρόφιµα. Στις ουσίες αυτές θα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας 

στην αγορά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την εκ των προτέρων 

αξιολόγηση της τοξικότητας των ουσιών ώστε να αποφεύγεται κάθε 

κίνδυνος για τον καταναλωτή. 

Αφετέρου, θα οριστούν εργαστήρια αναφοράς (κοινοτικά και εθνικά) 

για να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία των αναλυτικών αποτελεσµάτων 

στην εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 

Ιχνηλασιµότητα  

Ο παρών κανονισµός ορίζει επίσης τις απαιτήσεις σχετικά µε την 

ιχνηλασιµότητα των υλικών που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα, 

από την κατασκευή έως τη διάθεση στο εµπόριο. 

Υπενθυµίζεται ότι η ιχνηλασιµότητα εξασφαλίζεται σήµερα, όσον 

αφορά τα τρόφιµα, µε έναν κανονισµό του 2002. Αυτή η έννοια της 

ιχνηλασιµότητας «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι» προβλήθηκε από 

το λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων του 2000. 

 

Επισήµανση  

Τα νέα «ενεργά» υλικά συσκευασίας αναγράφουν στις ετικέτες 

πληροφορίες για την ίδια τη φύση της συσκευασίας. Κάθε «κενή» 

συσκευασία, την οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ο 

καταναλωτής για τρόφιµα, πρέπει να συνοδεύεται από τη φράση 

«κατάλληλη για να έρθει σε επαφή µε τρόφιµα» ή ένα σύµβολο 



  

(ποτήρι και πιρούνι) σε περίπτωση που δεν είναι εµφανές ότι η 

συσκευασία προορίζεται να έρθει σε επαφή µε τρόφιµα. 

Πλαίσιο  

Η προγενέστερη νοµοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα 

τρόφιµα προστάτευε την υγεία των καταναλωτών εξασφαλίζοντας 

ότι όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα δεν 

προκαλούν χηµικές αντιδράσεις που µεταβάλλουν τη σύσταση του 

τροφίµου ή τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (τη γεύση, την 

εµφάνιση, την υφή ή το άρωµα). 

Ο νέος κανονισµός καταργεί την εν λόγω νοµοθεσία ώστε να 

επιτραπεί η χρήση υλικών συσκευασίας που επωφελούνται από τις 

νέες επιστηµονικές καινοτοµίες στον τοµέα του ελέγχου των 

τροφίµων. Καταργεί επίσης την οδηγία 80/590/ΕΟΚ περί του 

καθορισµού του συµβόλου που δύναται να συνοδεύει τα υλικά και  

αντικείµενα τα οποία προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα 

τρόφιµα, εφόσον συµπεριλαµβάνει το σύµβολο αυτό (βλ. παραπάνω 

την εξήγηση σχετικά µε την επισήµανση). 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Πράξη 

Θέση 

σε 

ισχύ 

Μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο των κρατών 

µελών 

Επίσηµη 

εφηµερίδα 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 

[έκδοση: συναπόφαση 

COD/2003/0272] 

03.12.

2004 
- 

ΕΕ L 338 

της 

13.11.2004 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=1980&nu_doc=590
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=1935
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?CL=el&ReqId=0&DocType=COD&DocYear=2003&DocNum=0272


  

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής, της 22ας 

∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών 

και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα 

[Επίσηµη Εφηµερίδα L 384 της 29.12.2006]. 

Ο εν λόγω κανονισµός ορίζει τους κανόνες ορθής πρακτικής για την 

κατασκευή των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα 

τρόφιµα, µε τρόπο ώστε αυτά να µην αποτελούν κίνδυνο για τον 

καταναλωτή και να µην αλλοιώνουν τη σύνθεση ή τα οργανοληπτικά  

χαρακτηριστικά των τροφίµων. 

Αυτές οι ορθές πρακτικές εφαρµόζονται στα ενεργά και νοήµονα 

υλικά και αντικείµενα και σε κόλλες, κεραµικά, φελλό, καουτσούκ, 

γυαλί, ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, µέταλλα και κράµατα, χαρτί και 

χαρτόνι, πλαστικά υλικά, τυπογραφικές µελάνες, αναγεννηµένη 

κυτταρίνη, σιλικόνες, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βερνίκια και 

επιστρώσεις, κηροί και ξύλο [σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004]. 

Βέβαια πολύς λόγος γίνεται για τα συντηρητικά των τροφίµων 

φυσικά ή τεχνικά  χηµικά µε τα οποία µεγαλώνουµε την διάρκεια 

ζωής  τους ή βελτιώνουµε το χρώµα τους και την εµφάνισή τους . 

Τέτοιες ουσίες από αρχαιοτάτων χρόνων είναι το αλάτι , η ζάχαρη 

και το ξύδι. Σήµερα υπάρχουν πολλά καινούργια πρόσθετα 

συντηρητικά , που δεν είναι όλα ασφαλή για την υγεία µας. Κάποια 

απ αυτά έχουν κατηγορηθεί για καρκινογενέσεις, αλλεργίες κλπ. 

Για την διαχείρισή τους στην Ευρώπη κάθε ένα πρόσθετο έχει πάρει 

έναν µοναδικό αριθµό . Είναι τα γνωστά µας Ε.  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=1935


  

 Ε100-Ε199: χρωστικές ουσίες 

 Ε200-Ε299: συντηρητικές ουσίες 

Ε300-Ε399: αντιοξειδωτικές ουσίες   κλπ. 

Όσο για τις συσκευασίες οι Ελληνες προτιµούν το γυαλί , υλικό χωρίς 

βλαβερές προσµείξεις , που κατά καιρούς έχουν στοχοποιηθεί  για  

Βλαβερές παρενέργειες για την υγεία των Καταναλωτών. Το γυαλί 

εκτός των άλλων είναι ανακυκλώσιµο υλικό αν λάβουµε υπόψιν και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το πλαστικό δεν είναι τόσο ασφαλές, τουλάχιστον όχι όλα τα είδη 

του. Παρ όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των τροφίµων 

συσκευάζονται µε πλαστικοποιήσεις, χηµικές ουσίες που έχουν 

ενοχοποιηθεί για µορφές καρκίνου.  

Η λύση του µέλλοντος ενδεχοµένως στις συσκευασίες νέας γενιάς που 

θα προειδοποιούν τον καταναλωτή πότε ένα προϊόν έχει λήξει ώστε 

να µην το φάνε κι αυτό µ ένα πλαστικό αισθητήρα , ή ακόµα τα 

βιοπλαστικά  που µπορούν στη συνέχεια να γίνουν λίπασµα, αλλά και 

γιατί αυξάνεται η τιµή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

∆εν θα µπορούσαµε να κλείσουµε την ενότητα αυτή  χωρίς ν 

αναφερθούµε στην Ασηπτική Τεχνολογία  Tetra Pak , παγκόσµιο 

ηγέτη στην επεξεργασία και συσκευασία υγρών τροφίµων , που 

παρουσιάζει τα οφέλη και τα πλεονεκτήµατα των χάρτινων 

συσκευασιών και της ασηπτικής τεχνολογίας.  

Οι χάρτινες συσκευασίες  Tetra Pak παρουσιάζουν σηµαντικά 

 πλεονεκτήµατα , τόσο στην προστασία του προϊόντος, όσο και στην 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς η πρώτη ύλη τους µπορεί ν 



  

ανακυκλωθεί. Μ αυτόν τον τρόπο διατηρείται η γεύση, το άρωµα και 

τα θρεπτικά συστατικά του προϊόντος.  

 

 

 

6.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως  διαπιστώσαµε  απ όλη αυτήν την εργασία  και την έρευνα που 

Κάναµε αυτόν τον λίγο καιρό  τα τρόφιµα παίζουν τον πιο σπουδαίο 

ρόλο στην ζωή και την  υγεία του ανθρώπου. Από τον παραγωγό 

µέχρι το πιάτο µας είναι µακρύς ο δρόµος.  Πρέπει να εξετάζουµε 

την καλή και βιολογική παραγωγή των τροφίµων , δηλ να µην 

επηρεάζεται η ποιότητα  εξαιτίας του κέρδους του παραγωγού ,  

να φτάνουν στο τραπέζι µας  τα τρόφιµα όσο το δυνατόν φρέσκα 

χωρίς ν αλλοιώνονται τα θρεπτικά συστατικά τους και χωρίς  να 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες είτε ως συντηρητικά είτε ως υλικά 

συσκευασιών.  

Θα πρέπει επίσης να προσέξουµε τις διατροφικές µας συνήθειες, 

να µην υπερκαταναλώνουµε  τρόφιµα ούτε να υποσιτιζόµαστε αλλά 

η καθηµερινή διατροφή µας πρέπει να είναι ανάλογη της ηλικίας µας, 

της φυσικής µας κατάστασης, του τρόπου ζωής µας και του 

µεταβολισµού µας. Επίσης θα πρέπει να διαµορφώσουµε ένα 

διαιτολόγιο , που να περιέχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται ο 



  

οργανισµός µας .  

Απ όλη την έρευνα διαπιστώσαµε ότι οι όσο λιγότερο επεξεργασµένες 

 τροφές  και οι πλέον παραδοσιακές διατηρούν αναλλοίωτα τα 

θρεπτικά συστατικά τους και κυρίως τα διαβάζει το DNA µας.  

Άρα  σίγουρα όλη αυτή η προσπάθεια , που κάναµε εκπονώντας αυτή 

την εργασία  µας βοήθησε ν αλλάξουµε όχι µόνο διατροφικές 

συνήθειες αλλά και να γίνουµε καχύποπτοι  ως αναφορά την 

ποιότητα των τροφίµων , που αγοράζουµε.  

 

 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

♦ Ποιο είναι το σωστό και ισορροπηµένο διαιτολόγιο που πρέπει να 

   ακολουθώ για να µην παχύνω; 

♦ Ποια είναι η Μεσογειακή ∆ίαιτα; 

♦ Ποια δίαιτα πρέπει ν ακολουθεί µια έγκυος γυναίκα; 

♦ Πρέπει τα µικρά παιδιά να τα αφήνουµε να τρώνε ό,τι θέλουν ή 

   να τα µάθουµε να τρέφονται σωστά; 

♦ Ποια δίαιτα πρέπει ν ακολουθήσει ένας µαθητής; 

♦ Ποια δίαιτα πρέπει ν ακολουθήσει ένας αθλητής; 

 ♦Πολλοί αθλητές παίρνουν διάφορα σκευάσµατα . Πόσο υγιεινό είναι  

   κάτι τέτοιο; 



  

♦ Πόσο συχνά πρέπει να τρώµε την ηµέρα; 

♦ Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα και αν αξίζει να τα καταναλώνουµε  

    στις µέρες µας , αφού είναι πιο ακριβά; 

♦  Πρέπει να χρησιµοποιούν χηµικά λιπάσµατα οι παραγωγοί µας; 

♦  Ακούγονται διάφορα για το κρέας που καταναλώνουµε, ότι έχει   

    ορµόνες  ή ότι τρέφονται µε διάφορες ύποπτες ουσίες  τα ζώα,   

   προκειµένου να αυξηθεί το βάρος τους. Τελικά πώς µπορεί να    

   προστατευθεί ο καταναλωτής απ όλους αυτούς τους αετονύχηδες , 

 που κερδοσκοπούν εις βάρος της δηµόσιας υγείας;   

♦Πώς µπορεί ο καταναλωτής να προστατευτεί από τις διάφορες 

  επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν τα τυποποιηµένα τρόφιµα , που 

 δεν αναγράφονται στα συστατικά της συσκευασίας τους , γιατί είναι 

 σε ποσοστό κάτω των 5% , δηλ δεν είναι υποχρεωτικό ν αναγραφεί;  

 

 

 

8.    '' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ'' 

                         INTERNET 

www.tetrapak.com 

htt//11dim-kaval.kav.sch.gr 

www.tetrapak.com


  

www.gnomikatanaloti.gr 

http//europa.eu 

http//blogspot.com 

                         ΒΙΒΛΙΑ 

1.Ρυθµίστε τον µεταβολισµο σας: Μοντέρνοι καιροί,Mark Human 

M.D,2006 

2.Οικιακή οικονοµία α΄γυµνασίου:Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών 

βιβλίων,Αθήνα,2008,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,Ευαγγελία 

Γεωργιτσογιάννη,Αναστασία Κανέλλου,Άννα Σαϊτη,∆έσποινα 

Σδράλη,∆ιαµάντω Τριάδη 

3.Οικιακή οικονοµία β΄γυµνασίου:Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών 

βιβλίων,Αθήνα,2008,Κωνσταντίνος Αµπελιώτης, Κωνσταντίνος 

Αποστολόπουλος,Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη,Μαρία 

Γιαννακούλια,Ευαγγελία Κροκίδη,Σοφία Προβατάρη,Άννα Σαϊτη 

4.Τεχνολογία α΄ενιαίου λυκείου:Οργανισµός εκδόσεων διδακτικών 

βιβλίων,Αθήνα,2006,Νικόλαος Ηλιάδης,Γεώργιος Βούτσινος. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ-ΓΕΩΠΟΝΟΥ    

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ 

 

∆ηµοσιογράφος :Τι πρέπει να περιλαµβάνει µια σωστή και υγιεινή 

διατροφή; 

www.gnomikatanaloti.gr


  

κα.Σιδηροκαστρίτη :Μια σωστή διατροφή πρέπει καθηµερινά να 

αποτελείται καθηµερινά να αποτελείται από γαλακτοκοµικά (γάλα ή 

γιαούρτι 1 µερίδα) ,λαχανικά (3-4 µερίδες) και φρούτα (4-5 θερµίδες) 

.Η πρόσληψη πρωτεϊνων µπορεί να γίνεται από το κρέας αλλά ακόµα 

καλύτερα είναι να προέρχεται από το ψάρι ,το οποίο είναι πλούσιο σε 

ω-3 λιπαρά οξέα τα οποία είναι απαραίτητα για τον οργανισµό και 

δεν µπορεί να τα συνθέσει µόνος του .Έτσι ένα εβδοµαδιαίο 

διαιτολόγιο πρέπει να περιλαµβάνει µια φορά την εβδοµάδα κόκκινο 

κρέας ,1 φορά την εβδοµάδα άσπρο κρέας , 1 φορά ψάρι και 1 λαδερά 

και όσπρια . Τέλος πρέπει να γίνεται πρόσληψη όλων τοων τροφικών 

οµάδων : 50% υδατάνθρακες , 20% πρωτεϊνες και 30% λιπαρά . 

∆ηµοσιογράφος :Ποιό είναι το όριο των θερµίδων που πρέπει να 

προσλαµβάνεται καθηµερινά ; 

κα.Σιδηροκαστρίτη :Το όριο θερµίδων διαφέρει ανά άτοµο και 

εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία του ατόµου .Ένας ενήλικος 

άνδρας χρειάζεται περίπου 2000 kcal/24ωρο ενώ µια ενήλικη γυναίκα 

γυρω στα 1500 kcal/24ωρο .Αυξηµένες ανάγκες έχουν οι αθλητές και 

παιδιά µέχρι την ολοκλήρωση της εφηβείας .Συγκεκριµένα τα 

κορίτσια κατά της διάρκεια της έµµηνου ρήσεως εµφανίζουν 

αυξηµένες ανάγκες στο σίδηρο (Fe) 

∆ηµοσιογράφος :∆ιαβάζει ο κόσµος τα συστατικά των τροφίµων; 

Και γιατί τα περισσότερα συστατικά είναι µε µικρά γράµµατα ; 

κα.Σιδηροκαστρίτη :Πλέον όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές 

αρχίζουν να εξοικειώνονται και να διαβάζουν τα συστατικά των 

τροφίµων πριν καν τα αγοράσουν .Σε κάθε προϊον ,στην διατροφική 

ετικέτα ,αναγράφονται τα µακροθρεπτικά και µικροθρεπτικά 

συστατικά που περιέχει το τρόφιµο .Η διατροφική ετικέτα εκτός από 



  

το να ενηµερώνει τον καταναλωτή χρησιµοποιείται από τις εταιρείες 

για τον "∆ιατροφικό Ισχυρισµό" . Π.χ. Μια εταιρεία θέλοντας να 

αποδείξει ότι το προϊον της υπερτερεί σε σχέση µε παρόµοια 

προϊοντα που κυκλοφορούν στην αγορά βάζει στο τρόφιµο  της 

∆ιατροφική ετικέτα που ενηµερώνει και αποδεικνύει στο 

καταναλωτή τον ισχυρισµό της ότι υπερτερεί .Βέβαια υπάρχουν 

ακόµη πολλοί καταναλωτές που δεν είναι εξοικειωµένοι µε την 

διατροφική ετικέτα .Τέλος η διατροφική ετικέτα αναγράφει σε 

µονάδες J (Jaoul) και kcal την ενέργεια ολόκληρου του τροφίµου 

καθώς και την ενέγρεια ανά 100 kg ανά τεµάχιο . 
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