
 

 

                  Διατροφικές συμβουλές για παιδιά 

 

 

  

 Η διατροφή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, τόσο για τους μεγάλους όσο και 

για τους μικρούς. Ειδικά η παιδική διατροφή οφείλει να είναι υγιεινή και 

να έχει τις σωστές βάσεις προκειμένου το παιδί να μπορέσει να πάρει 

όλες τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες και να μεγαλώσει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

  Οι παρακάτω συμβουλές είναι σημαντικές για όλα τα παιδιά και κυρίως 

για αυτά με αυξημένο σωματικό βάρος. Παρόλα αυτά σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές ενός ειδικού διαιτολόγου ο 

οποίος θα καθορίσει το πρόγραμμα διατροφής και την πορεία της 

θεραπείας με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε παιδιού. 

 



 

 

Κατανάλωση πρωινού γεύματος 

 

 

  Το πρόγευμα για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό γιατί, κατά την 

διάρκεια του βραδινού ύπνου, όσα αποθέματα ενέργειας έχει το παιδί 

εξαντλούνται λόγω της ταχείας ανάπτυξής του  

Η κατανάλωση πρωινού γεύματος είναι σημαντική τόσο για τη ρύθμιση 

του βάρους, όσο και για την καλύτερη απόδοση των παιδιών στο σχολείο. 

Το να παραλείπετε γεύματα, ειδικά το πρωινό, μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ανεξέλεγκτη πείνα που συχνά οδηγεί σε υπερφαγία. Η 

παράλειψη του πρωινού μπορεί να έχει επίσης ως αποτέλεσμα μειωμένη 

συγκέντρωση στο σχολείο. 

 Ένα ισορροπημένο πρωινό περιλαμβάνει την κατανάλωση γάλακτος, 

γιαουρτιού ή τυριού χαμηλών λιπαρών, την κατανάλωση ψωμιού ή 

δημητριακών ολικής αλέσεως και την κατανάλωση φρέσκων φρούτων ή 

φρέσκου χυμού. 

 

 

 



 

 

Προγραμματισμένα γεύματα και σνακ 

 

 

  Η τακτική κατανάλωση γευμάτων σε συγκεκριμένες ώρες βοηθά τον 

οργανισμό να ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά την πρόσληψη τροφής με 

βάση τις απαιτήσεις του σε ενέργεια, και μειώνει τις πιθανότητες 

υπερκατανάλωσης φαγητού. 

 Θα πρέπει πέρα από το πρωινό να καταναλώνονται 2 γεύματα μέσα στην 

ημέρα, ένα μεσημεριανό κι ένα πιο ελαφρύ βραδινό γεύμα, καθώς και 

δύο καλής ποιότητας σνακ, ένα στο σχολείο κι ένα κατά τη διάρκεια του 

απογεύματος, τα οποία καλό είναι να προετοιμάζονται από τους γονείς 

στο σπίτι.  

 Όσον αφορά τα κύρια γεύματα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που 

γευματίζουν με τους γονείς τους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα έχουν 

καλύτερες διατροφικές συνήθειες από αυτά που δεν καταναλώνουν 

κανένα γεύμα μαζί τους. 

 

 

 

 



 

 

Ποικιλία τροφίμων 

  Η ποικιλία στα τρόφιμα που καταναλώνονται είναι αυτή που θα 

εξασφαλίσει την επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά αφού κανένα τρόφιμο 

δεν περιέχει από μόνο του όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο 

οργανισμός. 

 

 Η συμμετοχή των παιδιών τόσο στην αγορά των τροφίμων, όσο και στην 

παρασκευή των γευμάτων, σε κάποιες περιπτώσεις βοηθά στο να 

διευρύνουν τις γευστικές τους προτιμήσεις. 

 

 Οι υδατάνθρακες ως βάση της διατροφής 

 

 

  Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν τη 

βάση της διατροφής των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Περίπου οι 

μισές από τις θερμίδες που καταναλώνονται ημερησίως θα πρέπει να 

προέρχονται από υδατάνθρακες. Τα όσπρια, το ψωμί, τα δημητριακά και 

τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, το αναποφλοίωτο ρύζι και οι βραστές ή 

ψητές πατάτες αποτελούν καλές επιλογές από την κατηγορία αυτή. 



 

 

Φρούτα και λαχανικά 

 

 

  Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της διατροφής του παιδιού αφού θα πρέπει να καταναλώνονται 

τουλάχιστον 5 μερίδες από τα τρόφιμα αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρα. 

1 μερίδα φρούτων αποτελεί 1 μικρό φρούτο ή ½ ποτήρι φρέσκος χυμός, 

ενώ 1 μερίδα λαχανικών αποτελεί η 1 κούπα ωμών λαχανικών και η ½ 

κούπα βρασμένων λαχανικών. Για να επιτευχθεί ο στόχος των 5 μερίδων 

θα πρέπει σε κάθε βασικό γεύμα να συμπεριλαμβάνεται ωμή σαλάτα ή 

μαγειρεμένα λαχανικά, ενώ τα φρούτα θα πρέπει να αποτελούν επιλογές 

στο πρωινό γεύμα ή στα ενδιάμεσα σνακ. 

Είναι προτιμότερο να επιλέγονται εποχιακά φρούτα και λαχανικά, 

τοπικής παραγωγής, και να καταναλώνεται ποικιλία των τροφίμων 

αυτών. 

  



 

 

Μέταλλα -βιταμίνες -ιχνοστοιχεία 

 

 

  Η διατροφή των παιδιών θα πρέπει να είναι πλήρης σε μέταλλα, 

βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.  Ιδιαιτέρως σημαντική για την ανάπτυξή τους 

είναι η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου, ψευδαργύρου και σιδήρου. Το 

ασβέστιο είναι απαραίτητο για την σωστή ανάπτυξη και δομή του 

σκελετού, των δοντιών κ.α. του παιδιού.  Σημαντικές πηγές ασβεστίου 

αποτελούν το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

 Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την ομαλή ανάπτυξη και σύνθεση 

των ιστών και όλων των συστημάτων του παιδικού οργανισμού. 

Βρίσκεται στο κρέας και τα προϊόντα του καθώς επίσης και τα 

δημητριακά, σε λιγότερο απορροφήσιμη μορφή.  

 Ο σίδηρος αποτελεί βασικότατο συστατικό για την υγεία, το οποίο όμως 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη συχνότητα ανεπάρκειας ανάμεσα στα 

θρεπτικά συστατικά κατά την παιδική ηλικία. Για τον λόγο αυτό, είναι 

απαραίτητη η επαρκής πρόσληψη τροφών που περιέχουν σίδηρο όπως 

το κρέας, το γάλα, τα αυγά και πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το 

σπανάκι και όσπρια όπως οι φακές δευτερευόντως. 

 

 



 

 

 Ικανοποιήστε τη δίψα σας 

 

 

   Πρέπει να πίνετε πολλά υγρά επειδή το μισό σας σώμα αποτελείται από 

νερό. Συνιστάται η κατανάλωση 30ml νερού ανά κιλό σώματος καθώς τα 

παιδιά είναι πιο ευάλωτα στην αφυδάτωση επειδή είναι υπερκινητικά 

και επίσης γιατί μπορεί να μην έχουν μάθει να αναγνωρίζουν το αίσθημα 

της δίψας. Είναι απαραίτητα τουλάχιστον 6 ποτήρια υγρών την ημέρα, 

ακόμα περισσότερα αν κάνει πολλή ζέστη ή αθλείστε. Το γάλα και το 

νερό είναι οι καλύτερες επιλογές, αλλά η ποικιλία προσφέρει 

ευχαρίστηση. 

Διαθεσιμότητα υγιεινών τροφίμων στο σπίτι 

 

  Η διαθεσιμότητα  στο σπίτι υγιεινών σνακ και ο αποκλεισμός των 

τροφίμων χαμηλής ποιότητας βοηθά στην καλύτερη διατροφή των 

παιδιών. Τα φρούτα, τα γιαούρτια χαμηλών λιπαρών που συνδυάζονται 

με φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς, τα ροφήματα που μπορούν να 

παρασκευαστούν στο σπίτι με γάλα και φρούτα, τα τοστ με ψωμί ολικής 

αλέσεως και τυρί χαμηλών λιπαρών αποτελούν κάποιες μόνο από τις 

πολλές επιλογές για υγιεινά σνακ στο σπίτι. 



 

 

Δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» τρόφιμα 

 

  Στα πλαίσια της ισορροπημένης διατροφής και της υγιούς διατροφικής 

συμπεριφοράς δεν θα πρέπει να δημιουργούνται εμμονές σε σχέση με 

τις επιλογές των τροφίμων. Τα παιδιά μπορούν να καταναλώνουν ακόμη 

και «κακά» τρόφιμα, σε αραιά όμως χρονικά διαστήματα, και ενώ 

υπάρχει συμφωνία των παιδιών με τους γονείς ως προς την συχνότητα 

αυτή. 

Το φαγητό ως μέσο θρέψης και απόλαυσης 

 

  Σε καμία περίπτωση τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

επιβράβευση, απειλή ή δωροδοκία. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να 

αντιμετωπίζουν το φαγητό μόνο ως μέσο θρέψης και απόλαυσης, γιατί 

μόνο έτσι θα μάθουν να ανταποκρίνονται στο πραγματικό αίσθημα της 

πείνας. Για τους ίδιους λόγους δεν συνίσταται η επιμονή των γονέων για 

να καταναλώσει τον παιδί όλη την ποσότητα φαγητού που υπάρχει στο 

πιάτο του. Επίσης, τα τρόφιμα που ενδεχομένως δεν αρέσουν στο παιδί 

θα πρέπει να παρουσιάζονται στο τραπέζι, αλλά με δεδομένη την 

ελευθερία του παιδιού να τα επιλέξει η όχι. Αυτή η τακτική έχει τις 

περισσότερες πιθανότητες να βοηθήσει τελικά στη συμφιλίωση των 

παιδιών με τα τρόφιμα αυτά. 



 

 

 Τα γεύματα ως ευχάριστη εμπειρία 

 

  Τα γεύματα θα πρέπει να αποτελούν μια ευχάριστη εμπειρία τόσο για 

τους γονείς, όσο και για τα παιδιά, και μια ευκαιρία για να έρθουν σε 

επαφή τα μέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η κατανάλωση γευμάτων 

μπροστά στην τηλεόραση είναι πιθανό να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση 

φαγητού. 

 

 Φροντίστε τα δόντια σας 

 

 

  Φροντίστε τα δόντια σας βουρτσίζοντάς τα τουλάχιστον 2 φορές την 

ημέρα. Τρόφιμα πλούσια σε άμυλο ή σάκχαρα μπορούν να προκαλέσουν 

καταστροφή των δοντιών αν καταναλώνονται πολύ συχνά κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, οπότε καλό θα ήταν να μην μασουλάτε ή πίνετε 

κάτι συνεχώς. 



 

 

Γυμναστείτε 

 

  Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης είναι σημαντική για μια υγιή 

καρδιά και γερά οστά, οπότε γίνετε πιο δραστήριοι. Προσπαθήστε να 

κάνετε κάτι κάθε μέρα και αυτό να είναι κάτι που σας ευχαριστεί ώστε 

να θέλετε να το ξανακάνετε. Πολλές θερμίδες και λίγη δραστηριότητα 

μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του βάρους. Η μέτρια σωματική 

δραστηριότητα βοηθά να κάψετε τις παραπανίσιες θερμίδες. Δεν 

χρειάζεται να είστε αθλητές για να είστε δραστήριοι!  

  

Οι γονείς ως πρότυπο για τα παιδιά 

 

 

  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι γονείς με τη δική τους 

συμπεριφορά τόσο στο φαγητό, όσο και στην άσκηση, επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά που τελικά θα υιοθετήσουν τα παιδιά. Οι σωστές 

συνήθειες διατροφής και η τακτική σωματική δραστηριότητα θα πρέπει 

επομένως να αποτελέσουν μέρος της ζωής των γονέων, όχι μόνο για τη 

δική τους υγεία, αλλά και για την υγεία των παιδιών τους. 



 

 

   Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η υιοθέτηση σωστών συνηθειών 

διατροφής σε αυτή την ηλικία είναι σημαντική για να τεθούν οι βάσεις 

της σωστής διατροφής για όλη τη διάρκεια της ζωής. 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: itrofi.gr, Cretan.nutrition.gr, mother’s blog, ilovestyle.gr, Ελληνικό Ινστιτούτο    Διατροφής, 

newspepper, mammysworld.com, soso,gr, pinterest, linkedin.com, onmed.g rthes.gr, sites.google.com, 

eleftheriaonline.gr,alphamega.gr,healthyliving.gr,olivemagazine.gr 
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