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ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 Στην ιστορία της εξέλιξης της διατροφής 
διακρίνονται τρεις μεγάλοι σταθμοί, που 
άλλαξαν καθοριστικά τη δίαιτα και τη 
διατροφή των ανθρώπων.  

 Αυτοί ήταν:  

• η ανακάλυψη και χρήση της φωτιάς,  

• η εξημέρωση και συστηματική παραγωγή 
φυτικών και ζωικών ειδών και  

• η βιομηχανική επανάσταση. 
 



ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΠΑΛΑΗΟΛΗΘΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

 Οι πρωτόγονοι άνθρωποι αναζητούσαν την τροφή τους στο 
περιβάλλον, συλλέγοντας καρπούς, ρίζες, βλαστούς ,κυνηγώντας 
πουλιά, άγρια ζώα και πιάνοντας ψάρια.  

 Στη περίοδο της «Παραγωγικής Επανάστασης» μπήκαν οι βάσεις της 
γεωργίας και ο άνθρωπος μετατράπηκε σε καλλιεργητή της γης.  

 Τα σιτηρά ήταν τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν.  

  Γύρω στο 4.000 π.Χ. ο άνθρωπος έφτιαξε και χρησιμοποίησε τα 
πρώτα γεωργικά εργαλεία από ξύλο ή κόκαλο όπως το δρεπάνι 
(Νεολιθική Εποχή). Επίσης σχηματίστηκαν οι πρώτες κοινότητες.  

 Η εξημέρωση των βοοειδών και των αιγοπροβάτων έγινε το 3.000 
π.Χ.  

 Ο άνθρωπος επινοούσε μεθόδους για να συντηρεί τα προϊόντα 

 (διατήρηση στον πάγο, ξήρανση, κάπνισμα, αλάτισμα, ψήσιμο ,
 βρασμός) ενώ η ανακάλυψη και η χρήση της φωτιάς υπήρξε 
 σημαντικό επίτευγμα.  



ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 Αν και υπήρχαν κάποιοι Έλληνες που τα 
συμπόσιά τους αποτελούνταν από ποικίλα 
εδέσματα, η Αθήνα και γενικότερα η Αρχαία 
Ελλάδα αντιμετώπιζε πάντα ένα μεγάλο 
πρόβλημα, την φτώχεια. 

 Το άγονο έδαφος της Ελλάδας, η δυσκολία στις 
συγκοινωνίες και βέβαια οι πολύχρονοι 
πόλεμοι είχαν όπως ήταν φυσικό μεγάλη 
επίπτωση και στη διατροφή των αρχαίων.  
 

 

 



 Τα κύρια γεωργικά προϊόντα της αρχαίας Ελλάδας ήταν το 
κριθάρι, το σιτάρι, το κρασί, το λάδι , το μέλι και τα σύκα 
που ήταν το πιο εκλεκτό φρούτο για τους αρχαίους.  

  Οι Αθηναίοι ήταν οι διασημότεροι για την ολιγοφαγία 
τους, γι’ αυτό βγήκε και η έκφραση «αττικηρώς ζην». 
Γενικά όμως οι αρχαίοι ήταν λιτοδίαιτοι, γι’ αυτό και είχαν 
αυτοχριστεί «μικροτράπεζοι» και «φυλλοτρώγες».  

 Τα δημητριακά αποτελούσαν την κύρια βάση της 
διατροφής τους.Το αλεύρι από κριθάρι, ζυμωμένο σε 
γαλέτες ήταν το πιο συνηθισμένο καθημερινό ψωμί 
ονομαζόταν μάζα και ήταν αρωματισμένο με μάραθο, 
δυόσμο και μέντα . 

 Αλλα είδη ψωμιού ήταν το σιμιγδαλένιο, το ψωμί από 
χοντράλευρο, το ψωμί από από ένα είδος σίκαλης της 
Αιγύπτου και το «ψωμί από κεχρί».  
 
 



 Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πλούσια τραπέζια με ψωμί, 
γλυκίσματα, φρούτα, ελιές, πίτες, κρέατα, χορταρικά και 
άφθονο κρασί. Είχαν επίσης στα σπίτια τους σύκα, μέλι, 
γλυκίσματα, τυρί, τρυφερά χταπόδια, τσίχλες, σπουργίτια 
και άλλα πολλά. 

  Απαραραίτητο αγαθό ήταν το λάδι που το έβγαζαν από 
άγουρες ελιές και το προτιμούσαν στις σαλάτες τους ή από τα 
αμύγδαλα και τα καρύδια για τα  γλυκίσματά τους.  

 Είχαν επίσης ήταν στο καθημερινό τραπέζι τους το γάλα και 
το τυρί, που ήταν όμως δύο σπάνια αγαθά. 

 Από τα εκλεκτότερα εδέσματα ήταν οι κοχλιοί, τα 
σαλιγκάρια, που τα έτρωγαν οι Κρητικοί.  

 Για τους φτωχούς ανθρώπους οι σούπες ήταν το πιο 
συνηθισμένο καθημερινό φαγητό που η πλούσια όμως τάξη 
της απέφευγε.  



Το σπαρτιατικό μενού δεν συγκινούσε τους Έλληνες.  
 Στις γιορτινές μέρες έφτανε ένα βραστό χοιρινό, λίγο κρασί 

και καμιά πίτα γλυκιά για να ενθουσιάσει τους Σπαρτιάτες, 
που το καθημερινό τους ήταν μια κούπα «μέλανα ζωμό» κι 
ένα κομμάτι ψωμί.  

Οι Σπαρτιάτες πίστευαν πως η λαιμαργία έπρεπε να ελέγχεται 
για αυτό δεν άφηναν τον εαυτό τους να βρίσκεται κοντά σε 
απολαυστικές και πλούσιες τροφές. 

 

Στούς κήπους τους καλλιεργούσαν σκόρδα, κρεμμύδια, 
κουκιά, φασόλια, μπιζέλια, λούπινα, βολβούς, μαρούλια, 
αρακά, αγκινάρες, βλίτα, ρεβίθια και φακές. Τα μανιτάρια, τα 
μάραθα, τα σπαράγγια ,τις τρυφερές τσουκνίδες τις 
αναζητούσαν στις ακροποταμιές, στα χωράφια και στις άκρες 
των δρόμων. 



 Eνα σπίτι της Αθήνας είχε πάντα αλάτι (άλας), ρίγανη 
(ορίγανο), ξύδι (όξος), θυμάρι (θύμον), σουσάμι (σύσαμο), 
σταφίδες, αυγά, αλίπαστα, κάρδαμο, κύμινο, ελιές κ.α. Από τα 
καρυκεύματα το πιο σπάνιο ήταν το μαύρο πιπέρι.  

 Μια και η ζάχαρη ήταν άγνωστη στους αρχαίους, το μέλι 
 ήταν απαραίτητο για την καθημερινή διατροφή τους . 

 Τα πιο περιζήτητα φρούτα ήταν τα σταφύλια που τα 
καλλιεργούσανε κυρίως για το κρασί. Το πιο αγαπημένο 
φρούτο ήταν τα σύκα και τα πιο περίφημα ήταν τα σύκα της 
Αττικής. 

 Το κρασί ήταν απαραίτητο στα γεύματα και στα συμπόσια  

 και απέφευγαν να το πίνουν ανέρωτο (άκρατος οίνος) . 

 Το έπιναν νερωμένο με γλυκό ή με θαλασσινό νερό και το 
 αρωμάτιζαν με θυμάρι, μέντα, γλυκάνισο, δεντρολίβανο, 
 μυρτιά, ακόμη και μέλι. 
 



Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ ΡΩΜΑΪΚΖ ΔΠΟΥΖ 

 Στην αρχαία Ρώμη οι αγρότες καλλιεργούσαν πολλά 
δημητριακά, αμπέλια και ελαιόδεντρα.  

 Το αγαπημένο κρέας  τους ήταν το χοιρινό αλλά εξέτρεφαν 
πουλερικά και πρόβατα για το μαλλί και γάλα. Στα πλούσια 
–ξακουστά για τη χλιδή τους-αυτοκρατορικά γεύματα 
σερβίρονταν ακριβά και σπάνια εδέσματα όπως γαρίδες, 
ψάρια, κρέας, άφθονο κρασί εισαγόμενo από την Κίνα, την 
Ινδία,την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Γαλλία.  

 Το μαρούλι βρισκόταν στην κορυφή της διατροφικής 
πυραμίδας καθώς πιστευόταν πως είχε θεραπευτικές 
ιδιότητες. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες προτιμούσαν τα 
θαλασσινά και ιδιαίτερα αγαπητή ήταν η τσιπούρα και η 
σμέρνα.  



Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ 

ΥΡΟΝΗΑ 

  Κάθε οικογένεια καλλιεργούσε τα βασικά λαχανικά και 
εξέθρεφε κάποια ζώα (κυρίως πουλερικά).  

 Τα κυριότερα είδη διατροφής ήταν το ψωμί, το λάδι, οι ελιές 
και το τυρί. Η φθηνότερη και πιο διαδεδομένη τροφή ήταν 
τα λαχανικά. 

 Στις παραθαλάσσιες και παραποτάμιες περιοχές τρέφονταν 
και με τα ψάρια και θαλασσινά. Η κατανάλωση κρέατος, 
ακόμη και του παστού, ήταν πολυτέλεια για το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού. Αντίθετα, στα τραπέζια των 
πλουσίων υπήρχαν αρνιά, κατσίκια, κότες, πουλερικά και 
κυνήγια. Προτιμούσαν τα χοιρινά κρέατα ενώ τα εντόσθια 
θεωρούνταν υποδεέστερη τροφή και κατασκεύαζαν με αυτά 
φαγητά όπως το σημερινό κοκορέτσι (πλεκτήν) και τη 
γαρδούμπα. (γαρδούμιον).  
 



 Βασικό συμπλήρωμα της διατροφής ήταν τα φρούτα και 
οι ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια). 
Τέλος, ως επιδόρπια (επίδειπνα ή δούλκια) είχαν 
διάφορα γλυκίσματα με μέλι.  

 Γνωστά γλυκίσματα της εποχής είναι ο σησαμούς 
(παστέλι), η μουστόπιτα (μουσταλευριά), το κυδωνάτον 
(κυδωνόπαστο), διάφορα γλυκά κουταλιού, καθώς και 
ένα είδος τηγανίτας ( λάγανον ή λαλλάγγι)και ένα 
γλύκισμα που έμοιαζε με μπακλαβά. 

  Η πιο διαδεδομένη σάλτσα που χρησιμοποιούσαν ήταν 
το «γάρον» που φτιαχνόταν από εντόσθια ψαριών και 
μικρά ψάρια ,αλάτι, κρασι τα οποία άφηναν στον ήλιο 
για δύο έως τρεις μήνες ή τα έβραζαν για αρκετές ώρες. 
Τα μπαχαρικά (πιπέρι, κανέλα, γαρίφαλο, κάρδαμο) 
ήταν πανάκριβα και εισάγονταν από την Ανατολή.  
 



Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟ ΜΔΑΗΩΝΑ 

 

 Κατά τον Μεσαίωνα οι μοναχοί στα μοναστήρια διέσωσαν 
όχι μόνο χειρόγραφα αλλά και συνταγές τις οποίες 
φρόντιζαν να καλλιεργήσουν πλουσιοπάροχα.  

 Οι Ιταλοί με το εμπόριό απόκτησαν πλούτη και εκλέπτυναν 
την κουζίνα τους. Έτσι αναπτύχθηκε η τέχνη της μαγειρικής . 

 Η διατροφή ήταν πτωχή σε λίπη, πλούσια σε λαχανικά και 
όσπρια, ενώ ο άνθρωπος εργαζόταν σκληρά στην ύπαιθρο. 
Οι πλούσιοι της εποχής περιφρονούσαν τα λαχανικά και 
προτιμούσαν τεράστιες ποσότητες κρέατος και ψαριών. Τα 
περισσότερα ήταν παστά για να συντηρούνται. Τα 
λουκούλεια γεύματα συνεχιζόταν με γλυκά  γεμάτα ζάχαρη 
και κρέμα ενώ κατανάλωναν καθημερινά επτά-οκτώ μπίρες 
και πανάκριβα κρασιά. 



Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΝ 15
Ο
 ΔΩ 18

Ο
 ΑΗΩΝΑ 

 Οι μεγάλες εξερευνήσεις, τον 14ο - 15ο αιώνα, είχαν ως αποτέλεσμα 
την εισαγωγή και ανταλλαγή διαφορετικών ειδών προϊόντων.  

 Οι Ισπανοί εισήγαγαν νέα είδη φυτών στην Ευρώπη, όπως το 
καλαμπόκι από την Αμερική (Νέο Κόσμο) και την πατάτα από το 
Περού. 

  Οι Ευρωπαίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το καλαμπόκι στην 
Αφρική και τα φιστίκια, τα φασόλια και τον καπνό στην Κίνα.  

 Τον 15ο -16ο αιώνα ιδρύθηκαν εργοστάσια ζάχαρης στο Λονδίνο 
και βιομηχανίες αλλαντικών στη Γαλλία, τη Γερμανία και την 
Ιταλία.  

 Τα πρώτα καλά εστιατόρια άνοιξαν το 1765 στο Παρίσι και αλλού 

 Το 1760 ξεκινά στη Δυτική Ευρώπη η «Βιομηχανική Επανάσταση».  

Το 1809 είναι το έτος που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της 
κονσερβοποιίας. Ο Γάλλος μάγειρας  Nikola Appert δ διατηρούσε 
τροφίμα σε γυάλινα κλειστά βάζα τα οποία αποστείρωνε 
βυθίζοντας τα σε βραστό νερό. Έτσι έθεσε τις βάσεις της 
κονσερβοποιίας. 
 



Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΝ 19Ο ΚΑΗ 20Ο ΑΗΩΝΑ 

 Τον 19ο αιώνα η εκμηχάνιση της γεωργίας, η δημιουργία νέων 
βελτιωμένων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων και η εξέλιξη του 
κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων, συνετέλεσαν στην αναβάθμιση 
της ποιότητας, της ποσότητας και της ποικιλίας των αγαθών . 

 Μεταξύ 1910 και 1960 ανακαλύφθηκαν ειδικά θρεπτικά συστατικά 
κι η σχέση τους με την ανθρώπινη υγεία.  

 Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αναπτύξει ολόκληρη επιστήμη, που 
αντικείμενό της είναι ο χειρισμός, η επεξεργασία, η μεταποίηση και 
η συντήρηση των τροφίμων γενικά.  

 Η δημιουργία των περιβόητων «Λειτουργικών Τροφίμων» αλλά 
και η ανακάλυψη των Υπερτροφών των προγόνων μας ανήκουν σε 
αυτή την εποχή.  

Η σημερινή εποχή είναι εκείνη που οδηγεί τον άνθρωπο σε 
πιο υγιεινή διατροφή με πρότυπο τη Μεσογειακή διατροφή. 

http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/1-%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/1317-%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/1-%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/1319-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82-(Superfoods)
http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/1-%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/1316-%CE%A5%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/1-%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/1318-%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://www.ellinikabaharika.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/1-%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/1318-%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE


ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ. 

 
Εβίτα Καγιά 
Ναυσικά Μπουκουβάλα-Κυρίτση 
 



 Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει ορισμένα 
φαγητά για το διαιτολόγιό του βάσει 
οικονομικών, θρησκευτικών, 
πολιτισμικών, κοινωνικό-ψυχολογικών 
παραγόντων αλλά και την κατάσταση 
της υγείας του. 



ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΊ  ΠΑΡΆΓΟΝΣΔ 

 

 Είναι φυσικό η διατροφή του κάθε ανθρώπου 
να επηρεάζεται από την οικονομική του 
κατάσταση. Όσο περισσότερα χρήματα μπορεί 
να διαθέσει τόσο καλύτερης ποιότητας 
προϊόντα μπορεί να αγοράσει.  

 Π.χ για τα βιολογικά προϊόντα λέγεται ότι 
έχουν περισσότερες βιταμίνες (αν και οι 
απόψεις επιστημόνων διήστανται) ενώ 
κοστίζουν πολύ περισσότερο από ότι τα 
συμβατικής καλλιέργειας.  



 Το φρέσκο ψάρι είναι πολύ πιο ακριβό από ότι το 
κατεψυγμένο αλλα και το κονσερβοποιημένο, και 
φυσικά έχει περισσότερες θρεπτικές ουσίες και 
καθόλου συντηρητικά. Το ίδιο συμβαίνει και στα 
κρεατικά αλλά και στα φρούτα και λαχανικά. 

 Κάποιος λοιπόν που μπορεί να διαθέσει μέρος του 
εισοδήματός του χωρίς να στερηθεί κάτι άλλο 
μπορεί να έχει μια διατροφή πολύ καλύτερη 
(υγιεινή) από κάποιον άλλο που λόγω 
οικονομικής στενότητας καταφεύγει στα 
τυποποιημένα προϊόντα (πίτσες, κονσέρβες, 
έτοιμα γεύματα για ζέσταμα, προτηγανισμένα 
κ.α). 



ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 Το διατροφικό περιβάλλον που παρέχουν οι γονείς στα 
παιδιά τους από την ηλικία των 3-4 χρόνων, 
διαμορφώνει τις διατροφικές τους συνήθειες σε μεγάλο 
βαθμό.  

 Έτσι ένα παιδί που σε μικρή ηλικία τρώει φρούτα και 
λαχανικά καθημερινά, το πιθανότερο είναι να 
συνεχίσει και έφηβος.  

 Αντίθετα αν κάποιο παιδί τρώει σε μικρή ηλικία 
πληθώρα τροφών πλούσιων σε λίπος και ζάχαρη, όπως 
είναι τα γλυκά και το έτοιμο φαγητό  

 δύσκολα στην εφηβεία θα αλλάξει  

 διατροφικές συνήθειες. 

 





ΑΛΛΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 Ένας άλλος παράγοντας είναι οι τηλεοπτικές 
διαφημίσεις. 

  Παρατηρείται πως οι διατροφικές επιλογές των 
εφήβων σχετίζονται με τη συχνότητα διαφήμισης  των 
τροφίμων και με το τρόπο που αυτά διαφημίζονται 
(πχ. μέσω ηθοποιών, αθλητών, μοντέλων που οι έφηβοι 
έχουν ως πρότυπα) . 

 Επιπλέον η αισθητική του σώματος πολλές φορές 
διαμορφώνει τροφικές επιλογές, ειδικότερα στα 
κορίτσια που ενδιαφέρονται περισσότερο για την 
εικόνα του σώματός τους. 

 



  Μελέτες δείχνουν ότι οι έφηβοι καταναλώνουν με 
μεγάλη συχνότητα και σε σημαντικές ποσότητες 
πατατάκια, γλυκά, αναψυκτικά, χάμπουργκερ, πίτσες, 
δηλαδή τρόφιμα που τα βρίσκουν εύκολα ,ευχάριστα στη 
γεύση, πλούσια σε λίπος, ζάχαρη και αλάτι, και λιγότερο 
πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. 

  Οι έφηβες, σε σύγκριση με τα συνομήλικα αγόρια, 
φαίνεται ότι ακολουθούν δίαιτες ελλιπείς στις 
περισσότερες ομάδες τροφίμων, σε μία συνεχή 
προσπάθεια μείωσης του σωματικού τους βάρους. 

 Ο αριθμός των γευμάτων που αποφεύγει ή καταναλώνει ο 
έφηβος "εκτός σπιτιού" αυξάνεται, αντικατοπτρίζοντας 
την ανάγκη του για αυτονομία και διάθεση και για 
ελεύθερο χρόνο μακριά από το σπίτι και την οικογένεια. 

 



 Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις 
διατροφικές συνήθειες των εφήβων είναι τα 
ακόλουθα:  

 οι διαιτητικές συνήθειες των γονιών,  

 η εμπορική προώθηση των τροφίμων μέσω των 
διαφημίσεων,  

 το κοινωνικό περιβάλλον,  

 τα σωματικά πρότυπα,  

 η εικόνα του σώματος,  

 η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη,  

 η γεύση, οσμή και εμφάνιση των τροφίμων,  

 η διαθεσιμότητα,  

 ευκολία παρασκευής και το κόστος αυτών. 
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ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΡΟΥΩΝ 
ΠΡΩΣΕΙΝΕ-ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ-ΛΙΠΙΔΙΑ 

Ελένη Καστρινάκη 
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ΠΡΩΣΕΙΝΕ 

 Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πιο διαδεδομένα και 
πολυδιάστατα μακρομόρια.  

 Ακόμη και σ΄ ένα απλό κύτταρο των βακτηρίων 
εντοπίζονται εκατοντάδες διαφορετικές πρωτεΐνες με 
την καθεμία να έχει ιδιαίτερο ρόλο.  

 Οι πρωτεΐνες αποτελούν είτε δομικά συστατικά των 
μεμβρανών του κυττάρου, είτε συνεργούν σε κάποια 
συγκεκριμένη λειτουργία, όπως η δημιουργία 
πρωτεϊνικών συμπλόκων. 
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  Είναι μεγάλα σύνθετα βιομόρια, με Μr από 10.000 
μέχρι πάνω από 1 εκατομμύριο, αποτελούμενα από 
αμινοξέα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με 
πεπτιδικούς δεσμούς σχηματίζοντας μια γραμμική 
αλυσίδα, καλούμενη αλυσίδα πολυπεπτιδίων.  

 Όλες οι πρωτεΐνες περιέχουν άνθρακα, οξυγόνο και 
άζωτο και οι περισσότερες εξ αυτών και θείο. 

ΔΟΜΗ ΠΡΩΣΕΙΝΩΝ 
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Πρωτεϊνες συναντώνται κυριώς στα εξης τρόφιμα: 
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ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ 
 
Οι υδατάνθρακες, αποτελούν μια ομάδα οργανικών 
ουσιών,  με χημικό τύπο Cν(H2O)ν  δηλ.είναι 
ενυδατωμένος άνθρακας 

 

 

 

 



4
/3

0
/17

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 Οι μονοσακχαρίτες, όπως η γλυκόζη και η 
φρουκτόζη, είναι τα μονομερή για τη σύνθεση 
πολυπλοκότερων δομών. 

 Οι δισακχαρίτες αποτελούνται από δυο 
μονοσακχαρίτες. 

 Οι ολιγοσακχαρίτες αποτελούνται 2-10 
μονοσακχαρίτες. 

 Οι πολυσακχαρίτες, όπως το άμυλο, το 
γλυκογόνο και η κυτταρίνη, που αποτελούνται 
από εκατοντάδες χιλιάδες υπομονάδες 
γλυκόζης. 



4
/3

0
/17

 

 Οι υδατάνθρακες που λαμβάνει ο άνθρωπος 
μετατρέπονται σε γλυκόζη που σχηματίζει μόρια 
γλυκογόνου.  

 O άνθρωπος δεν διαθέτει τα κατάλληλα ένζυμα για να 
συνθέτει γλυκόζη από το αποθηκευμένο σωματικό 
λίπος.  

 Η απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα, επιτρέπει στο 
γλυκογόνο να λειτουργεί ως προσωρινό αποθεματικό 
ενέργειας για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε γλυκόζη.   
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Ο οργανισμός εξισορροπεί την αύξηση των 
σακχάρων στο αίμα με επακόλουθη έκκριση 
ινσουλίνης από το πάγκρεας. 
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ΛΙΠΙΔΙΑ 

Σα λιπίδια αποτελούν λιποδιαλυτά μόρια που απαντώνται 
φυσιολογικά σε έναν ζωντανό οργανισμό, 

όπως τα λίπη,  

τα έλαια,  

οι κηροί,  

η χοληστερίνη,  

οι στερόλες,  

οι λιποδιαλυτές βιταμίνες (A, D, E και K),  

τα φωσφολιπίδια και άλλες.  
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Σα λιπίδια είναι αναγκαία δομικά συστατικά των 
κυττάρων, αλλά και αποθήκες ενέργειας σε πολλούς 
οργανισμούς, επειδή κατά την διασπασή τους 
απελευθερώνεται μεγάλο ποσό ενέργειας 

Ένα γραμμάριο λίπους αποδίδει θεωρητικά περίπου 9,3 
θερμίδες, ενώ ένα γραμμάριο αμύλου 3,8 θερμίδες. 
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 τα ουδέτερα λίπη, που διακρίνονται σε "κορεσμένα" 
που περιέχουν μόνο απλούς δεσμούς και "ακόρεστα" 
που περιέχουν και διπλούς δεσμούς, 

 τα φωσφολιπίδια, κύριο συστατικό των μεμβρανών των 
κυττάρων, και 

 τα στεροειδή. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΛΙΠΙΓΙΩΝ: 



ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ  ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
 Ελίζα Λαβαςιδοτ  
   Ραυαήλ Λεςαι 



 Ο όπορ «Mεςογειακή διασπουή» βαςίζεσαι ςσιρ 
διασπουικέρ ςτνήθειερ σηρ Κπήσηρ και σηρ Νοσίοτ 
Ισαλίαρ σην πεπίοδο σοτ 1960. 

 Ατσό σο διασπουικό ππόστπο έκανε διάςημη σην 
Ελλάδα, οδηγώνσαρ σοτρ επιςσήμονερ όλοτ σοτ 
κόςμοτ να ςσπέχοτν σο ενδιαυέπον σοτρ σόςο ςσο 
«υαινόμενο σηρ Κπήσηρ» φάπη ςση μακποζψία σοτ 
πληθτςμού σηρ, όςο και γενικόσεπα ςσοτρ λαούρ 
σηρ Μεςογείοτ.  

 Η ευαπμογή σηρ μεςογειακήρ διασπουήρ μποπεί να 
πποςυέπει όλερ σιρ θπεπσικέρ οτςίερ ποτ 
φπειάζεσαι ο ανθπώπινορ οπγανιςμόρ, πποάγονσαρ 
σην τγεία και σην ετεξία. 
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Βαςική απφή σηρ Ελληνικήρ - Μεςογειακήρ 
Διασπουήρ αποσελεί σο σπίπστφο: 

Ιςοπποπία 

Μέσπο 

Ποικιλία.  
 



Η μεςογειακή διασπουή  έφει ψρ κύπιο 
φαπακσηπιςσικό σην άυθονη κασανάλψςη 
σπουίμψν υτςικήρ πποέλετςηρ ώςσε να 
εξαςυαλίζει σην κάλτχη σψν αναγκών 
ςε όλα σα βαςικά θπεπσικά ςτςσασικά, 
σα μέσαλλα και σιρ βισαμίνερ.  
 





Η Μεςογειακή διασπουή, αποδίδεσαι 
ςφημασικά με ση μοπυή πτπαμίδαρ . 
 

Η πτπαμίδα φψπίζεσαι ςε 3 επίπεδα 
 

ση βάςη σηρ πεπιλαμβάνει σα σπόυιμα ποτ 
ππέπει να κασαναλώνονσαι καθημεπινά ςε 
ςημανσικέρ ποςόσησερ όπψρ υπούσα, λαφανικά 
δημησπιακά ολικήραλέςεψρ,γαλακσοκομικά ενώ 
ανσίθεσα ςσην κοπτυή σηρ βπίςκονσαι οι σπουέρ 
ποτ ππέπει να κασαναλώνονσαι απαιά και ςε 
μικπόσεπερ ποςόσησερ όπψρ σο κόκκινο κπέαρ.  
 

σην πτπαμίδα δίνεσαι έμυαςη ςση ςτφνόσησα 
κασανάλψςηρ σψν σπουίμψν και όφι ςσιρ ακπιβείρ 
ποςόσησέρ σοτρ 







Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:  
1.  Αφθονία τροφών φ υ τ ι κ ή ς προέλευσης, όπως φρούτα, 

λαχανικά, πατάτες, δημητριακά και όσπρια  

 (5-7 μερίδες καθημερινά) 

2.  Αμυλούχες τροφές :δημητριακά/ζυμαρικά ολικής αλέσεως, 

καστανό ρύζι, ψωμί πολύσπορο (6-11 μερίδες καθημερινά) 

3. Ελαιόλαδο ως βασικό έλαιο αντί βούτυρο, μαργαρίνη κτλ.  

 ( 2-3 κουταλιές  καθημερινά) 

4.  Γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το τυρί και το γιαούρτι 

( 2-3 μερίδες καθημερινά) 

5.  Κατανάλωση ψ α ρ ι ο ύ και πουλερικών  

  (2 φορές την εβδομάδα)   

6.  Αυγά (το πολύ μέχρι 4 την εβδομάδα ) 

στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται και αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν στο μαγείρεμα.  

7. 30 γραμμάρια ανάλατων ξηρών καρπών καθημερινά 

8.  Κόκκινο" κρέας (μοσχάρι, χοιρινό κτλ.)  

            μόνο λίγες φορές το μήνα.  

. 





ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΕΠΙΗ:  

Ηπια υτςική δπαςσηπιόσησα (πεππάσημα, 
κίνηςη γενικόσεπα)  

Λογική κασανάλψςη κπαςιού (ςτνήθψρ με σα 
γεύμασα 1-2 ποσηπάκια σοτ κπαςιού)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Δτςστφώρ, σα σελετσαία φπόνια παπασηπείσαι 
ςση φώπα μαρ σο υαινόμενο σηρ απομάκπτνςηρ 
από σο σόςο τγιέρ ατσό διασπουικό μονσέλο, 
ποτ ακολοτθούςαν πποηγούμενερ γενιέρ.  
Ανσίθεσα, σείνοτμε να ακολοτθούμε ςσοιφεία σοτ 
δτσικού σύποτ διασπουήρ με σιρ επιβαπτνσικέρ 
σοτ διασπουικέρ ςτνήθειερ και έναν πιο 
καθιςσικό σπόπο ζψήρ. όμψρ ποσέ δεν είναι 
απγά να αναθεψπήςοτμε κάποιερ αξίερ. 



 
 

Βιολογικά 

προϊόντα 

Κυριακή Θεοδοσίου 

Μαρία Κουτσάκη 



Σι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;      

     Eίναι τα προϊόντα που για την 

παραγωγή τους έχουν εφαρμοστεί 

κανόνες που καθορίζονται από την 

κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι 

οποίοι σκοπό έχουν : 

α) την προστασία του περιβάλλοντος,  

β) τη διατήρηση ή και την αύξηση της 

ευφορίας του εδάφους 

γ) τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

για τη διατήρηση της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ του εδάφους –ζώων χωρίς την 

προσφυγή σε παράγοντες 

παραγωγής εξωτερικής προέλευσης . 

 



Πώς παράγονται τα βιολογικά γεωργικά 

προϊόντα; 

Παράγονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κανονισμού  

της Ε.Ε. 2092/91, η τήρηση των  

οποίων προϋποθέτει ότι  

 η γονιμότητα του εδάφους να      

διατηρείται και να αυξάνεται  

στις κατάλληλες περιπτώσεις με:  

 καλλιέργεια ψυχανθών 

 με χλωρή λίπανση ή με καλλιέργεια 

βαθύρριζων φυτών (αμειψισπορά) 

 με την ενσωμάτωση οργανικών 

λιπασμάτων (πχ κοπριά) τα οποία 

πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

 



Η καταπολέμηση των ασθενειών και των επιζήμιων 

εντόμων και των ζιζανίων πραγματοποιείται με την 

εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:  

 Επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών  

 Εναλλαγή των καλλιεργειών  

 Διασπορά εχθρών  

 Καταστροφή των ζιζανίων με φωτιά  

 Φρήση ακίνδυνων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων ,μόνο σε περιπτώσεις που η 

καλλιέργεια κινδυνεύει άμεσα. 

 





Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής βρίσκει 

εφαρμογή στις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 Υυτική Παραγωγή στο κτήμα 

  Παραγωγή Μανιταριών  

 Ζωική Παραγωγή στο στάβλο 

  Μελισσοκομία  

 Ιχθυοκαλλιέργειες 

  υλλογή Αγρίων Υυτών και 

Βοτάνων 

  υλλογή φυκιών 

 Συποποίηση Σροφίμων/Ζωοτροφών  

 Εμπορία Σροφίμων/Ζωοτροφών  

 Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων 
από τρίτες χώρες εκτός E.E. 



ΣΑ ΦΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΙ 

ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΕΦΟΤΝ ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ 

ΤΓΕΙΑ ΜΑ; 
 

 
Βεβαίως. Το 1987 η Εθνική Ακαδημία Επιστημών στις ΗΠΑ 

ανακοίνωσε ότι κάθε χρόνο προστίθενται στην Αμερική 20.000 

καρκινοπαθείς από τη χρήση εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, 

ζιζανιοκτόνων και βιοκτόνων κυρίως γεωργοί.  

Το 68% των προϊόντων  φυτοπροστασία ς είναι ύποπτα για 

καρκινογένεση. Στο Βιετνάμ που κατά τη διάρκεια του πολέμου τα 

αμερικανικά αεροπλάνα ψέκασαν με διοξίνη (ζιζανιοκτόνο) για να 

καταστρέψουν το δάσος, οι τερατογενέσεις αυξήθηκαν κατά 12.4 

φορές. 

Εκτός από την υγεία μας, όμως, χάνουμε και την απόλαυση της 

γεύσης.Τρώμε ωραία στην εμφάνιση, αλλά ανούσια προϊόντα. 

Επίσης τα χημικά  ρυπαίνουν τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά  

οπότε έμμεσα  βλάπτεται η υγεία μας.  

Το περιβάλλον επιβαρύνεται επίσης από τις χωματερές, όπου 

συχνά καταλήγουν γεωργικά προϊόντα εξαιτίας της 

υπερπαραγωγής. Η γη, σταδιακά νεκρώνεται και αδυνατεί να 

παράξει.  



ΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; 

Ναι, αφού είναι πλουσιότερα σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες.  

o Η αποφυγή χρήσης χημικών παρασκευασμάτων αναγκάζει το 

φυτό να αναπτύσσει μεγαλύτερο ριζικό σύστημα. Ετσι, το φυτό 

βρίσκει από το έδαφος περισσότερα ιχνοστοιχεία.  

o Ακόμα, λόγω της απουσίας χημικών, το φυτό χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο για να ωριμάσει, έτσι έχει και περισσότερο 

χρόνο για να μετατρέψέι τα στοιχεία που παίρνει από το έδαφος σε 

αμινοξέα και βιταμίνες, πολύ χρήσιμα στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 

o Επιπλέον, με τη βιολογική καλλιέργεια αποφεύγεται η ρύπανση 

του περιβάλλοντος και διατηρείται 

 η ισορροπία της φύσης. 

 
 



Πώς ελέγχονται και πιστοποιούνται τα 

βιολογικά προϊόντα; 

 Για τον έλεγχο αυτό, κάθε 

χώρα-μέλος της ΕΕ 
υποδεικνύει μία ή 

περισσότερες αρμόδιες αρχές 

ή εγκρίνει ιδιωτικούς 

οργανισμούς με σκοπό τον 

έλεγχο και την πιστοποίηση 

των βιολογικών προϊόντων, 
ενώ ταυτόχρονα ορίζει μια 
αρχή υπεύθυνη για την 

έγκριση και επίβλεψη των 

οργανισμών αυτών. 



Γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά; 

  Σο γεγονός ότι τα βιολογικά    προϊόντα πωλούνται σε 

υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά μπορεί να οφείλεται:  

 στο υψηλότερο κόστος παραγωγής 

 στις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών λόγω της 

εντατικής φύσης τους 

 στη μικρή προσφορά που δεν καλύπτει επαρκώς την 

ολοένα αυξανόμενη ζήτηση . 

 στην επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και 

πιστοποίησης των προϊόντων 



Από που μπορούμε να αγοράσουμε 

βιολογικά προϊόντα; 

 Από λαϊκές αγορές 

 Από επιλεγμένα 
καταστήματα 

 Από το internet 



Γενετικά Μεταλλαγμζνα 
Σρόφιμα 

Ανατολι Καραπαναγιωτίδου  



Σι είναι οι Γενεηικά Μεηαλλαγμένοι 

Οπγανιζμοί? 
 Γενετικά μεταλλαγμζνοσ οργανιςμόσ είναι ζνασ ηωντανόσ 

οργανιςμόσ, ο  οποίοσ δθμιουργικθκε τεχνθτά αλλοιϊνοντασ 
τθ γενετικι του ταυτότθτα με τθν προςκικθ (ι και με τθν 
αφαίρεςθ) γονιδίων που προζρχονται από οργανιςμοφσ που 
ανικουν ςε εντελϊσ διαφορετικά είδθ.   

 
 Γενετικά μεταλλαγμζνα τρόφιμα (ΓΜΣ) ονομάηονται αυτά των 

οποίων το DNA ζχει αλλοιωκεί με ςκοπό τθ βελτίωςθ κάποιων 
χαρακτθριςτικϊν τουσ.  

 
 Αποτζλεςμα αυτισ τθσ γενετικισ μθχανικισ είναι π.χ. ντομάτεσ 

που δεν ςαπίηουν, ςπόροι καλαμποκιοφ με ενςωματωμζνα 
εντομοκτόνα, φυτά ανκεκτικά ςτθν ξθραςία κ.ά. 

 

. 
 



Βαζικά επισειπήμαηα ςπέπ ηυν ΓΜΣ  
 

 περιορίηεται θ χριςθ φυτοφαρμάκων και άλλων χθμικϊν . 
 Είναι πιο ανκεκτικά ςτα παράςιτα και τισ αρρϊςτιεσ κι ζτςι οι 

γεωργοί μποροφν να ζχουν μεγάλθ παραγωγι. 
 Οι επιςτιμονεσ προςπακοφν να αναπτφξουν εμβόλια ςε 

φαγϊςιμθ μορφι, μζςα ςε μεταλλαγμζνα τρόφιμα. 
 Καταπολεμάταιθ φτϊχεια και ο υποςιτιςμόσ ςτισ χϊρεσ του 

τρίτου κόςμου. Η φτϊχεια και θ μθ-καλλιεργθςθμότθτα τθσ 
γθσ (μεγάλθ ξθραςία και πολφ αλμυρό νερό) αναγκάηει τουσ 
ανκρϊπουσ να τρζφονται με λίγεσ τροφζσ, μθν παίρνοντασ 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ κρεπτικζσ ουςίεσ.  

 Σα μεταλλαγμζνα τρόφιμα ζχουν ςυνικωσ καλφτερθ γεφςθ και 
ποιότθτα.  



Βαζικά επισειπήμαηα καηά ηυν ΓΜΣ 

Θεωροφνται από κάποιουσ κίνδυνοσ για  
τθν ανκρϊπινθ υγεία:  
 

  πικανότθτα αλλεργικοφ ςοκ ςε άτομα που είναι επιρρεπι ςε 
ςυγκεκριμζνεσ αλλεργίεσ, 

  
 επανεμφάνιςθ κάποιων ξεχαςμζνων αςκενειϊν και αντίςταςθ 

των πακογόνων ςτα αντιβιοτικά,  
 
 μεταλλάξεισ των φυςιολογικϊν γονιδίων  που μποροφν να 

προκαλζςουν νζεσ γενετικζσ αςκζνειεσ ι και καρκίνο οι οποίεσ 
μποροφν να περάςουν ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

 
 Aλλοιϊςεισ ςε όργανα των ηϊων που τρζφονταν με 

μεταλλαγμζνεσ ηωοτροφζσ. 
 
  
 
 
 
 



Ωσ προσ το περιβάλλον 
  
 μπορεί τα μεταλλαγμζνα γονίδια που μεταφζρονται μζςω 

του αζρα  να προκαλζςουν βλάβεσ ςε άλλουσ οργανιςμοφσ 
ςε άλλεσ καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ.  

Πριν από χρόνια δθμοςιεφτθκε μια ζρευνα από το περιοδικό 
«Nature» ότι θ γφρθ από ζνα μεταλλαγμζνο καλαμπόκι 
ςκότωνε κατά χιλιάδεσ ζνα είδοσ πεταλοφδασ. 

 
 Η αλλοίωςθ  τθσ φυςικισ χλωρίδασ μπορεί να οδθγιςει 

ςτθν μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. 
 
 Δεν είναι κάτι το φυςιολογικό, βιάηεται ςτθν ουςία θ 

γενετικι δομι των καρπϊν και αυτό είναι αρκετό για 
πολλοφσ να τα απαρνθκοφν. 



• Σο ππώηο μεηαλλαγμένο πποφόν που πιρε άδεια ςτθν 
Ελλάδα για πειραματικι καλλιζργεια ιταν ντομάτα που είχε 
υποςτεί τροποποίθςθ για επιβράδυνςθ τθσ ωρίμανςθσ με το 
γονίδιο τθσ κατςαρίδασ. 
• Μετά ακολοφκθςε θ άδεια για καλλιζργεια μεταλλαγμζνου 
βαμβακιοφ που εμφανίηει εντομοκτόνο δράςθ και αντοχι ςε 
ηιηανιοκτόνα.  
• Μετά ιταν θ ςειρά του μεταλλαγμζνου καλαμποκιοφ (Ε110). 
•  θμειϊνεται πωσ ςε ότι αφορά τθν εκτροφι των ηϊων, οι 
τροφζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ελλάδα δεν είναι 
μεταλλαγμζνεσ, με εξαίρεςθ τθ ςόγια, θ οποία κατά περίπου 
60% παραμζνει γενετικά τροποποιθμζνο προϊόν. 
 

 
 

Σι ζςνέβει ζήμεπα 



 Η ζντονθ αντίδραςθ των Ελλινων καταναλωτϊν ςτθ χριςθ 
μεταλλαγμζνων ζχει υποχρεϊςει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

βιομθχανίασ τροφίμων ςτθν Ελλάδα να παράγει τρόφιμα χωρίσ 
μεταλλαγμζνα ςυςτατικά. 

 Μζχρι ςιμερα, ελάχιςτα προϊόντα με μεταλλαγμζνα 
ςυςτατικά ζχουν βρεκεί ςτθν ελλθνικι αγορά, τα οποία 

αποςφρκθκαν ζπειτα από τισ διαμαρτυρίεσ των καταναλωτϊν 
 Μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ ςθμειϊνει ότι το 2013  
 18 εκατομμφρια αγρότεσ -λιγότερο από το 1% του ςυνόλου των     

αγροτϊν παγκοςμίωσ- καλλιεργοφςαν γενετικϊσ 
τροποποιθμζνα προϊόντα ςε 27 χϊρεσ.  

Η ςυνολικι ζκταςθ των καλλιεργειϊν πάντωσ ςυνεχίηει να 
αυξάνεται, φτάνοντασ το 1,75 διςεκατομμφριο ςτρζμματα το 
2013, κυρίωσ λόγω τθσ επζκταςισ τουσ ςε αναδυόμενεσ χϊρεσ 
όπωσ θ Βραηιλία.  

τισ καλλιζργειεσ αυτζσ κυριαρχοφν τζςςερα φυτά: θ ςόγια, ο 
αραβόςιτοσ, το βαμβάκι και θ κράμβθ. 



φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία για τθ ςιμανςθ των 
μεταλλαγμζνων τροφίμων ςε ςυςτατικά όπωσ άλευρα, ζλαια, 
λεκικίνθ κ.λ.π. ζχει γίνει υποχρεωτικι θ ςιμανςθ από το 2004 -ςε 
προϊόντα  που παίρνουν πιςτοποίθςθ βάςει του κϊδικα 
τροφίμων- θ αναγραφι και ςιμανςθ πάνω ςτθ ςυςκευαςία ι ςτα 
ζγγραφα που τθν ακολουκοφν. 
 
Αυτό αφορά μόνο τα γεωργικά προϊόντα και ζτςι ςε αυγά, 
γαλακτοκομικά και γενικά ςε ηωικά προϊόντα και τα παράγωγά 
τουσ, δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται θ ςφςταςι και θ 
προζλευςι τουσ.  
Μ’ αυτιν τθ λογικι τα βιολογικά προϊόντα που υπόκεινται 
υποχρεωτικά αυτϊν των ελζγχων, είναι τα λιγότερο φποπτα για τθ 
χριςθ των μεταλλαγμζνων. 
  



Βικτώρια Καλοκάση  

Αλίκη Λαζαρίδου 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 



την εφηβεία συμβαίνει: 

  Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης  

  Ωρίμανση και αύξηση ιστών  

  Αποκτάται το 20% του συνολικού ύψους 

και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι 

μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά τα 

περισσότερα όργανα του σώματος 

διπλασιάζονται σε μέγεθος. 



Διαφοροποιήσεις στη σύσταση του 

σώματος ανάλογα με το φύλο.  

 

Ενώ στη προηβική περίοδο το ποσοστό του 

λίπους στο σώμα για τα κορίτσια είναι 

περίπου 20% και για τα αγόρια 15% με τον 

μυϊκό ιστό να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα και 

στα δύο φύλα, κατά την εφηβεία τα κορίτσια 

αποκτούν περισσότερο λίπος, ενώ τα αγόρια 

διπλασιάζουν το μυϊκό τους ιστό 



Εφηβεία και ανάγκες: 

 Οι απαιτήσεις σε ενέργεια και πρωτεΐνη 

αυξάνονται ιδιαίτερα στα αγόρια που κερδίζουν 

ύψος και μυϊκή μάζα σε μεγαλύτερο βαθμό απ΄ ότι 

τα κορίτσια.  

 ε συνδυασμό δε με το ασβέστιο το φθόριο, το 

φωσφόρο και τη μεσολαβητική δράση της 

βιταμίνης Α και D, θα επιτευχθεί η σωστότερη 

διάπλαση του σκελετού. 

  Ο οργανισμός μάλιστα του εφήβου, σε αυτή την 

περίοδο μπορεί να χρησιμοποιήσει για την 

ανάπτυξή του τη διπλάσια ποσότητα ασβεστίου, 

σιδήρου, ψευδαργύρου και αζώτου απ΄ ότι ο 

οργανισμός σε άλλες χρονικές περιόδους. 



 Σο απαιτούμενο ποσό θερμίδων διαφοροποιείται 

ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το βαθμό  

    φυσικής δραστηριότητας. 



Δείκτες μέτρησης σωματικού λίπους: 

Ο Δείκτης Μάζας ώματος  (body mass index) = Kgr/ m2 , 

δηλαδή ο λόγος του βάρους δια του τετραγώνου του 

ύψους σε μέτρα, χρησιμοποιείται ευρέως στη διάγνωση 

της παχυσαρκίας στους ενήλικες καθώς συσχετίζεται 

καλύτερα με το σωματικό λίπος.  

 Με βάση αυτόν, οι ενήλικες χαρακτηρίζονται ως 

κανονικοί ( ΔΜ κάτω του 25 ), υπέρβαροι ( ΔΜ 

μεταξύ 25 και 29,9 ) και παχύσαρκοι ( ΔΜ άνω του 30 ). 

 Για τον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό έχει προταθεί η 

95η εκατοστιαία θέση στις καμπύλες δείκτη μάζας 

σώματος ως το όριο πάνω από το οποίο ένα παιδί θεωρείται 

παχύσαρκο και η 85 η εκατοστιαία θέση για το υπέρβαρο. 



Πρωτεΐνη: 

 Ο έφηβος θα πρέπει να καταναλώνει 

ικανοποιητικές ποσότητες πρωτεΐνης υψηλής 

βιολογικής αξίας όπως γάλα, τυρί, αυγά, κρεατικά 

(15 έως 20% των ημερήσιων θερμίδων)ια να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στο γρήγορο ρυθμό 

ανάπτυξης του σώματός του. 

  Οι πρωτεϊνικές όπως και οι ενεργειακές ανάγκες 

σχετίζονται περισσότερο με το ρυθμό ανάπτυξης 

παρά με τη χρονολογική ηλικία.  



Λίπος: 

 Σα λιπαρά αποτελούν βασικό μέρος της διατροφής. 

Παρέχουν ενέργεια και γεύση και περιέχουν τα 

απαραίτητα λιπαρά οξέα και τις λιποδιαλυτές 

βιταμίνες.  

 Ο συνιστώμενος στόχος για τη συνολική κατανάλωση 

λιπών είναι μεταξύ 30 και 35% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας.  

 υνιστάται η μείωση προϊόντων πλούσιων σε 

κορεσμένα λιπαρά οξέα, π.χ βούτυρο και 

γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη  

   λιπαρά, διότι αυξάνουν τις συγκεντρώσεις  

    της LDL,  « κακής» χοληστερόλης στο αίμα. 



Υδατάνθρακες: 

 Σο ποσοστό συμμετοχής των υδατανθράκων στη δίαιτα 

του εφήβου θα πρέπει να ανέρχεται στο 50-55% του 

συνόλου των θερμίδων.  

 Προϊόντα ολικής αλέσεως, όπως δημητριακά 

προγεύματος, ζυμαρικά και ρύζι είναι σημαντικές 

πηγές σύνθετων υδατανθράκων, βιταμινών ανόργανων 

αλάτων και ινών.  

 Μία τέτοιου είδους δίαιτα, τείνει να είναι χαμηλής 

περιεκτικότητας σε λιπαρά, ενώ παράλληλα η 

αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

προσδίδει όγκο στη διατροφή με ελάχιστες θερμίδες.  



Βιταμίνες: 

 Οι έφηβοι λόγω των αυξημένων ενεργειακών 

απαιτήσεων, έχουν αυξημένες ανάγκες σε θειαμίνη, 

νιασίνη και ριβοφλαβίνη (οι οποίες σχετίζονται 

άμεσα με τη μεταφορά ενέργειας).  

 Η επαρκής πρόσληψη ή σύνθεση της βιταμίνης D 

είναι σημαντική για την ομαλή ανάπτυξη των οστών. 

 Η έκθεση στον ήλιο είναι απαραίτητη για τη 

σύνθεση της βιταμίνης D  



Σίδηρος: 

 Οι ανάγκες σε σίδηρο είναι αυξημένες και στα δύο φύλα. 

 Ιδιαίτερα τα κορίτσια λόγω της εμμηνορρυσίας, έχουν 

μεγαλύτερες ανάγκες σε σίδηρο (15mg) από τα 

αγόρια (12mg την ημέρα). 

 Γενικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Fe απορροφάται 

κατά 10% από τα φυτικά και κατά 50% από τα ζωικά 

τρόφιμα.  

 Πλούσιες πηγές σιδήρου αποτελούν το κρέας 

ιδιαίτερα το μοσχάρι(2.1mg/100g ), το συκώτι από 

μοσχάρι (7.5mg/100g),οι σαρδέλες, τα αυγά, το σπανάκι, 

οι μπάμιες, τα πράσινα φασολάκια, τα μπρόκολα, τα 

φασόλια τα ξηρά, τα ρεβίθια, τα δημητριακά με ή χωρίς 

πίτυρο, τα αμύγδαλα και τα δαμάσκηνα. 





Διατροφικές συμβουλές για εφήβους: 

 υστήνεται ότι τουλάχιστον η μισή ποσότητα του 

προσλαμβανόμενου ψωμιού και δημητριακών 

να είναι ολικής αλέσεως αφού είναι καλές πηγές 

φυτικών ινών, βιταμίνης συμπλέγματος Β και Ε 

και ιχνοστοιχείων όπως το μαγνήσιο  

 Σα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν την 

πρωταρχική πηγή βιταμίνης Α και C, ενώ 

περιέχουν κι άλλα θρεπτικά συστατικά όπως 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ιχνοστοιχεία και 

φυτικές ίνες. 



 Όσπρια, κρέας και γαλακτοκομικά στις απαιτούμενες 

ποσότητες, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

διατροφικές ανάγκες. 

 Αποφυγή της λήψης σακχαρούχων ποτών 

δηλαδή χυμών αναψυκτικών και γλυκισμάτων που 

περιέχουν υδατάνθρακες που απορροφώνται εύκολα 

και εισέρχονται γρήγορα στη κυκλοφορία 

προκαλώντας άμεση έκκριση ινσουλίνης, που 

προωθεί τη εναποθήκευση τόσο των λιπών, όσο και 

των υδατανθράκων (κίνδυνος παχυσαρκίας) 



Επιδημιολογία: 

Οι μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των γευμάτων που 

αποφεύγει ο έφηβος ή καταναλώνει έξω από το σπίτι 

αυξάνεται προοδευτικά ως το τέλος της εφηβείας, 

αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη του για αυτονομία και 

διάθεση για ελεύθερο χρόνο μακριά από την επιτήρηση 

των γονέων.Επίσης ο έφηβος: 

Προσλαμβάνει πάνω από το 30% των θερμίδων από λίπος  

 Παραλείπει το πρωινό (20%)  

Παραλείπει το μεσημεριανό γεύμα (22%)  

 Σσιμπολογάει συνέχεια από τις 3:00μ.μ. έως την ώρα 

που θα κοιμηθεί (50%)  

Καταναλώνει σε καθημερινή βάση προϊόντα fast food 

(80% στην Ελλάδα)  



ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ  ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 



Παχυσαρκία στην εφηβεία: 

 Η εφηβική παχυσαρκία έχει σοβαρές συνέπειες στην 

υγεία και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων 

και συνδέεται τόσο με γενετικούς όσο και με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

  Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι τα αγόρια είναι 

περισσότερο επιρρεπή στην παχυσαρκία από ότι τα 

κορίτσια, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν η διαφορά 

αυτή οφείλεται σε διαφορετικά βιολογικά και ορμονικά 

χαρακτηριστικά ή και στις διαφορετικές συνήθειες που 

υιοθετούν τα παιδιά των δύο φύλων. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τγείας αναφέρει ενδεικτικά 

ότι η παιδική παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει στην 

εκδήλωση νόσων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, 

η υπέρταση, διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις, 

μυοσκελετικά προβλήματα και δυσκολίες στον ύπνο. 

 



 
 Ηπαχυσαρκία στην παδική ηλικία αποτελεί 

σημαντικό    παράγοντα κινδύνου για αυξηση 

θνησιμότητας  στη μέση ηλικία. 



Νευρική ανορεξία στην εφηβεία: 

 Οι έφηβοι όταν δεν τρέφονται από τη μητέρα 

συναισθηματικά, επιλέγουν να μην τρέφονται 

ούτε σωματικά.  

 Η νευρική ανορεξία συναντάται κυρίως στις 

έφηβες κοπέλες. 

 Η νέα κοπέλα επιθυμεί να παραμείνει παιδί και 

υιοθετεί μια σειρά ακραίων διατροφικών 

συνηθειών λόγω της διαρκούς επιθυμίας να είναι 

λεπτή και να μη γίνει κι αυτή γυναίκα με 

καμπύλες. 



 Οι διαταραχές της διατροφής εμφανίζονται συνήθως στα 

κορίτσια που στρέφονται εναντίων του ίδιου του 

σώματος και υποδηλώνουν μια απόπειρα να 

παρεμποδιστεί η έκφραση της σεξουαλικότητας. 

 Ίσως γι’ αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά της ανορεξίας 

είναι η αμηνόρροια, η άρνηση δηλαδή αυτού που θα 

τις κάνει μητέρες κάποια στιγμή , επειδή έχουν 

ασυνείδητα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι έτσι θα 

παχύνουν και θα αλλοιωθεί η εικόνα του σώματός τους.  

 Η αναζήτηση της βαθύτερης έννοιας του προβλήματος 

πρέπει να προσεγγιστεί και στις πραγματικές σχέσεις 

μεταξύ κόρης και μητέρας, κόρης και τροφής.  

 Γι’ αυτό η φράση «αν είχα καλή σχέση με το σώμα, δεν 

θα αδυνάτιζα» μπορεί να μεταφραστεί σ’ ένα βαθύτερο 

επίπεδο ότι «αν είχα καλή σχέση με τους άλλους δεν θα 

αδυνάτιζα». 

 



 Η νευρική ανορεξία είναι μια διατροφική 

διαταραχή με ισχυρό ψυχολογικό υπόβαθρο. Οι 

επιπτώσεις της είναι πολύ βλαβερές όμως συχνά 

δεν διαγιγνώσκεται προτού το άτομο φτάσει σε 

πολύ σοβαρή κατάσταση και ζητήσει βοήθεια από 

ειδικούς;.  

 Σο μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που νοσούν 

είναι έφηβοι και ιδιαίτερα κορίτσια ηλικίας 11-

20 ετών.  



 Οι περιπτώσεις εφήβων που έχουν όλα τα κριτήρια για 

νευρική ανορεξία έχουν συχνότητα 0,5-1%, όμως οι 

περιπτώσεις άτυπων μορφών μπορεί να φτάσουν και το 

20% του εφηβικού πληθυσμού, ποσοστό τρομακτικά 

υψηλό. 



Συμπερασματικα: 

Διατροφικές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσει ένας 

έφηβος: 

 ωστή κατανομή της τροφής στη διάρκεια του 24ωρου 

σε πολλά μικρά γεύματα (5-6).  

 Σα γεύματα αυτά πρέπει να είναι ισορροπημένα, 

δηλαδή να περιέχουν λευκώματα, υδατάνθρακες, λίπος 

και ίνες σε μια σωστή αναλογία. 

    ύνολο λιπαρών 30-35% του συνόλου θερμίδων. 

    Τδατάνθρακες 50-60% του συνόλου θερμίδων 

    Πρωτεΐνες Περίπου 15% του συνόλου θερμίδων 

   ύνολο θερμίδων ισορροπία πρόσληψης και καύσης 

ενέργειας για διατήρηση του επιθυμητού σωματικού 

βάρους / πρόληψη αύξησης του βάρους. 

 

  

 

 



YΠΟΙΣΙΜΟ 

Σάςοσ 
Λαμπρινίδθσ 



Υποςιτιςμόσ εύναι η λόψη 
λιγότερησ τροφόσ από την κανονικό 
ποςότητα, με αποτϋλεςμα να μην τρϋφεται 
καλϊ ο οργανιςμόσ και να μην αναπτύςςεται 
ομαλϊ το ςώμα - ανεπαρκόσ πρόςληψη 
θρεπτικών ςυςτατικών.  



Ο υποςιτιςμόσ υπϊρχει κυρύωσ ςτισ τριτοκοςμικϋσ 
χώρεσ όπωσ Νότια Αςύα και Αφρικό λόγω τησ 
υποανϊπτυξησ και τησ ξηραςύασ που υπϊρχει. 
Η φτώχεια και η ξηραςύα οδηγεύ ςτην ϋλλειψη 
τροφόσ και αυτό ςε απώλλεια ζωόσ. 



χεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά ςτην 
Αφρικό υποφϋρουν από ςοβαρό 
υποςιτιςμό  λόγω τησ ξηραςύασ που 
πλόττει την μαύρη όπειρο 
 
 



ύμφωνα με τον ΟΗΕ, 14 εκατομμύρια άνθρωποι 
κινδυνεύουν να μην έχουν τροφή το 2017 ςτη 
νότια περιοχό τησ Αφρικόσ λόγω τησ περυςινόσ 
φτωχόσ ςυγκομιδόσ που ςυνδυϊζεται με τη ςοβαρό 
ξηραςύα. 
 
 



την ανατολικό Αφρικό,  

η Αιθιοπία πλόττεται 
ιδιαύτερα με 18 
εκατομμύρια ανθρώπουσ 
να κινδυνεύουν να 
χρειαςτούν επιςιτιςτική 
βοήθεια ϋωσ το τϋλοσ του 
ϋτουσ, τονύζει η UNICEF που 
εκτιμϊ ότι η χώρα χρειϊζεται 
δωρεϋσ ύψουσ 87 
εκατομμυρύων δολαρύων 
 
 



Και ςτον αντύποδα ....... 
ΠΑΦΤΑΡΚΙΑ 



Η παχυςαρκύα που μαςτύζει χώρεσ όπωσ οι 
ΗΠΑ και αλλϋσ εύπορεσ περιοχϋσ. 



Η παχυςαρκία εύναι η πϊθηςη που προκαλεύται 
από υπερβολικό ςυςςώρευςη λύπουσ ςτο ςώμα. 
Έχει δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτην υγεύα, οδηγώντασ 
ςε μεύωςη του προςδόκιμου ζωόσ και/ό αυξημϋνα 
προβλόματα υγεύασ. 



Η παχυςαρκύα αυξϊνει τισ πιθανότητεσ απόκτηςησ 
διαφόρων αςθενειών όπωσ: καρδιοαγγειακέσ 
παθήςεισ, ςακχαρώδη διαβήτη τύπου 
2, αποφρακτική άπνοια ύπνου, οριςμένα είδη 
καρκίνου  οςτεοαρθρίτιδα και άςθμα. 

 Η παχυςαρκύα ςυνόθωσ οφεύλεται ςε υπερβολικό 
πρόςληψη τροφών πλούςιων ςε θερμύδεσ, ϋλλειψη 
ςωματικόσ ϊςκηςησ και ςε γενετικό προδιϊθεςη. 
 
 



Η διατροφή και η ςωματική άςκηςη αποτελούν 
την βϊςη για την αντιμετώπιςη τησ παχυςαρκίασ.  

Η ποιότητα τησ διατροφόσ μπορεύ να βελτιωθεύ με 
τη μεύωςη κατανϊλωςησ τροφύμων με υψηλό 
περιεκτικότητα ςε λύπη και ςϊκχαρα και με την 
αύξηςη τησ πρόςληψησ φυτικών ινών. 



Εδώ φαύνεται η αύξηςη τησ παχυςαρκύασ απο το 
1994 μεχρι το 2008 ςτισ ΗΠΑ 



Πρόςκετα τροφίμων:  
 

Κειεκπάθεο Γξεγόξεο 

Mσξατηεο Βαζίιεο 



•  Με τον όρο πρόςθετα 'τροφίμων' χαρακτθρίηονται 

ουςίεσ που προςτίκενται ςε τροφζσ ζτοιμεσ προσ 

κατανάλωςθ, κακϊσ και ςε ποτά και αναψυκτικά, με 

ςκοπό να πετφχουν  ςυντιρθςθ, τροποποίθςθ του 

χρϊματοσ, τθσ γεφςθσ, τθσ υφισ. 

• Οι κυριότερεσ ομάδεσ προςκζτων είναι οι 

χρωςτικζσ, τα ςυντθρθτικά, τα αντιοξειδωτικά, τα, 

τα ενιςχυτικά γεφςθσ κ.α.  

•Πολλά τυποποιθμζνα «ςνακ», ηαχαρϊδθ, 

γλυκίςματα και αναψυκτικά περιζχουν μεγάλο 

αρικμό τζτοιων ουςιϊν. 



• Σα πρόςκετα τροφίμων διακρίνονται,, ςε φυςικά πρόςκετα και ςε 
ςυνκετικά πρόςκετα.  

• Σα πρόςκετα τροφίμων προκαλοφν μάλλον αδικαιολόγθτεσ ανθςυχίεσ 
για τθν υγεία εδϊ και πολλά χρόνια.  

• Πολλά  δθμοςιεφματα ενοχοποιοφν ςυγκεκριμζνα πρόςκετα 
τροφίμων για ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςυμπεριφορά, τθν πνευματικι 
κατάςταςθ και τθν υγεία των καταναλωτϊν, 
αλλεργίεσ, νευρολογικζσ και εντερικζσ διαταραχζσ, καρκίνο, καρδιακζ
σ πακιςεισ και αρκρίτιδα. 

•  Η επιςτθμονικι ζρευνα δεν επιβεβαιϊνει αυτοφσ τουσ φόβουσ.  

• Περιπτϊςεισ αλλεργικϊν ι άλλων αντιδράςεων ςε πρόςκετα 
παρατθροφνται ςτο ίδιο ποςοςτό με τθν πρόςλθψθ τροφϊν χωρίσ 
πρόςκετα, όπωσ οι ξθροί καρποί και τα καλαςςινά.  

• Πρόςκετα, όπωσ τα αντιοξειδωτικά κεωρείται ότι μπορεί να 
προςτατεφουν από τον καρκίνο.  

• Μερικζσ πρόςκετεσ ουςίεσ κεωροφνται ακατάλλθλεσ για κατανάλωςθ 
από χορτοφάγουσ ι πιςτοφσ οριςμζνων κρθςκειϊν όπωσ το Ιςλάμ ι 
ο Ιουδαϊςμόσ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


υμβατικά ωσ υψθλότερθσ επικινδυνότθτασ κεωροφνται τα 
ςυνκετικά πρόςκετα που επιτρζπονται μόνο ςε οριςμζνα 
τρόφιμα, ενϊ θ χριςθ των φυςικϊν προςκζτων υπόκειται 
ςε λιγότερουσ περιοριςμοφσ.  

 

 

 

Ζτςι, μπορεί να ςυμβεί ζνα προςκετικό να επιτρζπεται υπό 
κακοριςμζνθ ποςότθτα ςε ζνα τρόφιμο ι να απαγορεφεται 
πλιρωσ θ προςκικθ του ςε ζνα άλλο. 

Κακίςταται, ζτςι, εμφανισ θ μεγάλθ δυςκολία 
προςδιοριςμοφ τθσ επικινδυνότθτασ αυτϊν των ουςιϊν. 



• Οι αριθμοί Ε, με τουσ οποίουσ κωδικοποιοφνται τα 
πρόςκετα αναφζρονται ςτισ ετικζτεσ ςυςκευαςίασ των 
τροφίμων ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

• Σο διεκνζσ ςχζδιο αρίκμθςθσ ονομάηεται Codex 
Alimentarius (Λατινικά για «Κϊδικασ Σροφίμων»).  

• Οι αρικμοί Ε απαντϊνται επίςθσ ςε ετικζτεσ 
ςυςκευαςίασ τροφίμων και ςε άλλεσ περιοχζσ, εκτόσ 
Ευρϊπθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΗΠΑ και 
τθσ Αυςτραλίασ. τθν Ελλάδα οι προδιαγραφζσ για τθ 
χριςθ των προςκζτων κακορίηονται από τον Κϊδικα 
Σροφίμων και Ποτϊν που εκδίδει το Γενικό Χθμείο του 
Κράτουσ και είναι εναρμονιςμζνεσ με τθν Ευρωπαϊκι 
νομοκεςία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Codex_Alimentarius&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Codex_Alimentarius&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1


Ε100-Ε199     χρωςτικζσ ουςίεσ 
Ε200-Ε299     ςυντθρθτικζσ ουςίεσ 
Ε300-Ε399     αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ 
Ε400-Ε499     γαλακτωματοποιθτζσ, πθκτικά 
μζςα, ςτακεροποιθτζσ 
Ε500-Ε599     ρυκμιςτζσ οξφτθτασ 
Ε600-Ε699     βελτιωτικά γεφςθσ 
Ε900-Ε999     διάφορα 
Ε1000-Ε1999     πρόςκετα χθμικά 



ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ 
ΟΤΙΕ 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΕ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ ΤΠΟΠΣΔ 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ 
ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ 

Ε131 Ε103 Ε102 Ε104 Ε388 

Ε142 Ε105 Ε110 Ε123 Ε339 

Ε210 Ε111 Ε120 Ε141 Ε340 

Ε211 Ε121 Ε123 Ε150 Ε341 

Ε212 Ε125 Ε124 Ε151 Ε407 

Ε213 Ε126 Ε127 Ε153 Ε450 

Ε214 Ε130   Ε171 Ε461 

Ε215 Ε152   Ε173 Ε462 

Ε217 Ε181   Ε180 Ε463 

Ε239     Ε240 Ε465 

      Ε241 Ε466 
      Ε477   

Η παρακάτω λίςτα προςκζτων ζχει καταρτιςτεί από ερευνθτικά 
νοςοκομειακά κζντρα τθσ Γαλλίασ  
 



•Σα ενιζσςηικά γεύζηρ πξνζηίζεληαη δηόηη 

εληζρύνπλ ηελ ππάξρνπζα γεύζε ή νζκή ηνπ 

ηξνθίκνπ. Δίλαη από ηα πην ζπρλά πξόζζεηα, 

εηδηθόηεξα ζε ηξόθηκα πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

θαηαζηήκαηα γξήγνξνπ θαγεηνύ. 



Μερικά απο τα πιο συνηθισμένα φαγώσημα που 
χρησιμοποιούνται τα ενισχυτικά γεύσης είναι τα 
εξείς : 

 - Αλλαντικά  

 - Φαγητά των fast food  

 - Γεύματα κινέζικων εστιατορίων 

 - Καρυκεύματα  

 - Κονσέρβες  

 - Συμπυκνωμένους κύβους κρεάτων ή λαχανικών 
αλλά και σάλτσες ή σούπες στιγμιαίας παρασκευής. 



Πολλά απο τα ενισχυτικά γεύσεων τα οποία 
κυκλοφωρούν στην αγορά, είτε μεμονομένα είτε μεσα 
σε φαγητό, είναι επικίνδυνα άμα καταναλοθούν.  

Τα πιό βλαβερά είναι τα παρακάτω : 

 Ε612 (γλουταμινικό μονονάτριο ή MSG) 

 Ε620 (γλουταμινικό οξύ)  

 Ε621 (γλουταμινικό νάτριο)  

 Ε622 (όξινο γλουταμινικό κάλιο)  

 Ε623 (όξινο γλουταμινικό ασβέστιο)  

 Ε627 (γουανιλικό νάτριο)  

 Ε632 (ινοσινικό νάτριο)  

 Ε635 (ινσοσινικό κάλιο)  

 Ε635 ( ριβονουκλεοτίδιο του Νατρίου,  

που δεν επιτρέπεται σε βρεφικές και παιδικές τροφές).  



 Οι χρωστικές ουσίες των τροφίμων αποτελούν ένα 
συστατικό, το οποίο προστίθεται σε αυτά είτε για 
να τονώσει το ήδη υπάρχον χρώμα τους, είτε για 
να τους προσθέσει καινούργιο και συναντώνται 
κυρίως σε επεξεργασμένες τροφές.  

 Χωρίς αυτές τα τρόφιμα θα είχαν μια «ψυχρή» 
όψη πολλά από αυτά ίσως να μην μας έκαναν 
αίσθηση να τα φάμε. 



 Οι σημερινές τεχνητές 
χρωστικές προέρχονται κυρίως 
από χημικά και βαφές είναι 
εύκολες να κατασκευαστούν με 
χαμηλότερο κόστος και έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής, από την 
άλλη μπορούν να κάνουν κακό 
στην υγεία μακροπρόθεσμα. 

Αυτή η τακτική φυσικά δεν είναι καινούργια. 
Παλιότερα οι χρωστικές που χρησιμοποιούνταν 
ήταν κυρίως φυσικές –π.χ. για να πάρει κάποιος 
κόκκινο χρώμα, χρησιμοποιούσε χυμό από 
παντζάρι- ενώ σήμερα, οι χρωστικές είναι κυρίως 
τεχνητές. 
 
 



 Η συνεχής κατανάλωση τροφών που περιέχουν τοξικά 
χρώματα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές όπως : 

  Διάφορους τύπους καρκίνου: Η χρωστική Blue 1 
χρησιμοποιείται συνήθως στα παγωτά, τα γλυκά, τα ποτά. 
Γενικότερα, θεωρείται χαμηλού κινδύνου, αλλά στο 
πλαίσιο μιας μελέτης αποδείχτηκε ότι συνδέεται με την 
εμφάνιση καρκίνου σε ποντίκια, ενώ μια διαφορετική 
μελέτη έφερε στο φως αρκετές αποδείξεις ότι η χρωστική 
Blue 2 που βρίσκεται σε τροφές, ηδύποτα και γλυκά 
προκαλεί καρκίνο στον εγκέφαλο των ποντικών. 

  Υπερδραστηριότητα: Η χρωστική Red 40, που βρίσκεται 
σε κοινές βαφές και χρησιμοποιείται κυρίως σε σνακ όπως 
πατατάκια και άλλες τραγανιστές τροφές, έχει βρεθεί ότι 
προκαλεί υπερδραστηριότητα και ευερεθιστότητα 
Έντονος θυμός σε παιδιά, νευρικές κινήσεις, επιθετικότητα, 
αδυναμία συγκέντρωσης και νευρικότητα είναι μερικά 
συμπτώματα. 



  Παθήσεις των νεφρών: Η χρωστική Yellow 6 
χρησιμοποιείται ευρέως, βρίσκεται στα λουκάνικα, τα 
γλυκά, τα αναψυκτικά και τα ποτά, τη ζελατίνη και τις 
διάφορες λιχουδιές που ψήνουμε στο φούρνο κι έχει 
βρεθεί ότι συνδέεται με την εμφάνιση όγκων στα νεφρά 
και τα επινεφρίδια και ότι περιέχει μικρές ποσότητες 
πολλών καρκινογόνων ουσιών. 

 Ανδρική στειρότητα: Οι ουσίες Blue 1 και 2 έχουν 
συνδεθεί με περιπτώσεις ανδρικής στειρότητας. 



 Είναι ουσίες που δεσµεύουν και εξουδετερώνουν 
τις ελεύθερες ρίζες, µετατρέποντάς τες σε µη 
τοξικές άρα και ακίνδυνες για τον ανθρώπινο 
οργανισµό.  

 Τέτοιες ουσίες είναι οι βιταµίνες A,C και Ε, τα 
φλαβονοειδή, το σελήνιο, το Β-καροτένιο, ο 
ψευδάργυρος, τα διάφορα είδη λυκοπενίων στην 
ώριµη ντοµάτα,και άλλες ουσίες που περιέχονται 
στο κόκκινο σταφύλι,  στο σκόρδο, στο χαµοµήλι 
και αλλού 



Ωθέλη ηυν ανηιοξειδυηικών: 

 Βελτιώνουν τις πνευµατικές ικανότητες και την 
ψυχική διάθεση, και βελτιώνουν την 
εγκεφαλική µικροκυκλοφορία.  

 Ασκούν αντικαρκινική δράση  

 Διατηρούν το δέρµα ελαστικό και το 
προφυλάσσουν απο την πρόωρη γήρανση, 
περιορίζοντας τη διάσπαση του κολλαγόνου. 

 Προστατεύουν οστά και αρθρώσεις, 
περιορίζοντας οιδήµατα, φλεγµονές και 
εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 



ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  
ΣΑ  

ΣΡΟΦΙΜΑ 

 

 

 

 

Moλαμηόο Ισάλλεο 

 



Ση είλαη ε λαλνηερλνινγία; 

 Η λαλνηερλνινγία είλαη ν ηνκέαο ηεο επηζηήκεο θαη 
ηεο ηερλνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ 
πιηθώλ ζε αηνκηθό θαη κνξηαθό επίπεδν.  

 Οη ρεκηθέο ελώζεηο ζεσξνύληαη όηη είλαη ζε 
δηαζηάζεηο λαλν- όηαλ είλαη πεξίπνπ 100 nm ή 
κηθξόηεξεο ζε κέγεζνο.Σν λαλόκεηξν (nm) 
αληηζηνηρεί ζε έλα δηζεθαηνκκπξηνζηό ηνπ κέηξνπ. 

  Η λαλνηερλνινγία πξνζθέξεη έλα κεγάιν εύξνο 
δπλαηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ 
πξντόλησλ θαη εθαξκνγώλ ηόζν ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηξνθίκσλ/δσνηξνθώλ όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ.  



ΠΩ Η ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΓΔΔΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΦΗ; 

 Κπξησο ζπλδεέηαη κε ηελ: 

 επεμεξγαζία ηξνθίκσλ 

     θαη               

 ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ 



Γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ: 

  Υξεζηκνπνηνύληαη νανοκάτοςλερ γηα  

 ηε ρνξήγεζε εληζρπηηθώλ ηνπ αξώκαηνο 

 ηε βειηίσζε ηεο βηνδηαζεζηκόηεηαο ζπζηαηηθώλ 

 ηε δηάρπζε θπηνζηεξνεηδώλ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 
ρνιεζηεξόιεο ηνπ θξέαηνο 

 ηε βειηίσζε ηνπ ημώδνπο θαη σο δειαηηλνπνηεηηθνί 
παξάγνληεο.  

 Υπηζιμοποιούνηαι  λαλνζσκαηίδηα γηα ηελ 
επηιεθηηθή ζύλδεζε θαη απνκάθξπλζε ρεκηθώλ ή 
παζνγόλσλ παξαγόλησλ από ηα ηξόθηκα θαη 
νανογαλακηώμαηα γηα ηελ θαιύηεξε δηάζεζε θαη 
δηαζποξά ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 



Γηα ηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ: 

  Υξεζηκνπνηνύληαη νανοαιζθηηήπερ γηα ηνλ έιεγρν 
ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη ρξόλνπ θαη αιια θαηά 
ηελ ζπζθεπαζία 

 Η νλνκαδόκελε “ειεθηξνληθή γιώζζα” είλαη έλαο λένο 
ηύπνο ζπζθεπαζίαο κε ελζσκαησκέλνπο εηδηθνύο 
λαλναηζζεηήξεο, νη νπνίνη αληρλεύνπλ ηνπο 
παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο ή ηηο ρεκηθέο νπζίεο 
πνπ παξάγνληαη θαζώο ην ηξόθηκν αιινηώλεηαη κε 
απνηέιεζκα λα παξάγεηαη θζνξηζκόο, ρξώκα ή 
αθόκα λα απειεπζεξώλνληαη ζπληεξεηηθέο νπζίεο.  



 Πνηα είλαη ηα πηζαλά νθέιε από ηε ρξήζε 
λαλνηερλνινγηώλ ζηα ηξόθηκα ή ζηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ; 

 Πξνζηαζία θαη παξαθνινύζεζε ηεο θξεζθάδαο ησλ 
ηξνθίκσλ 

 Δπέθηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ηξνθίκσλ ή ηε 
βειηίσζε ηεο γεύζεο.  

 Μείσζε ηνπ βάξνπο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

 Ωζηόζν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη 
 ελδερόκελνη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία αιιά θαη νη 
 πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη.  



 Τπάξρνπλ θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε 

απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζηα ηξόθηκα ή ζηελ 
παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ; 

 Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο λαλνηερλνινγίαο έρεη 
επηθέξεη αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ 
αιιά θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο.  

 Απηό νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε 
ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην 
πεξηβάιινλ  

 Δπίζεο ε ρξήζε ηεο λαλνηερλνινγίαο κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ηξόθηκα ή ζε ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ πνπ 
έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ζε 
ζύγθξηζε κε ηα ζπκβαηηθά ηξόθηκα.  



Μουςουράκθ Κατερίνα 



•Ως «υπερτροφές» (super foods) χαρακτηρίζονται οι τροφές που 
περιέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά απαραίτητα 
για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού  σε 
σύγκριση με άλλες,  

Κάθε χώρα του κόσμου έχει προικιστεί με τουλάχιστον μία 
θεραπευτική τροφή που μεγαλώνει κυριολεκτικά έξω από τα 
σπίτια μας. 

 Η πιο διάσημη υπερτροφή της Ελλάδας είναι βέβαια η 
αγαπημένη μας ελιά και το διάσημο ζουμί της, το ελαιόλαδο.  

Οι υπερτροφές είναι πολύ απλά οι αρχαιότεροι καρποί και 
φρούτα που φυτρώνουν πάνω στον πανέμορφο πλανήτη μας.  

Μερικές από αυτές είναι το Ελαιόλαδο, Ιπποφαές, Αλόη, 
Κακάο, Goji berry, Μάκα από το Περού, Λάδι καρύδας, Μέσκιτ 
από το Μεξικό, Νόνι από την Γαλλική Πολυνησία, Βανίλια, 
πιρουλίνα, Αρώνια, Ακάϊ, Μύρτιλλο, Αμάρανθος κ.α.  

 



 Η πρώτη ανακάλυψη στην ιστορία των «superb foods» ήταν 
οι βιταμίνες που ανακαλύφθηκαν το 1911 και ο κόσμος 
έμαθε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να 
προσφέρουν πολύ περισσότερα συστατικά εκτός από 
υδατάνθρακες.  

 Το 1958 ήταν η σειρά των ελευθέρων ριζών, όπου 
διαπιστώθηκε ότι προκαλούσαν ορισμένες μορφές καρκίνου. 
Τη λύση έδωσαν οι βιταμίνες και πιο συγκεκριμένα 
οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες των βιταμινών C και E που 
αποδείχτηκε ότι εξουδετερώνουν τη δράση των ελευθέρων 
ριζών. 

  Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μια ακόμη σημαντική 
ανακάλυψη, τα φυτοχημικά τα οποία είναι μη διατροφικά 
συστατικά των φυτών που τους προσδίδουν το χρώμα, την 
γεύση και την αντίσταση στις ασθένειες και στην πρόληψη 
νοσημάτων όπως τα Καρδιαγγειακά, ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης, η υπέρταση και κάποιες μορφές καρκίνου.  



 Οι «υπερτροφές» αποκαλούνται «θαύματα της 
φύσης» καθώς υπόσχονται 
περισσότερη φυσική ενέργεια, μεγαλύτερη 
ζωτικότητα, ευεξία, αύξηση της ερωτικής 
διάθεσης, διατήρηση της νεανικότητας και 
βελτίωση της υγείας και μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις οι ευεργετικές τους 
ιδιότητες στην υγεία είναι ευθέως συγκρίσιμες 
με εκείνες πολλών φαρμάκων, χωρίς όμως τις 
παρενέργειές τους, αφού πρόκειται για εντελώς 
φυσικές τροφές.  



1.    Βατόμουρα goji «Το φρούτο των μοναχών του 
Θιβέτ» 
Το goji είναι ένας αναρριχώμενος θάμνος που φύεται σε 
περιοχές μεταξύ Θιβέτ και Μογγολίας.  

Οι καρποί του έχουν κόκκινο χρώμα, όψη και μέγεθος 
σταφίδας και είναι εξαιρετικά πλούσιοι σε βιταμίνες Α, Β, 
C και Ε, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά και μεταλλικά στοιχεία, 
ιδίως σε σίδηρο.  

Βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στην 
ενίσχυση της όρασης, στην καλύτερη λειτουργία ήπατος, 
νεφρών και νευρικού συστήματος, ενώ θεωρούνται 
ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση της 
κυτταρίτιδας,έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, που 
βοηθά στη μείωση της κυτταρικής γήρανσης. 
 



2.  Αρόνια «η μελανόκαρπη, προστασία» 
 
Περιέχει βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, C, E, K, P, 
πεκτίνη ανθοκυανίνες.  
Ομαλοποιεί την αρτηριακή πίεση, προλαμβάνει και 
αντιμετωπίζει καρδιαγγειακά νοσήματα, ενισχύει τους 
συνδετικούς ιστούς, μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του 
στρες και αποτοξινώνει το οργανισμό από βαρέα 
μέταλλα.  
Αυξάνει την ζωτικότητα του σώματος και βελτιώνει το 
μεταβολισμό και αντιμετωπίζει τις λοιμώξεις του 
ουροποιητικού συστήματος. 
 Η αρώνια χρησιμοποιείται για την μείωση της 
χοληστερίνης σε άτομα που πάσχουν από 
αθηροσκλήρωση και στην αντιμετώπιση της υπέρτασης. 



 3.  Μύρτιλλο «Η άμπελος εν Ίδη»   
   
Περιέχει βιταμίνες Α, C, E και Β-καροτίνη, ιχνοστοιχεία 
κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο, τανίνες, ανθοκυανοσίδες 
(διαστέλλουν τα αγγεία του αίματος - αντιμετώπιση 
ανωμαλιών της κυκλοφορίας του αίματος και αιμορραγίες 
του αμφιβληστροειδή των ματιών) και φυτικές ίνες.  
Σττο τμήμα φαρμακευτικής και Βιολογίας- Πανεπιστήμιο 
Πατρών διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα συστατικά του 
μύρτιλλου, οι πολυφαινόλες μπορούν να βελτιώσουν τη 
μνήμη, την ικανότητα μάθησης ,προστατεύουν τον εγκεφάλο 
από αλλοιώσεις που εμφανίζονται με την πάροδο της 
ηλικίας. 
 Συμβάλλει θετικά στην αντιγήρανση, προλαμβάνει τον 
καρκίνο, βελτιώνει την καρδιακή και εγκεφαλική 
λειτουργίας και την όραση. Ακόμα διεγείρει τη λειτουργία 
των ενδοκρινών αδένων και αυξάνει τον μεταβολισμό 
 



4.  Ιπποφάες «ο βασιλιάς των φυτών» 
Από τους αρχαιότερους θάμνους της Ευρώπης και της Ασίας. 
Λέγεται πως οφείλει το όνομά του στη συνήθεια των αρχαίων 
Ελλήνων να τρέφουν τα άλογά τους με τους πορτοκαλί 
καρπούς και τα φύλλα του. 
 Περιέχει πάνω από 190  θρεπτικά συστατικά, ανάμεσα στα 
οποία ξεχωρίζουν τα λιπαρά οξέα ω-3 και ω-7 (παλμιτολεϊκό 
οξύ).  
Το ιπποφάες συμβάλλει στην προστασία των κυτταρικών 
μεμβρανών από τις ελεύθερες ρίζες, στην καλή λειτουργία 
του πεπτικού συστήματος, στην αναζωογόνηση του 
δέρματος, στην αύξηση της ζωτικότητας, της αντοχής και στη 
βελτίωση των πνευματικών λειτουργιών.  
Υπάρχει επίσης ως συστατικό σε αρκετά καλλυντικά 
αντιγήρανσης, ενώ οι κάψουλες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για εξωτερική χρήση κ.α. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΠΟΣΑ 

ΜΠΟΤΣΕΛ ΑΝΝΑ 



            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΣΑ  

 

 

 Σα ενεργειακά ποτά, που τα τελευταία χρόνια ζχουν 
γίνει ιδιαίτερα δθμοφιλι, κυρίωσ ςτουσ νζουσ, είναι 
ζτοιμα ροφιματα, ςυνικωσ με υψθλά ποςοςτά 
καφεΐνθσ ι άλλα ςυςτατικά π.χ. ειδικά αμινοξζα, τα 
οποία ζχουν ωσ ςκοπό να δίνουν ςτον καταναλωτι 
περιςςότερθ ενζργεια από τα κλαςςικά αναψυκτικά 
ι τουσ  χυμοφσ. 



Σι περιζχουν; 

• Σα ενεργειακά ποτά περιζχουν  υδατάνκρακεσ 
ςε υψθλό ποςοςτό (πάνω από 10 γρ ςτα 100 
ml), διεγερτικζσ ουςίεσ  κυρίωσ καφεΐνθ ςε 
επίςθσ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ, ταυρίνθι 

άλλα αμινοξζα και ςυςτατικά από φυτά όπωστο 
Σηίνγκο Μπίλομπα ι το Σηίνςενγκ. 

 

 



• Η ιδζα πάνω ςτθν οποία βαςίηονται είναι θ 
χοριγθςθ άφκονων υδατανκράκων και θ  

 διζγερςθ του οργανιςμοφ για τθν αξιοποίθςθ 
τουσ 

 



• Η καφεΐνθ είναι μια ουςία που ςυχνά περιζχεται  ςτα ποτά 
αυτά και λειτουργεί ωσ «τονωτικό» που  επιταχφνει τισ 
λειτουργίεσ ςϊματοσ και του εγκεφάλου, ενϊ ταυτόχρονα ζχει 
επίδραςθ ςτουσ καρδιακοφσ παλμοφσ, ςτθν πίεςθ και τθ  
κερμοκραςία του ςϊματοσ.  

• Η γλυκόηθ είναι βαςικό ςυςτατικό που λειτουργεί ωσ άμεςθ 
πθγι ενζργειασ για το ςϊμα και το μυαλό.  

• Σα αμινοξζα ςυμβάλλουν ςτθ δόμθςθ των κυττάρων και τθν 
ανάπτυξθ των ιςτϊν.  

• Οι προςτικζμενεσ βιταμίνεσ ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του 
οργανιςμοφ και τθν επιτζλεςθ αρκετϊν βαςικϊν λειτουργιϊν. 

 



 
SUPER FIGHTERS ΣΟ ΠΡΩΣΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΟΣΟ 
 

• Σο "Super Fighters" αποτελεί τθν πιο καινοφργια 
"πλατφόρμα" ςτο χϊρο των energy drinks. Σο προϊόν 
είναι Ελλθνικό θ πρϊτθ φορά που δοκιμάςτθκε ιταν 
ςε αγϊνεσ ΜΜΑ 



Αλλα ενεργειακά ποτά 

1.Gatorade: 

2. Cocaine: 

3. Monster: 

5. Red Bull: 

4. Hell: 

6. 5 Hour Energy: 

7. Full Throttle: 

8. Rockstar: 

9. XS Energy: 

10. NOS: 

11. Powerade: 



2. Cocaine: 
Σο ποτό αυτό ζχει 280 mg καφεΐνθσ, περιςςότερο από οποιοδιποτε άλλο 
ποτό ενζργειασ.  
Ποιεσ οι παρενζργειζσ του; Αχπνία, πονοκζφαλοι, εμετοί και αφυδάτωςθ.  

1. Gatorade:Σο Gatorade είναι ανανεωμζνο με βιταμίνεσ  
2. και ανόργανεσ ουςίεσ,   
Οι λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ δεν μποροφν να απορροφθκοφν  
από το ςϊμα όταν το πίνετε ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. 
Η παρενζργεια αυτι ονομάηεται «υπερβιταμίνωςθ Α» 
 
 



  3.Monster: 
         Σο Monster είναι ζνα δθμοφιλζσ ποτό ενζργειασ με εςπεριδοειδι. 

Παρενζργειεσ που κα μποροφςε να προκαλζςει γαςτρεντερικά 
προβλιματα λόγω των υψθλϊν επιπζδων των υδατανκράκων που 
περιζχει. Οι άνκρωποι ζχουν αναφζρει πόνουσ ςτο ςτομάχι, εμετοφσ, 
πονοκεφάλουσ και κολι όραςθ μετά τθν κατανάλωςθ Monster. 

 

 

 

 

4. Red Bull: 
     Σο Red Bull ζχει αυξθμζνθ ποςότθτα ηάχαρθσ (περιζχει 27 γραμμάρια). 

Εκείνοι που πίνουν Red Bull κακθμερινά μπορεί να εμφανίςουν αφξθςθ 
του ςωματικοφ βάρουσ τουσ,υψθλά επίπεδα χολθςτερόλθσ και άλλα 
γαςτρεντερικά προβλιματα,κίνδυνο για το καρδιαγγειακό ςφςτθμα. 

 



     

 

 5. Full Throttle:  
Αυτό το ενεργειακό ποτό είναι υπεριφανοσ υποςτθρικτισ πολλϊν ακλθτϊν.  

Ευφορία, αχπνία, άγχοσ και ευερεκιςτότθτα είναι οι κφριεσ παρενζργειεσ που 
μπορεί να προκαλζςει, ενϊ ζχουν αναφερκεί και επιλθπτικζσ κρίςεισ μετά τθ 
κατανάλωςθ του. 

 

 

6. Hour Energy: 
Σο ποτό περιζχει πάνω από τον μζςο όρο ςε βιταμίνεσ Β6 και Β12.  

Ζχει, επίςθσ, εξαιρετικά μεγάλα ποςά ςε τυροςίνθ και φαινυλαλανίνθ.  

Οι παρενζργειζσ του ζχουν να κάνουν με  

πόνο ςτο ςτικοσ, ναυτία, ηάλθ και εμετό. 

 

 



   7. Rockstar: 

       Πολλοί άνκρωποι πίνουν αλκοόλ με ενεργειακά 
ποτά. Αυτό αποτελεί μεγάλο λάκοσ γι’ αυτοφσ που 
αναμειγνφουν το Rockstar με το αλκοόλ, διότι 
μπορεί να χρειαςτεί να μεταφερκοφν ςτο 
νοςοκομείο με προβλιματα τοξικότθτασ. 

 

 

 

 

   8. XS Energy: 

      Λόγω τθσ καφεΐνθσ μπορεί να προκαλζςει 
αχπνία, ενϊ οι άνκρωποι με υπερευαιςκθςία ςε 
αυτι κακϊσ και ςε χρωςτικζσ ι τεχνθτζσ 
γλυκαντικζσ ουςίεσ, κα πρζπει να είναι 
προςεκτικοί με το ςυγκεκριμζνο ρόφθμα. 
Επιπλζον, οι ζγκυεσ, οι κθλάηουςεσ γυναίκεσ και 
τα μικρά παιδιά, ςυνιςτάται να το αποφεφγουν. 

 



       9. NOS: 
      Σο NOS είναι ζνα ενεργειακό ποτό που κα πρζπει να καταναλϊνεται  

      με προςοχι και όςοι ζχουν ευαιςκθςία ςτθν καφεΐνθ κα πρζπει να το 
αποφεφγουν.  

     Επιπλζον, οι άνκρωποι δεν πρζπει να το πίνουν το πρωί πριν από το 
φαγθτό και πριν από τθν άςκθςθ. Περιζχει 260 mg καφεΐνθσ. Ακόμα, οι 
εναλλαγζσ ςτθν διάκεςι ςασ είναι αναμενόμενεσ όταν το πίνετε. 

 

 
      10. Powerade: 
     Οι γονείσ κα πρζπει να ςκεφτοφν δφο φορζσ πριν δϊςουν αυτό το ποτό  

     ςτα παιδιά τουσ. Σο ποτό περιζχει νιαςίνθ που χρθςιμοποιείται για τθν 
πρόλθψθ και τθ κεραπεία τθσ αςκζνειασ «pellagra».  

     Σο οξφ μπορεί να προκαλζςει άνοια, ςφγχυςθ και ςοβαρά  

      θπατικά προβλιματα, αν κάποιοσ το καταναλϊςει  

      ςε μεγάλεσ δόςεισ. 

 




