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Τι είναι
η “υγιεινή”
διατροφή;
Η υγιεινή διατροφή είναι αυτή που επιτρέπει
στο σώμα μας να λειτουργεί με βέλτιστο τρόπο
και ως μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων
νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η υψηλή
αρτηριακή πίεση, η οστεοπόρωση και κάποιες
μορφές καρκίνου.
Επιπρόσθετα, μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο
ενέργειας και τη ζωτικότητα μας, την ψυχική μας
διάθεση, την αυτοπεποίθηση και την εμφάνισή
μας.
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“Κλειδί”
της υγιεινής
διατροφής είναι
η ισορροπία

Η ισορροπημένη διατροφή χαρακτηρίζεται από
τη σωστή ποσότητα & ποιότητα των τροφών
που παρέχονται μέσω του καθημερινού διαιτολογίου μας.
Η ποσότητα της τροφής που καταναλώνουμε
καθορίζει το ποσό της ενέργειας (θερμίδες)
και των θρεπτικών συστατικών που προσλαμβάνουμε.
Η ενέργεια που χρειάζεται ο καθένας εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες (το φύλο, την ηλικία,
το βάρος, το ύψος, το επίπεδο της φυσικής
δραστηριότητας), αλλά και την κατάσταση
υγείας και παρέχεται από τα μακροθρεπτικά
συστατικά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά).
Η ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε
αφορά την περιεκτικότητα τους σε μακροθρεπτικά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά),
αλλά και μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες,
μέταλλα, ιχνοστοιχεία).
Μια διατροφή που καθημερινά περιλαμβάνει
ποικιλία τροφίμων πλούσια σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητη για να
διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών του οργανισμού.
Η ποιότητα των τροφίμων σε συνδυασμό με
την ποσότητα στην οποία αυτά καταναλώνονται
επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την υγεία του
ατόμου και αποτελούν τους δύο βασικούς
άξονες μιας υγιεινής & ισορροπημένης διατροφής.

Τα θρεπτικά συστατικά
Η ισορροπημένη διατροφή εξ’
ορισμού περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Τα θρεπτικά συστατικά είναι οι
πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία,
τα μέταλλα και το νερό.

Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες αποτελούν θεμελιώδη δομικά και λειτουργικά συστατικά μέσα σε κάθε κύτταρο του
σώματος και εμπλέκονται σε ένα
ευρύ φάσμα μεταβολικών αλληλεπιδράσεων. Όλα τα κύτταρα και
οι ιστοί περιέχουν πρωτεΐνες,
επομένως οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και
επιδιόρθωση των ιστών και τη
διατήρηση της καλής υγείας του
οργανισμού.

Οι πρωτεΐνες χωρίζονται σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας
(ζωικής προέλευσης), οι οποίες
περιέχουν και τα 9 απαραίτητα
για τον οργανισμό αμινοξέα και
σε πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής
αξίας (φυτικής προέλευσης),
οι οποίες δεν παρέχουν όλα τα
απαραίτητα για τον οργανισμό
αμινοξέα.
Είναι επίσης σημαντικό να δίνουμε έμφαση στη κατανάλωση
πρωτεϊνών χαμηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένο λίπος, όπως
γαλοπούλα και κοτόπουλο χωρίς
πέτσα, κουνέλι, ασπράδι αυγού,
τυριά χαμηλών λιπαρών, ψάρια
και θαλασσινά.

ΥΨΗΛΉΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΞΊΑΣ
•
•
•
•
•
•

Κρέας
Ψάρι
Θαλασσινά
Αυγά
Γάλα
Γαλακτοκομικά
προϊόντα

ΧΑΜΗΛΉΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΞΊΑΣ
• Όσπρια
• Ξηροί καρποί
• Λαχανικά
(μικρή
περιεκτικότητα)

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

!
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Η σόγια και τα
παράγωγά της
(τόφου, τέμπε) και
η κινόα περιέχουν όλα
τα απαραίτητα αμινοξέα
για τον οργανισμό.
Ο συνδυασμός φυτικών
πρωτεϊνών από
διαφορετικές πηγές
έχει ως αποτέλεσμα τα
αμινοξέα των τροφών να
αλληλοσυμπληρώνονται,
και να προσφέρουν
υψηλότερης βιολογικής
αξίας πρωτεΐνης.
Αυτό είναι γνωστό
ως συμπληρωματική
δράση των πρωτεϊνών.
Παραδείγματα τέτοιων
συνδυασμών είναι:
Όσπρια + ρύζι
(φακόρυζο) ή
Όσπρια + δημητριακά
(φασολάδα με ψωμί
ολικής)
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Υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες είναι βασική πηγή
ενέργειας για τον οργανισμό μας.
Παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια
για την κίνηση των μυών, την
λειτουργία του εγκεφάλου και του
κεντρικού νευρικού συστήματος.
Προσφέρουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κινηθούμε και να
σκεφτούμε.
Οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε τρία
είδη:
Τους επεξεργασμένους (απλούς),
τους μη επεξεργασμένους (σύνθετους) και τους μη πεπτόμενους (φυτικές ίνες).
Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες
απορροφώνται γρήγορα και εξαιτίας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΟΙ
ΥΔΑΤΆΝΘΡΑΚΕΣ
• Λευκό αλεύρι
• Ψωμί
• Δημητριακά
• Ζυμαρικά
• Λευκό ρύζι
• Ζάχαρη
• Γλυκά
• Αναψυκτικά

αυτού προκαλούν μια μεγάλη και
γρήγορη έκκριση ινσουλίνης, που
στη συνέχεια οδηγεί σε απότομη
και γρήγορη πτώση του σακχάρου
στο αίμα. Αυτό συνεπάγεται μείωση
ζωτικότητας και αύξηση αισθήματος
πείνας.
Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες
παρέχουν θερμίδες χωρίς να έχουν
υψηλή διατροφική αξία καθώς είναι
φτωχοί σε θρεπτικά συστατικά.
Οι σύνθετοι υδατάνθρακες απορροφώνται αργά, προκαλούν λιγότερο
έντονη και πιο σταθερή αύξηση
του σακχάρου του αίματος και
χαμηλότερη παραγωγή ινσουλίνης.

ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΟΙ
ΥΔΑΤΆΝΘΡΑΚΕΣ
• Φρούτα
• Λαχανικά
• Αλεύρι ολικής άλεσης
• Ψωμί
• Δημητριακά
• Ζυμαρικά
• Καστανό ρύζι
• Βρώμη
• Κριθάρι
• Όσπρια

ΥΔΑΤΆΝΘΡΑΚΕΣ

7

Φυτικές Ίνες
Οι μη πεπτόμενοι υδατάνθρακες
ονομάζονται και διαιτητικές ή φυτικές ίνες. Δεν αποτελούν πηγή ενέργειας για τον οργανισμό καθώς δεν
πέπτονται όπως τα άλλα δύο είδη
υδατανθράκων, αλλά αποτελούν σημαντικό συστατικό της διατροφής
καθώς η επαρκής κατανάλωσή τους
συμβάλλει στη συνολική υγεία. Το
γεγονός ότι δεν υποβάλλονται στη
διαδικασία της πέψης είναι και η
κύρια αιτία που οι φυτικές ίνες είναι
τόσο σημαντικές.

Οι φυτικές ίνες
χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες:
τις διαλυτές
και τις αδιάλυτες
Οι διαλυτές φυτικές ίνες συμβάλλουν
στη μείωση των επιπέδων του σακχάρου και στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Επιπλέον
αυτή η κατηγορία των φυτικών
ινών φαίνεται πως έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στους παράγοντες
κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν
σε καρδιαγγειακά νοσήματα και
γι’ αυτό η επαρκής κατανάλωση
διαλυτών φυτικών ινών θεωρείται
πολύ σημαντική για τη συνολική
υγεία.
Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, παίζουν
επίσης σημαντικό ρόλο στην υγεία,
καθώς συμβάλλουν στην καλή
λειτουργία του εντέρου και στην
πρόληψη της δυσκοιλιότητας.
Χάρη στις ευεργετικές τους ιδιότητες, οι κατευθυντήριες οδηγίες
συνιστούν να καταναλώνουμε τουλάχιστον 25-30 γρ. φυτικών ινών
καθημερινά! Η ποσότητα αυτή των

φυτικών ινών (περισσότερη ακόμη
καλύτερα) μειώνει τον κίνδυνο
κρίσιμων παραμέτρων για όλες τις
αιτίες θνητότητας και στεφανιαίας
νόσου κατά 15-31%!

Τρόφιμα πλούσια
σε φυτικές ίνες
Η κατανάλωση τροφίμων από
τις παρακάτω κατηγορίες μπορεί
να συμβάλλει στην κάλυψη των

ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σας.

Ακατέργαστα δημητριακά
Όσπρια
Μη επεξεργασμένα
δημητριακά πρωινού
•
Λαχανικά
•
Φρούτα στη φυσική
τους μορφή
•
Ξηροί καρποί
Παραδείγματα τροφών και η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες:
•
•
•

1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ
• 1 μέτριο αχλάδι
(με τη φλούδα)
• 1 μέτριο μήλο
(με τη φλούδα)
• 1 μέτριο
πορτοκάλι
• ακτινίδια
• 1 κλειστή χούφτα
αμύγδαλα
(20 περίπου)
• 1 φέτα ψωμί
ολικής άλεσης
• 3 κ.σ. νιφάδες
βρώμη

5 γρ.
4,5 γρ.
3 γρ.
4,4 γρ.
2,5 γρ.

•
•
•
•
•
•
•
•

2 γρ.
4 γρ.

•
•
•
•
•
•
•

φακές μαγειρ.
φασόλια μαγειρ.
ρεβίθια μαγειρ.
μπρόκολο μαγειρ.
λάχανο
πράσινα φασόλια
μαγειρ.
κουνουπίδι
μαγειρ.
κολοκυθάκια
βρασμένα
(με τη φλούδα)
σπανάκι μαγειρ.
μαρούλι
πιπεριές
κινόα
κεράσια
φράουλες
καστανό ρύζι

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
(ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ)

15 γρ.
18 γρ.
12,5 γρ.
5 γρ.
2,5 γρ.
4 γρ.
3,4 γρ.
2,5 γρ.
4 γρ.
0,5 γρ.
2,5 γρ.
5 γρ.
2,5 γρ.
5,9 γρ.
2,5 γρ
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Τι περιλαμβάνει τυπικά η διατροφή μιας ημέρας που περιέχει
25-30 γρ. φυτικές ίνες

5

μερίδες

1 μερίδα ισοδυναμεί:

λαχανικών

Βραστά λαχανικά (π.χ. μπρόκολο)

1/2 φλιτζάνι

Ωμά λαχανικά (πχ. λάχανο)

1 φλιτζάνι

(τουλάχιστον την ημέρα)

1 μερίδα ισοδυναμεί:

2-3
μερίδες

φρούτων

Αχλάδι, μήλο, πορτοκάλι

1 μέτριο

Φράουλες

1 φλιτζάνι

Ακτινίδια, μανταρίνια, δαμάσκηνα

2 μέτρια

(την ημέρα στη φυσική τους μορφή)
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1 μερίδα ισοδυναμεί:

μερίδες οσπρίων
ή ακατέργαστων

δημητριακών (την ημέρα)

Πώς θα
αυξήσετε
τις φυτικές
ίνες!

Όσπρια μαγειρεμένα

½ φλιτζάνι

Βρώμη (νιφάδες)

½ φλιτζάνι

Ζυμαρικά ολικής, ρύζι καστανό (μαγειρεμένα)

1/3 φλιτζανιού

Ψωμί ολικής

1 φέτα του τοστ (30 γρ.)

1.

Συνοδεύετε πάντα με σαλάτα
τα κύρια γεύματά σας.

2.

Αντικαταστήστε τα προϊόντα που περιέχουν
λευκό αλεύρι με προϊόντα ολικής άλεσης.

3.

Προτιμάτε νιφάδες βρώμης
για το πρωϊνό σας.

4.

Κάνετε συνήθεια την κατανάλωση
σνακ που περιέχουν φυτικές ίνες,
όπως ξηρούς καρπούς με 1 φρούτο
αντί για τσιπς και γλυκά.

5.

Εμπλουτίστε όλα τα γεύματά σας με φυτικές
ίνες, πχ. προσθέστε λαχανικά στα γεύματα,
αμύγδαλα ή 3 κ.σ. βρώμη στο γιαούρτι.

6.

Συμπεριλάβετε τα όσπρια στη διατροφή σας,
είτε καταναλώνοντάς τα ως κύριο γεύμα (ως
σούπα), είτε προσθέτοντας 2-3 κουταλιές
της σούπας σε μία σαλάτα σας (πχ. σαλάτα
με 2-3 κ.σ. νερόβραστες φακές ή φασόλια).

!

Οι φυτικές ίνες δεν
δρουν αποτελεσματικά
αν δεν συνοδεύονται
από επαρκή
κατανάλωση νερού
Αυξήστε τις φυτικές
ίνες σταδιακά. Με
τη σταδιακή αύξηση
το πεπτικό σύστημα
προσαρμόζεται και
έτσι μειώνονται οι
πεπτικές διαταραχές.
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Λιπαρά
Τα λιπαρά είναι μια σημαντική διατροφική ομάδα, που αποτελείται
από έλαια και κάθε είδους λιπαρή
ουσία. Ανάλογα με την προέλευσή
τους, διαιρούνται σε ζωικά και φυτικά
λιπαρά, σε εμφανή (αυτά δηλαδή που
διακρίνονται με γυμνό μάτι) και αφανή
(αυτά που βρίσκονται διαλυμένα στις
τροφές) και ανάλογα με τη χημική δομή
τους σε ακόρεστα και κορεσμένα.

για αυτό και θεωρούνται “καλά” λιπαρά.
Τα μονοακόρεστα λιπαρά βρίσκονται
στις ελιές, τους ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα, κάσιους, φυστίκια, καρύδια κλπ),
στο ελαιόλαδο και το αβοκάντο.
Τα πολυακόρεστα χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες τα Ω3 και τα Ω6 και η λήψη
τους από τα τρόφιμα είναι απαραίτητη
γιατί:

Ακόρεστα λιπαρά

•

Δεν μπορούν να παραχθούν
από το ανθρώπινο σώμα

Τα ακόρεστα περιλαμβάνου τα μονο- &
πολυ- ακόρεστα λιπαρά.

•

Συμβάλλουν στη μείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου

Τα ακόρεστα λιπαρά είναι απαραίτητα
στη διατροφή και συμβάλλουν στη
υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου

•

Βοηθούν στην καλή λειτουργία
του εντέρου, των αρθρώσεων,
των μυών και του ανοσοποιητικού

ΠΗΓΈΣ Ω-3 ΛΙΠΑΡΏΝ
•
•
•
•
•
•
•

Αβοκάντο
Καρύδια
Λιναρόσπορος
Σπόροι Chia
Λινέλαιο
Μουρουνέλαιο
Λιπαρά ψάρια (πχ. σαρδέλα,
γαύρο, ρέγγα, σολομός,
φρέσκος τόνος)
• Τρόφιμα εμπλουτισμένα
(π.χ. αυγά, τυριά)
• Έλαια ψαριών
σε κάψουλες

ΠΗΓΈΣ Ω-6 ΛΙΠΑΡΏΝ
•
•
•
•
•

Ηλιέλαιο
Σογιέλαιο
Ηλιόσπορος
Σουσάμι
Τρόφιμα
εμπλουτισμένα
με ω-6

Ω3
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ

Ω6

συστήματος
•

Χαρίζουν λαμπερό
δέρμα

•

Συμβάλλουν στη
βελτίωση του
λιπιδαιμικού προφίλ

•

Βοηθούν στην
αντιμετώπιση
νευρολογικών
παθήσεων

•

Προστατεύουν
από αφυδάτωση
και ξηροδερμία

•

Εχει φανεί πως έχουν
αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες

Κορεσμένα
λιπαρά
Τα κορεσμένα λιπαρά είναι
τα λιπαρά που βρίσκονται
στο κρέας και στα ζωικά
προϊόντα. Eίναι γνωστά
ως “κακά” λιπαρά επειδή
αυξάνουν τη χοληστερόλη
του αίματος και τον κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακών
παθήσεων.
Οι κύριες πηγές τροφίμων σε
κορεσμένα λιπαρά είναι:
•

Κόκκινο κρέας

•

Ζωϊκό βούτυρο

•

Τυποποιημένα
αρτοπαρασκευάσματα

•

Αλλαντικά

•

Τυριά με υψηλή
περιεκτικότητα σε
λιπαρά
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Γλυκαιμικός
δείκτης
και γλυκαιμικό
φορτίο

Ο γλυκαιμικός δείκτης (ΓΔ) είναι μία αριθμητική
τιμή που κατηγοριοποιεί τα τρόφιμα που
περιέχουν υδατάνθρακες ανάλογα με την
επίδρασή τους στις τιμές του σακχάρου μετά
την κατανάλωσή τους.
Η κατανάλωση τροφίμων υψηλού γλυκαιμικού
δείκτη έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερη
και γρηγορότερη αύξηση των επιπέδων
του σακχάρου του αίματος σε σχέση με την
κατανάλωση τροφίμων χαμηλού γλυκαιμικού
δείκτη.
Το γλυκαιμικό φορτίο (ΓΦ) αποτελεί έναν
εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της επίδρασης
των τροφίμων που περιέχουν υδατάνθρακες
στο σάκχαρο του αίματος. Το γλυκαιμικό
φορτίο περιλαμβάνει και το γλυκαιμικό
δείκτη. Η έννοια του γλυκαιμικού φορτίου
πληροφορεί πέραν από την ταχύτητα ανόδου
του σακχάρου στο αίμα και την περιεκτικότητα
της μερίδας φαγητού, ποιοτικά και ποσοτικά, σε
υδατάνθρακες.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν ένα τρόφιμο
με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη καταναλωθεί
σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να έχει υψηλό
γλυκαιμικό φορτίο και κατά συνέπεια να
επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα του σακχάρου
μετά την κατανάλωσή του, ενώ όταν ένα
τρόφιμο με μέτριο ή υψηλό γλυκαιμικό δείκτη
καταναλωθεί σε μικρή ποσότητα είναι πιθανό
να επηρεάσει συγκριτικά λιγότερο τα επίπεδα
σακχάρου.
Συνεπώς, η ποσότητα της κάθε τροφής που
καταναλώνουμε επηρεάζει σημαντικά τη “γλυκαιμική απάντηση”, δηλαδή την ταχύτητα
και το ύψος της αύξησης των επιπέδων του
σακχάρου του αίματος, και αντίστοιχα της
έκκρισης ινσουλίνης.

!
ΓΦ = γρ.
υδατανθράκων
ανά μερίδα x
ΓΔ/100

Γιατί είναι σημαντικό το γλυκαιμικό φορτίο στα πλαίσια μιας
ισορροπημένης διατροφής;
1.

Μετά από ένα γεύμα υψηλού γλυκαιμικού
φορτίου (δηλαδή με πολλούς υδατάνθρακες)

2.

τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και
οι απαιτήσεις σε ινσουλίνη αυξάνουν
γρηγορότερα σε σχέση με την κατανάλωση ενός
γεύματος χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου

3.

τα υψηλά επίπεδα σακχάρου διεγείρουν
την υπερβολική έκκριση ινσουλίνης

4.

η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που
προωθεί την αποθήκευση λίπους

!

Η υπερέκκριση ινσουλίνης
αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη
τύπου 2 και παχυσαρκίας

06
01

05

5.

όταν τα γεύματα προκαλούν συνεχώς
υπερβολική έκκριση ινσουλίνης, όπως δηλαδή
συμβαίνει σε μια διατροφή πλούσια σε
υδατάνθρακες, το σωματικό βάρος αυξάνει

6.

η απότομη αύξηση της ινσουλίνης προκαλεί και
απότομη μείωση του σακχάρου με αποτέλεσμα την
έντονη επιθυμία για περισσότερους υδατάνθρακες,
δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο που έχει ως
αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση του βάρους
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ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ

02
04
03

Η διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου συσχετίζεται με μειωμένα τριγλυκερίδια, καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και
μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου. Επιπλέον έχει θετική επίδραση στη ρύθμιση του σωματικού βάρους και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Οι παράγοντες
που επηρεάζουν το
γλυκαιμικό δείκτη και
το γλυκαιμικό φορτίο
είναι:
1.

Xρόνος και η θερμοκρασία
παρασκευής της τροφής
(π.χ. τα βραστά καρότα
έχουν υψηλότερο δείκτη
από τα ωμά καρότα,
η βραστή πατάτα έχει
ψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη
συγκριτικά με την ψητή).

2.

Ο βαθμός ωρίμανσης του
προϊόντος (η ώριμη μπανάνα
έχει υψηλότερο γλυκαιμικό
δείκτη από μία άγουρη).

3.

Η μορφή που καταναλώνεται
το τρόφιμο (ο χυμός του
φρούτου έχει υψηλότερο
γλυκαιμικό δείκτη από
το ίδιο το φρούτο στη
φυσική μορφή του).

4.

Η ποικιλία του τροφίμου
δηλαδή το είδος του αμύλου
(το ρύζι basmati έχει
χαμηλότερο γλυκαιμικό
δείκτη από το jasmine ρύζι).

5.

Ο βαθμός επεξεργασίας

του τροφίμου που
καταναλώνεται (πατάτα
αποφλοιωμένη έχει
ψηλότερο γλυκαιμικό
δείκτη από την πατάτα
με την φλούδα της).
6.

Άλλοι παράγοντες όπως για
παράδειγμα η παρουσία
άλλων μακροθρεπτικών
συστατικών (λιπών,
πρωτεϊνών και φυτικών
ινών) στο στομάχι τα οποία
μειώνουν την ταχύτητα
κένωσης του στομάχου,
μειώνοντας έτσι το
γλυκαιμικό φορτίο των
τροφών κατά την πέψη.
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Η δομή του πιάτου για ένα ισορροπημένο γεύμα

H υγιεινή διατροφή είναι και ισορροπημένη. Αυτό
σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από μέτρο και ποικιλία
καλής ποιότητας τροφών όπως απεικονίζεται παραπάνω
στο πιάτο ισορροπημένης διατροφής.
Το μεγαλύτερο μέρος του γεύματος σας να απαρτίζεται
από λαχανικά και φρούτα – ½ του πιάτου:
Να στοχεύετε σε χρώμα και ποικιλία, και να θυμάστε
πώς οι πατάτες δεν καταλογίζονται ως λαχανικά στο
Πιάτο Υγιεινής Διατροφής , λόγω επιπτώσεων τους στο
σάκχαρο του αίματος.

και αποφύγετε τα επεξεργασμένα
κρέατα και τα αλλαντικά.
Φυτικά Έλαια – με μέτρο:
Προέρχονται από φυτικές πηγές, όπως είναι η ελιά, ο λιναρόσπορος, η κανόλα, η καρύδα
και η σόγια και στην πλειονότητά
τους θεωρούνται περισσότερο
υγιεινά, συγκριτικά με τα έλαια
ζωικής προέλευσης. Αποφύγετε
τα μερικώς υδρογονωμένα έλαια,
τα οποία περιέχουν ανθυγιεινά
τρανς λιπαρά (trans fats).

Λαχανικά
εποχής

+ Πρωτεΐνη
χαμηλών
λιπαρών

+ 1 κ. σούπας
ελαιόλαδο

=

Στοχεύετε σε δημητριακά ολικής αλέσεως – ¼ του
Η Βάση
πιάτου:
του
Σπόροι ολικής αλέσεως ή ακατέργαστοι σπόροι —
γεύματος
ολικής αλέσεως κριθάρι, σιτάρι, σπόροι σίτου, κινόα, Φρούτα:
βρώμη, καστανό ρύζι, καθώς επίσης και τα τρόφιμα που Τα φρούτα είναι γνωστά για τα θρεπτικά συστατικά
παράγονται από αυτά, όπως τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως τους. Πέρα όμως από θρεπτικά συστατικά, έχουν
— παρουσιάζουν πιο ήπια επίδραση στο σάκχαρο του υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων και υδατανθράκων.
αίματος και την ινσουλίνη σε σύγκριση με
Η κατανάλωσή τους λοιπόν είναι πολύ
το λευκό ψωμί, το άσπρο ρύζι και άλλους
σημαντικό να γίνεται με μέτρο. Καταναλώνετε
To κεντρικό
επεξεργασμένους σπόρους.
1 μερίδα φρούτου τη φορά και συνοδεύτε
μήνυμα
και πάντα με πρωτεΐνη. Πρακτικά αυτό
Η Δύναμη της Πρωτεΐνης – ¼ του πιάτου:
του πιάτου:
σημαίνει ότι μπορείτε να καταναλώσετε 1
Η πρωτεΐνη συμβάλλει στο αίσθημα
ποιότητα
μερίδα φρούτου μετά από ένα κύριο γεύμα
κορεσμού και βοηθά στον έλεγχο του
στη
ή για παράδειγμα ως ενδιάμεσο γεύμα σε
αισθήματος της πείνας. Επιλέγετε πρωτεΐνες
διατροφή
υψηλής βιολογικής αξίας όπως ψάρια, αυγά
συνδυασμό με 1 γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
και λευκό κρέας. Περιορίστε το κόκκινο κρέας
ή 1 μερίδα τυρί (γαλακτοκομική πρωτεΐνη).

Να πίνετε νερό, καφέ ή τσάι
(χωρίς ζάχαρη):
Αποφύγετε τα ροφήματα και τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη και
περιορίστε την κατανάλωση των χυμών.
Προτιμάτε τα φρούτα και τα λαχανικά
στη φυσική τους μορφή.

Επιπλέον διατροφικά
μηνύματα
•

•

•

Προτιμήστε τους μη
επεξεργασμένους υδατάνθρακες
και περιορίστε τους
επεξεργασμένους
Αποφύγετε τη ζάχαρη και τα
ζαχαρούχα ροφήματα λόγω της
χαμηλής διατροφικής τους αξίας
(μπορείτε να χρησιμοποιείτε
φυσικά γλυκαντικά χωρίς
θερμίδες, όπως πχ. στέβια)
Περιορίστε τα κορεσμένα λιπαρά

•

Αυξήστε τη σωματική
σας δραστηριότητα

Πώς να φτιάξετε το δικό
σας πιάτο!
Η παλάμη του χεριού σας, είναι ένας καλός δείκτης μεγέθους οργάνωσης του
πιάτου σας.
•

Η Βάση του γεύματος είναι
απαραίτητη μεσημέρι και
βράδυ και περιλαμβάνει:

•

Όχι λιγότερο από 2 «παλάμες»
λαχανικά (δηλ. φυτικές
ίνες & βιταμίνες)

•

1 «παλάμη» (σε έκταση
και σε πάχος) μαγειρεμένη
πρωτεΐνη χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά

•

1 κουταλιά της σούπας
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

!
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Η Βάση του
γεύματος
αποτελεί
το βασικό
σκελετό του
ισορροπημένου
πιάτου. Για την
ολοκλήρωση
ενός
ισορροπημένου
γεύματος είναι
απαραίτητη η
προσθήκη και
των υπόλοιπων
ομάδων
τροφίμων, στις
σωστές μερίδες,
όπως φαίνεται
και στην
τυπική ημέρα
ισορροπημένης
διατροφής
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Μια τυπική ημέρα ισορροπημένης διατροφής
Η τυπική μέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν οδηγός*, εφόσον οι ανάγκες σε μακροθρεπτικά συστατικά
εξατομικεύονται.

Πρωϊνό

Ενδιάμεσο
σνακ

Γεύμα

Ενδιάμεσο
σνακ

Βραδινό

½ μερίδα πρωτεΐνης
+
2 μερίδες ακατέργαστων δημητριακών
+
1 μερίδα γαλακτοκομικού
+
1 μερίδα φρούτου
1/2 μερίδα πρωτεΐνης ή 1 μερίδα τυρί
+
1 κλειστή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς
+
1 φρούτο ή 1 μερίδα ακατέργαστων δημητριακών
Η΄ 1 σνακ Eurodiet (Evolution)
“Βάση του γεύματος”
+
2-3 μερίδες ακατέργαστα δημητριακά & όσπρια
+
1 μερίδα γαλακτοκομικού
+
1 φρούτο
1/2 μερίδα πρωτεΐνης ή 1 μερίδα τυρί
+
1 κλειστή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς
+
1 φρούτο ή 1 μερίδα ακατέργαστων δημητριακών
Η΄ 1 σνακ Eurodiet (Evolution)
“Βάση του γεύματος”
+
2-3 μερίδες ακατέργαστα δημητριακά & όσπρια
+
1 μερίδα γαλακτοκομικού
+
1 φρούτο

*Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σχετικά με την κάλυψη
των προσωπικών ημερήσιων διατροφικών αναγκών σας.
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Συνοπτικός οδηγός μερίδων
Πρωτεΐνη

Φρούτα

1 μερίδα = 1 «παλάμη» πρωτεΐνης αναφέρεται σε μαγειρεμένο
τρόφιμο και αντιστοιχεί σε:
• 4-5 φέτες (30γρ/φέτα) γαλοπούλα ή ζαμπόν light
• 2 αυγά & 2 ασπράδια
• 120- 150γρ ψάρι/ κοτόπουλο/γαλοπούλα/κουνέλι/
θαλασσινά/ οστρακοειδή
• 120 - 150γρ άπαχο μοσχάρι, άπαχο χοιρινό/ κατσίκι
και αρνί χωρίς πέτσα
• 120 -150 γρ τόνο σε νερό ή λάδι
(σημαντικό: προϋποθέτει να στραγγίζετε το λάδι)
• 300 γρ τόφου * και τέμπε *
(εναλλακτικές φυτικές πηγές πρωτεΐνης)

Η μία μερίδα αναφέρεται στη φυσική μορφή των φρούτων και ΟΧΙ σε
χυμούς ή σε αποξηραμένα και αντιστοιχεί με μία γροθιά και αντιστοιχεί
σε:
• 1 φλιτζ. τσαγιού: ανανά, πεπόνι, καρπούζι, μούρα, βατόμουρα
• ½ μπανάνα ή 1 μικρή
• 1 μέτριο: μήλο, πορτοκάλι, ροδάκινο, νεκταρίνι
• 2 μικρά: ακτινίδια, κλημεντίνες, μανταρίνια, αχλάδια, βανίλιες,
κάστανα, σύκα χλωρά
• 4 βερίκοκα
• 16 μικρές ρόγες σταφύλια
• 12 μεγάλα κεράσια
• 10 φράουλες

Λαχανικά

Όσπρια & Ακατέργαστα Δημητριακά

1 μερίδα λαχανικά αντιστοιχεί σε:
• 1/2 φλιτζάνι βρασμένα ή μαγειρεμένα λαχανικά
• 1 φλιτζάνι ωμά λαχανικά
Στα λαχανικά ΔΕΝ περιλαμβάνεται η πατάτα, ο αρακάς,
τα φασολάκια και το καλαμπόκι (αποτελούν αμυλούχα λαχανικά)

Όσπρια

Αμυλούχα λα χανικά
1 μερίδα αντιστοιχεί σε:
• ½ φλιτζάνι αρακά μαγειρεμένο, καλαμπόκι βραστό,
φασολάκια (πράσινα με καρπό μαγειρεμένα)
Για την πατάτα βλ. επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Γαλακτοκομικά
1 μερίδα =
• 1 ποτήρι (240ml) γάλα 1,5%
• 1 κεσεδάκι (200γρ) Γιαούρτι 2%
• 1 φλιτζάνι (240ml) κεφίρ
• Τυριά έως 3% λιπαρά : 90 γρ.
• Τυριά 4 - 8% λιπαρά : 60 γρ.
• Τυριά πάνω από 9% λιπαρά : 45γρ.

Ακατέργαστα Δημητριακά

Φάβα

Ρεβίθια

Κινόα

Σίκαλη

Ψωμί
ολικής
ή Ζέας

Φασόλια

Φακές

Φαγόπυρο

Βρώμη

Σιτάρι
ολικής
άλεσης

Μαυρομάτικα
φασόλια

Κουκιά

Πλιγούρι

Κρίθινο
παξιμάδι

1 μερίδα όσπρια =
• ½ φλιτζάνι
μαγειρεμένα
(100γρ) = 3κ.
σούπας

1 μερίδα ακατέργαστα δημητριακά
• ½ φλιτζάνι μαγειρεμένα (100γρ) =
3 κ. σούπας
• 1 μερίδα ψωμιού
• 1 λεπτή φέτα ψωμί του τοστ (30γρ)
• 1 μερίδα κρίθινο παξιμάδι
• 1 μικρό (20γρ.)

Ξηροί καρποί

Με τι μπορώ να αντικαταστήσω το ελαιόλαδο;

1 κλειστή χούφτα =
• 8-9 αμύγδαλα
• 5 μισά καρύδια
• 6 φιστίκια κάσιους
• 2 ολόκληρα φιστίκια Βραζιλίας (πέκαν)

Τη μία κουταλιά της σούπας που συνοδεύει κάθε κύριο γεύμα
σας μπορείτε εναλλακτικά να την αντικαταστήσετε από τους εξής
συνδυασμούς = 2 κ.γ. ελαιόλαδο + 5 μεγάλες ελιές ή 2 κ.γ. ελαιόλαδο
+ 2 κ.σ. λιωμένο αβοκάντο

Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες
1 μερίδα =
• 1 φέτα λευκό ψωμί
• 2 φρυγανιές
• 1/3 φλιτζ. μαγειρεμένο ρύζι ή ζυμαρικά
• 1 μέτρια πατάτα μεγέθους (2 αυγών) - μαγειρεμένη
• ½ κουλούρι

Κατανάλωση νερού & ροφημάτων
Πίνετε τουλάχιστον 1,5 λίτρα υγρών καθημερινά: νερό, ανθρακούχο
νερό, τσάι, καφές, αφεψήματα και αναψυκτικά light ή zero. Αποφύγετε
τελείως την πορτοκαλάδα ή τη λεμονάδα, ακόμα και τις light εκδοχές

Κατανάλωση αλκοόλ
Περιορίστε αυστηρά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ στις 2-3 φορές
την εβδομάδα, κατά προτίμηση 1 ποτήρι λευκό ή κόκκινο κρασί (150ml)
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Η ενδεικτική ημέρα ισορροπημένης διατροφής

Πρωϊνό

Α) Τοστ : 2 φ. ψωμί ολικής + 2 φ. γαλοπούλα
+ 1 φ. τυρί του τοστ + 1 μερίδα φρούτο
Β) 1 γιαούρτι 2% + 3 κ.σ. βρώμη + 1 αυγό βραστό
+ 1 μερίδα φρούτο

Ενδιάμεσο
σνακ

½ κεσεδάκι τυρί τύπου κότατζ
1 σνακ Eurodiet (Evolution)
+
1 κλειστή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς
+
1 μερίδα φρούτου

Γεύμα

Ωμή ή βραστή σαλάτα (διπλή τουλάχιστον χούφτα)
με 1 κ. σούπας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
+
1 «παλάμη» κοτόπουλο ή ψάρι ή άπαχο κρέας
+
1 φλιτζ. κινόα ή πλιγούρι
+
1 φέτα ψωμί ολικής
+
1 μερίδα φρούτου

Ενδιάμεσο
σνακ

Βραδινό

1 φέτα ψωμί ολικής + 1 φέτα γαλοπούλα
+ 1 φέτα τυρί
+
1 κλειστή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς
Η΄ 1 σνακ Eurodiet (Evolution)

Ωμή ή βραστή σαλάτα (διπλή τουλάχιστον χούφτα)
με 1 κ. σούπας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
+
Τόνος (1 «παλάμη» τόνο στραγγισμένο)
+
1 αραβική πίτα ολικής ή 2 φ. ψωμί ολικής
+
1 μερίδα φρούτου
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Αλκοόλ και υγεία
Η μακροχρόνια, συστηματική και μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ που ξεπερνάει κατά πολύ τις
επιτρεπόμενες συστάσεις μπορεί να έχει αρκετές
αρνητικές συνέπειες για την υγεία.

Παγκόσμιες συστάσεις
κατανάλωσης
αλκοόλ
Οι τελευταίες συστάσεις για την κατανάλωση
αλκοόλ είναι ίδιες τόσο για τους άντρες όσο και για
τις γυναίκες. Η κατανάλωση αλκοόλ δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τις 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα.
Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να διαμοιράζονται
και όχι να καταναλώνονται μέσα στην ίδια ημέρα.
1 μονάδα αλκοόλ =
76ml κρασί 13%
250 ml μπύρα 4%
25ml ουίσκι, βότκα, τζιν 40%

Παράγοντες που
επηρεάζουν τις μονάδες
αλκοόλ
Α. Το ποσοστό αιθανόλης ενός ποτού.
Για παράδειγμα:
125 ml κρασί 11% = 1,4 μονάδες
125ml κρασί 14% = 1,8 μονάδες

Β. Η ποσότητα ενός ποτού.
Για παράδειγμα:
125ml κρασί 11% = 1,4 μονάδες
175ml κρασί 11% = 1,9 μονάδες
250ml κρασί 11% = 2,8 μονάδες

Το κρασί με το
μεγαλύτερο
ποσοστό
αιθανόλης
περιέχει
περισσότερες
μονάδες αλκοόλ
όταν συγκριθεί
στην ίδια
ποσότητα με
ένα κρασί που
έχει μικρότερο
ποσοστό
αιθανόλης

!

Η ποσότητα
του ποτού
που πίνουμε
επηρεάζει τις
μονάδες που
καταναλώνουμε
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Φυσική Δραστηριότητα
Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας αναγνωρίζεται πλέον ως ο
τέταρτος παράγοντας κινδύνου για την παγκόσμια θνησιμότητα.
Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν ενσωματώνει κανένα είδος
φυσικής δραστηριότητας στη καθημερινότητα του αυξάνεται
παγκοσμίως αυξάνοντας τη συχνότητα εμφάνισης των χρόνιων μη
μεταδοτικών νοσημάτων όπως η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης
διαβήτης τύπου 2.

Παγκόσμιες συστάσεις
5-17 χρονών
1.

60 λεπτά την ημέρα μέτριας υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα.

2.

Τουλάχιστον 3 ημέρες την εβδομάδα υψηλής έντασης φυσική
δραστηριότητα.

18-64 χρονών
1.

Τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας - υψηλής έντασης αερόβια
άσκηση την εβδομάδα ή τουλάχιστον 75 λεπτά υψηλής
έντασης αερόβια άσκηση την εβδομάδα.

2.

Η αερόβια άσκηση θα πρέπει να εκτελείται σε διαστήματα
διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών το κάθε ένα.

3.

Για επιπλέον όφελος στην συνολική υγεία, θα πρέπει να
διπλασιαστούν οι χρόνοι που αναγράφονται στη σημείωση 1.

4.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών θα πρέπει να περιλαμβάνονται
2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.

Άνω των 65 χρονών
1.

Τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας - υψηλής έντασης αερόβια
άσκηση την εβδομάδα ή τουλάχιστον 75 λεπτά υψηλής
έντασης αερόβια άσκηση την εβδομάδα.

2.

Η αερόβια άσκηση θα πρέπει να εκτελείται σε διαστήματα
διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών το κάθε ένα.

3.

Για επιπλέον όφελος στην συνολική υγεία, θα πρέπει να
διπλασιαστούν οι χρόνοι που αναγράφονται στη σημείωση 1.

4.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών θα πρέπει να περιλαμβάνονται
2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.

5.

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να ασκούνται 3 ή
περισσότερες μέρες την εβδομάδα ώστε να ενισχύσουν την
ισορροπία τους και να μειώσουν τον κίνδυνο ατυχήματος από
πτώση
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Περιβάλλον
& διατροφή
Πως το περιβάλλον
που ζούμε επηρεάζει
το διατροφή μας
Πριν από μια δεκαετία περίπου εισάχθηκε η έννοια «παχυσαρκογόνο» περιβάλλον (obesogenic environment) ήταν μια
νέα έννοια η οποία συνέδεε το
δομημένο περιβάλλον, δηλαδή
το περιβάλλον που δημιουργείται
από μια σειρά ανθρώπινων
επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, με τις διατροφικές συμπεριφορές και κατ’ επέκταση τις
διατροφικές μας επιλογές.
Η κατανάλωση υπερβολικής
ποσότητας τροφής δεν είχε
συνδεθεί με το περιβάλλον,
αλλά μόνο με τις προσωπικές
προτιμήσεις και επιλογές. Η
υπερκατανάλωση φαγητού θεωρούνταν απλά επιλογή!
Πλέον πολλές μελέτες υποδεικνύουν το αντίστροφο, ότι
δηλαδή η πλειονότητα των ανθρώπων με παχυσαρκία επιθυμούν να χάσουν βάρος και
μάλιστα οι περισσότεροι από
αυτούς βρίσκονται σε συνεχή
προσπάθεια περιορισμού τροφής, η οποία όμως σπανίως
καταλήγει σε επιτυχή και σημαντική μείωση βάρους.
Η απώλεια βάρους απαιτεί συνεχή γνωστική προσπάθεια η
οποία δύσκολα επιτυγχάνεται σε
ένα απαιτητικό περιβάλλον που
μας οδηγεί να ζούμε σε πολύ
γρήγορους ρυθμούς.
Για παράδειγμα, ο εργαζόμενος
που τρώει ενώ παράλληλα δουλεύει μπροστά στον υπολογιστή έχει ως αποτέλεσμα την

αυξημένη πρόσληψη φαγητού
κατά την ώρα του γεύματος.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο έλεγχος τη
τροφής, της ποσότητας αλλά και
της ποιότητας χάνεται όταν δεν
είμαστε συγκεντρωμένοι.
Ένα ακόμη παράδειγμα για
το πως επιδρά το περιβάλλον
στις διατροφικές μας επιλογές
και στην αύξηση του βάρους
είναι η αυξημένη πρόσβαση (ή
διαθεσιμότητα) σε ενεργειακά
πυκνά σνακ ενώ ταυτόχρονα
είναι μειωμένη η διαθεσιμότητα
υγιεινών σνακ.
Το να αγοράσει κάποιος ένα
φρούτο, ένα γιαούρτι και λίγους
ξηρούς καρπούς είναι πολύ πιο
«δύσκολο» σε ένα περιβάλλον
που προωθεί την πώληση σνακ
όπως οι σφολιάτες, τα σάντουιτς
και τα μπισκότα.
Αφενός, η έλλειψη διατροφικής
εκπαίδευσης και αφετέρου
η μεγάλη διαθεσιμότητα των
τελευταίων τα καθιστούν περισσότερο προσιτά για τους περισσότερους.
Τέλος, είναι αποδεκτό ότι το
αστικό περιβάλλον δεν προάγει
την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Μελέτες δείχνουν ότι σε περιβάλλοντα
με μικρά πεζοδρόμια, κακό
δίκτυο συγκοινωνίας (λιγότερες
στάσεις, αραιή συχνότητα δρομολόγιων) και δυσκολότερη
προσβασιμότητα σε κέντρα αθλητισμού, τα επίπεδα φυσικής
δραστηριότητας των κατοίκων
είναι χαμηλά συγκριτικά με
εκείνους όπου το περιβάλλον
προωθεί και διευκολύνει την
καθημερινή σωματική δραστηριότητα.
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Πως μπορούμε
να ρυθμίσουμε
το βάρος μας σε
ένα περιβάλλον
που δεν μας
«βοηθάει»;

1.

Ξεκινώντας από το περιβάλλον του
σπιτιού μας, αποφεύγουμε να αγοράζουμε
και να αποθηκεύουμε στα ντουλάπια μας
τροφές χαμηλής διατροφικής αξίας όπως
τσιπς και μπισκότα, γλυκά με ζάχαρη

2.

Προετοιμάζουμε τα γεύματα των επόμενων 2 ημερών ώστε στη δουλειά ή στο
σχολείο να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε
σπιτικό φαγητό

3.

Προσέχουμε τις μερίδες των γευμάτων
που θα πάρουμε την επόμενη μέρα μαζί
μας, ώστε ακόμα και κάτω από συνθήκες
στρες και έλλειψης χρόνου να έχουμε τον
έλεγχο της μερίδας

4.

Προμηθευόμαστε υγιεινά σνακ, όπως
ένα γιαούρτι και λίγους ανάλατους
ξηρούς καρπούς για να μη χρειαστεί
να αγοράσουμε απέξω σνακ που δεν
γνωρίζουμε τη διατροφική τους αξία

5.

Αν επιλέξουμε τη λύση του έτοιμου
φαγητού, προτιμούμε ένα γεύμα με τη
μορφή «άπαχη πρωτεΐνη – σαλάτα –
ελαιόλαδο» π.χ. κοτόπουλο ψητό και
πράσινη σαλάτα με 1 κουταλιά ελαιόλαδο

6.

Προσπαθούμε να μειώσουμε τη χρήση
του αυτοκινήτου και χρησιμοποιούμε
όποτε είναι εφικτό τα μέσα μαζικής
μεταφοράς

7.

Χρησιμοποιούμε τις σκάλες (έστω και
για έναν όροφο) και μετά παίρνουμε το
ασανσέρ

8.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε στον κατάλληλο επαγγελματία
υγείας ώστε να λάβουμε την κατάλληλη
συμβουλευτική και διατροφική εκπαίδευση ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των
διατροφικών επιλογών που κάνουμε
με επίγνωση έχοντας τη σωστή πληροφόρηση.
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Διατροφή με επίγνωση
Τρέφομαι με επίγνωση!
Τι είναι το mindful eating;

κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια
διαδικασία δευτερεύουσας σημασίας.

To mindful eating είναι η διαδικασία
της σίτισης με επίγνωση. Η κατανάλωση
δηλαδή τροφής όχι από παρόρμηση αλλά
με συνείδηση του αισθήματος πραγματικής
πείνας.
Η επίγνωση (mindfulness) ως τεχνική,
έχει τις ρίζες της στην Ανατολική Ασία και
αντικατοπτρίζει μια τεχνική διαλογισμού.
Η τεχνική της επίγνωσης δεν περιορίζει
τις αισθήσεις και κάθε άτομο τη βιώνει
ξεχωριστά. Η εκπαίδευση στην επίγνωση
θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι σε
προγράμματα ρύθμισης βάρους.

Επιπλέον φαίνεται πως οι άνθρωποι καταναλώνουν τροφή επειδή είναι η ώρα του
γεύματος και όχι επειδή ένιωσαν πείνα.
Η επίγνωση “σπάει” αυτή την αυτόματη
συμπεριφορά, διευκολύνει την αναγνώριση
της ανάγκης για τροφή (διαχωρισμός βιολογικής πείνας - λιγούρας) και έτσι μπορεί να
επιτευχθεί καλύτερη ρύθμιση του βάρους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η τεχνική της
επίγνωσης/mindfulness μπορεί να είναι βοηθητική στην διαχείριση του βάρους.

Μελέτες σχετικά με την επίγνωση σε σχέση με τη γευματική συμπεριφορά και την
παχυσαρκία, επισημαίνουν πως η «αυτόματη», δηλαδή η χωρίς συνείδηση, κατανάλωση τροφής είναι αναπόφευκτη γιατί
γευματίζουμε πολλές φορές μέσα στη μέρα

Απλά βήματα για
συνειδητή διατροφή
•

Πάντα καθόμαστε σε
τραπέζι για να φάμε και
οργανώνουμε το χώρο
μας σε αυτό, ακόμα και
αν τρώμε μόνοι μας.

σχήμα, το άρωμα και την υφή
•

Δημιουργούμε ευχάριστη
ατμόσφαιρα κατά τη
διάρκεια του γεύματος

•

Όταν τρώμε, κάνουμε μόνο
αυτό. Αποφεύγουμε τους
αντιπερισπασμούς πχ.
Τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο

•

Κάνουμε μια λίστα
τροφίμων με αυτά που
χρειαζόμαστε πραγματικά

•

•

Δεν βιαζόμαστε και
παίρνουμε χρόνο
να παρατηρήσουμε
τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά της τροφής
μας δηλαδή το χρώμα, το

Προσέχουμε τις ποσότητες
του φαγητού που
σερβίρουμε. Δίνουμε
έμφαση στη ποιότητα
και όχι στη ποσότητα

•

Απολαμβάνουμε και
προσπαθούμε να
μασάμε αργά

•

“Ακούμε” τις πραγματικές
ενδείξεις πείνας ή κορεσμού.
Αυτό θα μας οδηγήσει
στο να συνεχίσουμε ή να
σταματήσουμε το γεύμα
μας όταν χορτάσουμε

•

Διαχωρίστε τη
βιολογική πείνα από
τη συναισθηματική.
Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε
στο μυαλό σας τις φορές
που τρώτε επειδή πεινάτε
πραγματικά και τις φορές που
τρώτε για άλλους λόγους. Η
συναισθηματική πείνα και η
βιολογική πείνα διαφέρουν
σε αρκετά σημεία.
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Πως θα ξεχωρίσω τη πραγματική (βιολογική) πείνα
από τη συναισθηματική;
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΠΕΊΝΑ
•
•
•
•
•
•
•

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΠΕΊΝΑ

Εμφανίζεται και αυξάνεται σταδιακά
Δεν υπάρχει η επιτακτική ανάγκη
πρόσληψης τροφής
Συμβαίνει 3-4 ώρες μετά το γεύμα
Δεν αφορά σε ένα συγκεκριμένο
τρόφιμο
Σταματάει όταν χορταίνουμε
Δεν συνοδεύεται από συναισθήματα
ντροπής & ενοχής
Η ποσότητα της τροφής είναι ελεγχόμενη

•
•
•
•
•
•
•

Εμφανίζεται ξαφνικά
Παρουσιάζεται ως επείγουσα ανάγκη
πρόσληψης τροφής
Δε σχετίζεται με την ώρα που πέρασε
από το τελευταίο γεύμα
Εστιάζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα
(π.χ. λιπαρά & γλυκά τρόφιμα)
Απουσία αισθήματος κορεσμού
Συνοδεύεται από συναισθήματα,
όπως ενοχή και ντροπή
Η ποσότητα της τροφής δεν είναι
ελεγχόμενη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΝΑΣ

Χρήσιμες συμβουλές για ένα υγιές βάρος... μακροπρόθεσμα
1. Διαλέγετε τροφές πλούσιες σε
φυτικές ίνες, χαμηλού γλυκαιμικού
δείκτη, όπως πολύσπορα προϊόντα,
όσπρια, λαχανικά και φρούτα
2. Μην παραλείπετε το
πρωινό σας καθώς επίσης
και τα ενδιάμεσα σνακ
3. Επιλέγετε άπαχη πρωτεΐνη στα
3 κύρια γεύματα της ημέρας
4. Έχετε ψάρι ή θαλασσινά
τουλάχιστον 2 με 3 φορές την
εβδομάδα και κόκκινο κρέας το
πολύ 1 φορά την εβδομάδα

5. Προσθέτετε μια χούφτα (κλειστή) 9. Αφιερώστε 30 λεπτά ή
ξηρούς καρπούς καθημερινά, μαζί περισσότερο σε μέτριας
έντασης σωματική
με λαχανικά, φρούτα ή σπόρους
δραστηριότητα καθημερινά
6. Καταναλώνετε καθημερινά
10. Μπορείτε να πίνετε ένα ποτήρι
σαλάτα με πράσινα λαχανικά,
κρασί με το κύριο γεύμα σας
προσθέτοντας ξύδι και 1 κ.
(εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη)
σούπας παρθένο ελαιόλαδο
7. Αποφύγετε τρόφιμα υψηλής
επεξεργασίας και ροφήματα,
ειδικά αυτά που περιέχουν ζάχαρη,
σιρόπι καλαμποκιού, άσπρο
αλεύρι & κορεσμένα λιπαρά
8. Σερβίρετε σε μέτριες μερίδες

11. Χρησιμοποιείτε με μέτρο
το αλάτι (θυμηθείτε ότι το
αλάτι κρύβεται στα τυριά και
στα αλλαντικά, στις σως, στα
αρτοσκευάσματα, αλλά και στα
γλυκά.) Εμπλουτίστε τη γεύση
με βότανα και καρυκεύματα
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