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Η διατροφή κατά την εφηβική ηλικία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και 

σημαντικούς στόχους, οι οποίοι συνοψίζονται παρακάτω : 

 

Α. Παροχή ενέργειας και θρεπτικών συστατικών για την επίτευξη της 

φυσιολογικής εφηβικής ανάπτυξης και της καθημερινής εφηβικής 

δραστηριότητας 

 

Β.Πρόληψη καταστάσεων κατά την εφηβική ηλικία (σιδηροπενική αναιμία, 

οδοντική τερηδόνα) 

 

Γ. Πρόληψη παθολογικών καταστάσεων κατά την ενήλικο ζωή 

(οστεοπόρωση, υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσος, καρκινογένεση, 

παχυσαρκία) 

 

Ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να τονιστούν, σχετικά με τη σημασία 

της εφαρμογής ενός υγιεινού και σωστού διατροφικού προγράμματος 

κατά την εφηβική ηλικία είναι : 

 

1. Κατά την εφηβεία το άτομο αποκτά την ευθύνη της υγείας του και τις 

συνήθειες που θα ισχύσουν κατά την ενήλικο ζωή του και θα καθορίσουν 

την ποιότητά της. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική η απόκτηση γνώσεων 

σχετικά με τη σωστή διατροφή και η εγκατάσταση ανάλογης διατροφικής 

συμπεριφοράς. 

2. Κατά την εφηβεία αυξάνεται ο αριθμός των λιποκυττάρων του σώματος 

και η εμφάνιση παχυσαρκίας κατά την ηλικία αυτή συνδυάζεται με 

μεγαλύτερη πιθανότητα παραμονής της κατά την ενήλικο ζωή. Η 

παχυσαρκία (που συχνά συνοδεύεται από υπερλιπιδαιμία, υπέρταση και 

αντοχή στην ινσουλίνη) αποτελεί μάστιγα της εποχής μας και κύρια αιτία 

της καρδιαγγειακής νόσου των ενηλίκων. 

3. Σημαντικό ποσοστό κακοηθειών στον άνθρωπο σχετίζονται με τη 

διατροφή και η πρόληψη μπορεί να εστιαστεί σε απλούστατες διαιτητικές 

παρεμβάσεις όπως η αύξηση της κατανάλωσης αντιοξειδωτικών 

παραγόντων (βιταμινών), η έμφαση στην κατανάλωση φυτικών ινών 

(προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου) και η μείωση της 

κατανάλωσης των κορεσμένων ζωϊκών λιπών που έχει συσχετισθεί με τον 

καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. 

4. Η εφηβεία είναι η ηλικία απόκτησης της κορυφαίας οστικής μάζας και η 

ηλικία - κλειδί για την πρόληψη της οστεοπόρωσης των ενηλίκων μέσω 

της επαρκούς ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου. Η απαραίτητη ημερήσια 

πρόσληψη ασβεστίου είναι 1300mg (4 ποτήρια γάλα ή 3 ποτήρια 

εμπλουτισμένου με ασβέστιο γάλακτος ή ισοδύναμες μερίδες 

γαλακτοκομικών). Ας σημειωθεί ότι η οστεοπόρωση αποτελεί μια νόσο με 

σημαντική νοσηρότητα και κόστος σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

5. Οι ανάγκες σε σίδηρο αυξάνονται κατά την εφηβεία λόγω της αύξησης 

του όγκου του αίματος και στα δύο φύλα, της εμφάνισης εμμηνορρυσίας 

στα κορίτσια και της ανάπτυξης του μυϊκού ιστού στα αγόρια. Συνεπώς, η 

σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή έκδηλη διατροφική ανεπάρκεια 

στους εφήβους και των δύο φύλων. Συνιστάται ημερήσια πρόσληψη 18mg 

σιδήρου για τα κορίτσια και 12mg για τα αγόρια. Ο σίδηρος που περιέχεται 

σε τροφές φυτικής προέλευσης απορροφάται πολύ λίγο (1-5%), ενώ ο 
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σίδηρος που περιέχεται σε κρέατα και ψάρια έχει σημαντικά μεγαλύτερο 

συντελεστή απορρόφησης (25%). Η βιταμίνη C αποτελεί ενεργοποιητή 

της απορρόφησης σιδήρου, ενώ ο καφές και το τσαϊ αναστέλλουν την 

απορρόφηση και πρέπει να λαμβάνονται με απόσταση τουλάχιστον μίας 

ώρας από τα γεύματα. Στους εφήβους που αθλούνται, οι ανάγκες σε 

σίδηρο είναι ακόμη μεγαλύτερες και μπορεί να χρειαστεί εξωγενής 

χορήγηση σιδήρου. 

 

Παρά τη μεγάλη σημασία της διατροφής κατά την εφηβική ηλικία, οι 

έφηβοι συνήθως δεν διατρέφονται σωστά. Δεν τρώνε πρωϊνό, 

καταναλώνουν ενδιάμεσα γεύματα αμφιβόλου διατροφικής αξίας (σνάκς), 

τρώνε συχνά εκτός σπιτιού πολυθερμιδικά «πρόχειρα γεύματα» (fast 

food) και η διατροφή τους υπολείπεται σε σίδηρο, ασβέστιο και φυτικές 

ίνες. Μπορεί ακόμη να ακολουθήσουν «επικίνδυνες» δίαιτες (κορίτσια) ή 

να χρησιμοποιήσουν επικίνδυνα συμπληρώματα (αγόρια) (Πίνακας 1.) 

 

Η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τη 

διατροφική συμπεριφορά. Η αναζήτηση ανεξαρτησίας, η αμφισβήτηση του 

τρόπου ζωής των ενηλίκων και η υπερβολική ενασχόληση με την εικόνα 

σώματος, αποτελούν χαρακτηριστικά της φυσιολογικής ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης που δυσκολεύουν την υιοθέτηση ενός ισορροπημένου 

καθημερινού διαιτολογίου. Η έντονη δραστηριότητα εκτός σπιτιού και η 

«πίεση» από τους συνομηλίκους και τα ΜΜΕ, αποτελούν επιπλέον 

παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παραπάνω κατάστασης 

(Πίνακας 2). 

 

Η διατροφική εκπαίδευση των εφήβων αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο 

εγχείρημα, δεδομένου ότι : 

 

- Οι έφηβοι αισθάνονται απόλυτα υγιείς και δεν έχουν κίνητρο για να 

αλλάξουν τη διατροφή τους 

- Είναι γνωστικά προσκολλημένοι στο παρόν και δεν μπορούν να 

προβλέψουν τις συνέπειες στο μέλλον 

- Οι συνήθειες είναι δύσκολο να αλλάξουν σε όλες τις ηλικίες 

- Ο έφηβος θεωρεί τον τρόπο διατροφής του εύκολο και βολικό ώστε να 

εξυπηρετεί το βαρύ πρόγραμμά του 

 

Για να επιτύχει οποιαδήποτε παρέμβαση στην ηλικία αυτή, είναι σημαντικό 

να γίνονται προτάσεις, χωρίς όμως να επιβάλλονται εάν δεν υπάρχει 

συνεργασία από τον έφηβο. Η συμμετοχή όλης της οικογένειας στην 

προσπάθεια υιοθέτησης ενός ισορροπημένου διατροφικού προγράμματος 

είναι καθοριστικής σημασίας. Στα αρχικά στάδια απαιτείται συνεχής 

υποστήριξη και ενθάρρυνση, προκειμένου να σημειωθεί κάποιο-έστω και 

μικρό- αποτέλεσμα. 

 

Οι βασικές συστάσεις της Ένωσης Ελλήνων Διαιτολόγων για την ηλικία 

αυτή είναι : 

1. Να μην παραλείπονται κύρια γεύματα 

2. Το πρωινό είναι από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας 

3. Να μην καταναλώνονται μεταξύ των γευμάτων πρόχειρες τροφές. Οι 
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πρόχειρες τροφές περιέχουν αρκετό λίπος, αλάτι και κενές θερμίδες. Γι 

αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο. 

4. Λιγότερα λίπη και ζάχαρη 

5. Κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες 

6. Άφθονα φρούτα και λαχανικά 

7. Κατανάλωση ποικιλίας τροφών καθημερινά 

8. Διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους 

9. Αργό μάσημα 

10. Άφθονο νερό 

11. Να αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη ποτά 

12. Να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών 

13. Να αποφεύγεται το πολύ αλάτι 

14. Άσκηση καθημερινά 

 

Ένα σωστό διατροφικό πρόγραμμα κατά την εφηβεία αποτελεί το θεμέλιο 

λίθο ενός γενικότερα ισορροπημένου τρόπου ζωής που εξασφαλίζει υγεία, 

καλαισθησία, ευχαρίστηση, καλές ανθρώπινες σχέσεις και μακροζωϊα. 

 

 

 

 
 

Πίνακας 1. 

Οι έφηβοι: 

 

- Δεν ακολουθούν πρόγραμμα στη διατροφή τους 

- Συνήθως δεν τρώνε πρωϊνό 

- Καταναλώνουν ενδιάμεσα γεύματα αμφιβόλου διατροφικής αξίας 

(σνάκς) 

- Τρώνε συχνά εκτός σπιτιού «πρόχειρα γεύματα» (fast food). Τα γεύματα 

αυτά είναι πολυθερμιδικά, πλούσια σε κορεσμένα λίπη και αλάτι, με 

μειωμένη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, βιταμίνες και φυτικές ίνες. 

- Μπορεί να ακολουθήσουν «επικίνδυνες» δίαιτες (κορίτσια) ή να 

χρησιμοποιήσουν επικίνδυνα συμπληρώματα (αγόρια) 

 

 

 

Πίνακας 2. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

- Αμφισβήτηση του τρόπου ζωής των ενηλίκων 

- Αναζήτηση ανεξαρτησίας 

- Υπερβολική ενασχόληση με την εικόνα σώματος 

- Έντονη δραστηριότητα εκτός σπιτιού 
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- Πίεση συνομηλίκων , «παρέας» 

- Πίεση προτύπων ΜΜΕ 

Ποιές είναι οι διατροφικές ανάγκες του εφήβου; 

 

Κατα την περίοδο της εφηβείας συμβαίνουν ραγδαίες ψυχολογικές και 

σωματικές αλλαγές. Η διατροφή του έφηβου της εποχής μας παρουσιάζει 

σημαντική ελλειψη θρεπτικών συστατικών, παρόλο που η θερμιδική 

πρόσληψη όχι μόνο επαρκεί, αλλά συχνά πλεονάζει. Το θετικό ισοζύγειο 

ενέργειας που προκύπτει έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση παχυσαρκίας 

ιδιαίτερα όταν απουσιάζει η σωματική άσκηση. Για την αποφυγή της 

παχυσαρκίας θα πρέπει να υιοθετηθεί μία ισορροπημένη διατροφή 

βασισμένη στους κανόνες της υγιεινής διατροφής, σε συνδυασμό πάντα 

με άσκηση. 

Ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο κατά την περίοδο της εφηβείας, θα πρέπει 

να παρέχει τις απαραίτητες θερμίδες καθώς και να καλύπτει και τις 

ανάγκες στα επιμέρους θρεπτικά συστατικά. Η κατανάλωση ποικιλίας 

τροφίμων θα εξασφαλίσει την πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών 

συστατικών. Ο σύγχρονος έφηβος, λόγω του υπερβολικά φορτωμένου 

προγράμματός του με το σχολείο, τα φροντιστήρια και άλλες 

δραστηριότητες, συχνά δεν καταναλώνει τα τρία γεύματα ημερησίως και 

τα δύο ενδιάμεσα ελαφριά γεύματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αυξημένη κατανάλωση ανθυγιεινών σνάκ και κατα συνέπεια την 

αυξημένη πρόσληψη κορεσμένου λιπους. 

Πρωτεύοντα ρόλο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει και η 

άσκηση. Η φυσική δραστηριότητα στην εφηβεία έχει πολλαπλά και άμεσα 

οφέλη τόσο στην μείωση του βάρους όσο και γενικότερα στη υγεία του 

ατόμου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η άσκηση μέτριας έντασης 3 φορές 

την εβδομάδα διάρκειας 40-60 min για 5 μήνες προσφέρει ουσιαστικές 

αλλαγές στην σύσταση του σώματος του εφήβου και έχει μακροχρόνια 
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αποτελέσματα. Ο συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας άσκησης βοηθάει 

στην μείωση του συνολικού σωματικού λίπους και προλαμβάνει την 

απώλεια μυϊκού ιστού. 

Ο διαιτολόγος οφείλει να ενημερώσει τους γονείς για την βιολογική 

κατάσταση του παχύσαρκου ή υπέρβαρου εφήβου και να προτείνει τη 

σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος όσο πιο έγκυρα και επιστημονικά 

γίνεται. Οι διαιτητικές συνήθειες των γονιών επηρεάζουν τους εφήβους, 

γι’αυτό και πρέπει να τηρείται το ωράριο των γευμάτων του παιδιου με 

υγιεινές επιλογές τροφίμων και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο τραπέζι. 

Όσο αφορά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε εφήβους, υπάρχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά έχουν κυρίως ψυχολογικό υπόβαθρο, καθώς τα άτομα αυτά είναι 

υπερευαίσθητα, κατέχονται από συναισθήματα θλίψης, μοναξιάς και 

έλλειψη αυτοπεποίθησης. Στο μάθημα φυσικής αγωγής στο σχολείο 

δείχνουν απροθυμία συμμετοχής σε αθλήματα και προφασίζονται 

διαφόρους λόγους για να μην συμμετέχουν στο μάθημα. Είναι σημαντικό 

να καταλάβουμε ότι για τους έφηβους, που πάσχουν από διατροφικές 

διαταραχές, το βάρος είναι μόνο ένα σωματικό σύμπτωμα και στην 

πραγματικότητα ο έφηβος είναι πιθανό να πάσχει από μια βαθύτερη 

συναισθηματική σύγκρουση που χρειάζεται να επιλυθεί. 

Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα εξαλείφονται απο τη στιγμή που ο 

έφηβος κατανοεί πως εφαρμόζει μια σωστή διατροφή και όχι μια 

καταπιεστική δίαιτα, με αποτέλεσμα να χάνει το περιττό βάρος και να 

αποκτά αυτοπεποίθηση. Αρχίζει και δείχνει περισσότερη προσοχή στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής και είναι λιγότερο επιρρεπής σε 

τραυματισμούς. 

 

 

Ημερήσιες ανάγκες, εφήβων σε ενέργεια και πρωτείνη 

Ηλικία Ενέργεια Ανάλογο Eνέργεια Πρωτείνη 

(έτη) (θερμίδες) ύψος (cm) (θερμίδες/cm) (γρ./ cm ) 

     

Aγόρια     

11-14 2500 157 15.9 0.29 

15-18 3000 176 17.0 0.34 

     

Κορίτσια     
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11-14 2200 157 14.0 0.29 

15-18 2200 163 13.5 0.27 

Ημερήσιες ανάγκες εφήβων αθλητών σε πρωτείνη 

 Αρχάριοι αθλητές πρέπει να καταναλώνουν 1,2 - 1,7 g/kg 

ημερησίως. 

 Οι έφηβοι αθλητές αντοχής, χρειάζονται 1,2 - 1,4 g/kg ημερησίως. 

 Έφηβοι που ασχολούνται με αθλήματα αντίστασης, όπως η άρση 

βαρών ή άλλα δυναμικά αθλήματα χρειάζονται 1,6 - 1,7 g/kg 

ημερησίως. 

Διατροφικές συστάσεις για εφήβους 

Κατάλληλες Τροφές Ποσότητα 

Γάλα, γιαούρτι, τυρί 3-4 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = 1 φλιτζάνι γάλα 

ή γιαούρτι ή 60 γρ. τυρί) 

Κρέας, πουλερικά, 

ψάρια, Αυγά 

2-3 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = 90 γρ. κρέας ή 

πουλερικά ή ψάρι ή 60 γρ κρέας + 30 γρ τυρί ) 

Ψωμί, δημητριακά, 

ρύζι, Ζυμαρικά 

6- 11 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = ¾ φλιτζ. 

δημητριακά ή ½ φλιτζ. ρύζι ή ζυμαρικά) 

Λαχανικά 3-5 μερίδες /ημέρα ( 1 μερίδα = 1 φλιτζ. ωμά, ½ 

φλιτζ. βρασμένα, ή ¾ φλιτζ. ζωμός λαχανικών) 

Φρούτα 3-4 μερίδες / ημέρα ( 1 μερίδα = 1 μέτριο 

φρούτο ή ½ φλιτζάνι φρουτοχυμός ) 

Λίπη και έλαια 3-4 κουταλιές της σούπας 

Γλυκά 2-3 γλυκά επιλογής/εβδομάδα 

 

 

Κυριότερα ευρήματα της έρευνας: 

1. Πόσα γεύματα και ποία καταναλώνεται σε εβδομαδιαία βάση; 

1. Πρωινό: 3 φορές εβδομαδιαίως 

2. Δεκατιανό: 4 φορές εβδομαδιαίως 

3. Μεσημεριανό: 7 φορές εβδομαδιαίως 

4. Απογευματινό: 4 φορές εβδομαδιαίως Βραδινό: 3 φορές 

εβδομαδιαίως 

2. Πόσα γεύματα πραγματοποιείται εκτός σπιτιού σε εβδομαδιαία βάση; 

1. Κανένα: 13% 
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2. Ένα γεύμα: 39% 

3. Δύο – Τρία γεύματα 31% 

4. Τέσσερα –Πέντε: 15% 

5. Έξι-Εφτά: 2% 

3. Σε πόσα από τα γεύματα που πραγματοποιείται εκτός σπιτιού επιλέγεται 

κάποιο fast food; 

1. Κανένα: 3% 

2. Ένα γεύμα: 33% 

3. Δύο- Τρία γεύματα : 40% 

4. Τέσσερα-Πέντε γεύματα: 10% 

5. Έξι-Εφτά: 14% 

4. Έχετε παρατηρήσει κάποια μεταβολή τα τελευταία τρία χρόνια στις 

διατροφικές σας συνήθειες; 

1. ΝΑΙ: 65% 

2. ΟΧΙ: 35% 

5. Εφόσον αναγνωρίσατε κάποια μεταβολή ποια από τις παρακάτω αιτίες 

έχουν επίδραση στις διατροφικές σας συνήθειες; (Αφορά το 65% που 

απάντησε Ναι στο ερώτημα 4) 

1. Επιλέγω φθηνό και γρήγορο φαγητό: 47% 

2. Δεν κάνω τακτικά γεύματα: 25% 

3. Κάνω δίαιτα/διατροφή: 7% 

4. Αποφεύγω την κατανάλωση κρέατος ακολουθώντας έναν πιο 

υγιεινό τρόπο ζωής: 21% 

6. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείται ότι συντέλεσε στις 

παραπάνω μεταβολές; (Αφορά το 65% που απάντησε Ναι στο ερώτημα 4) 

1. Μείωση εισοδήματος: 20% 

2. Εργασία: 25% 

3. Σπουδές: 15% 

4. Απαιτητικά ωράρια-έντονος ρυθμός ζωής: 10% 

5. Επιρροή από φίλους: 12% 

6. Γενικότερος τρόπος ζωής: 18% 

7. Γνωρίζετε τις αρχές τις μεσογειακής διατροφής; 

1. ΝΑΙ: 55% 

2. ΟΧΙ: 45% 

8. Από ποιες πηγές έχετε πληροφορηθεί τις αρχές της μεσογειακής 

διατροφής; 

1. Internet: 20% 

2. Οικογένεια: 29% 

3. Σχολείο: 14% 

4. Φίλους: 1% 

5. ΜΜΕ: 26% 
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6. Ιατρός/Διαιτολόγος: 10% 

9. Εάν ακολουθούσατε ένα πρόγραμμα διατροφής για ποιον από τους 

παρακάτω λόγους θα το κάνατε; 

1. Για να χάσω κιλά και πόντους: 55% 

2. Για απώλεια λίπους: 17% 

3. Για λόγους υγείας: 14% 

4. Για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής: 14% 

10. Κατά την έξοδο σας επιλέγετε το φαγητό ως ένα τρόπο διασκέδασης: 

1. ΝΑΙ: 65% 

2. ΟΧΙ: 35% 

11. Πως αντιλαμβάνεστε την υγιεινή διατροφή; 

1. Κατανάλωση σπιτικού φαγητού: 10% 

2. Επιλέγω προϊόντα με λίγες θερμίδες: 20% 

3. Επιλέγω προϊόντα χωρίς συντηρητικά: 17% 

4. Επιλέγω φρέσκα προϊόντα: 15% 

5. Επιλέγω βιολογικά προϊόντα: 8% 

6. Επιλέγω προϊόντα χωρίς λιπαρά: 25% 

7. Να κάνω μικρά και συχνά γεύματα: 5% 

12. Ποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι πιο αντιπροσωπευτική για εσάς 

για ένα γεύμα έξω από το σπίτι; 

1. Να είναι κάτι γρήγορο: 18% 

2. Να είναι οικονομικό: 36% 

3. Να είναι γευστικό: 39% 

4. Να είναι κάτι που εμπιστεύομαι: 7% 

13. Καταναλώνετε καθημερινά δημητριακά; 

1. ΝΑΙ: 36% 

2. ΟΧΙ : 64% 

14. Καταναλώνετε καθημερινά ψωμί; 

1. ΝΑΙ: 75% 

2. ΟΧΙ: 25% 

15. Καταναλώνετε καθημερινά φρούτα; 

1. ΝΑΙ: 30% 

2. ΟΧΙ: 70% 

16. Καταναλώνετε καθημερινά λαχανικά; 

1. ΝΑΙ: 24% 

2. ΟΧΙ: 76% 

17. Καταναλώνετε καθημερινά σνακ; 

1. ΝΑΙ: 69% 

2. ΟΧΙ: 31% 

18. Καταναλώνετε καθημερινά τηγανητές πατάτες; 

1. ΝΑΙ: 58% 
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2. ΟΧΙ: 42% 

19. Καταναλώνετε καθημερινά αναψυκτικά; 

1. ΝΑΙ: 87% 

2. ΟΧΙ: 23% 

20. Καταναλώνετε καθημερινά φυσικούς χυμούς; 

1. ΝΑΙ: 15% 

2. ΟΧΙ: 85% 

21. Καταναλώνετε καθημερινά γλυκά; 

1. ΝΑΙ: 33% 

2. ΟΧΙ: 67% 

22. Καταναλώνετε καθημερινά γαλακτοκομικά προϊόντα; 

1. ΝΑΙ:45% 

2. ΟΧΙ:55% 

23. Καταναλώνετε καθημερινά αλλαντικά; 

1. ΝΑΙ:62% 

2. ΟΧΙ:38% 

24. Πόσες φορές την εβδομάδα καταναλώνετε; 

1. ζυμαρικά 

i. 1 φορά την εβδομάδα: 15% 

ii. 2 φορές την εβδομάδα: 25% 

iii. 3 φορές την εβδομάδα: 55% 

iv. 4 φορές την εβδομάδα: 5% 

2. Κοτόπουλο 

i. μία φορά την εβδομάδα: 45% 

ii. δύο φορές την εβδομάδα: 45% 

iii. Καθόλου:10% 

3. Ψάρια 

i. Καθόλου:20% 

ii. μία φορά την εβδομάδα: 55% 

iii. Δύο φορές την εβδομάδα: 25% 

4. Κρέας 

i. Μία φορά την εβδομάδα: 15% 

ii. Δύο φορές την εβδομάδα: 45% 

iii. Τρεις φορές την εβδομάδα: 30% 

iv. Τέσσερις φορές την εβδομάδα: 10% 

5. Όσπρια-Λαδερά φαγητά 

i. Μία φορά την εβδομάδα: 35% 

ii. Δύο φορές την εβδομάδα: 45% 

iii. Τρεις φορές την εβδομάδα: 15% 

iv. Καθόλου:5% 
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