
ΟΙ 7 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

1.Πλούσια σε ποικιλία υγιεινή, μικτή διατροφή 

Επειδή δεν υπάρχει καμία τροφή που να περιέχει στη σωστή αναλογία όλες 
τις σημαντικές θρεπτικές ουσίες,θα έπρεπε κανείς να τρέφεται με ένα όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αλληλοσυμπληρούμενων τροφών,έτσι 
ώστε να διατηρεί μία ισορροπία στη διατροφή.Η μονόπλευρη διατροφή 
έχει μειονεκτήματα.Το σύνολο της τροφής θα πρέπει να κατανέμεται σε 
πέντε ή περισσότερα γεύματα. 

2.Απώλεια βάρους 

Το υπερβολικό βάρος ευνοεί την πρόκληση διαφόρων ασθενειών 
(υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, ουρική αρθρίτιδα, νεφρολιθίαση, 
φλεβίτιδες, καρδιακή ανεπάρκεια κ.α.)Όποιος επιθυμεί να είναι υγιή και 
ικανός για απόδοση οφείλει,αν είναι υπέρβαρος, να μειώσει το βάρος 
του.Δεν είναι απαραίτητο να αποκτήσει κανείς το ιδανικό βάρος, είναι 
αναγκαίο όμως να βρίσκεται κοντά στις τιμές που αντιπροσωπεύουν το 
κανονικό βάρος(σωματικό ύψος σε εκατοστά μείον 100 = ιδανικό βάρος σε 
κιλά) αποφεύγοντας τον υπερσιτισμό και καταναλώνοντας αρκετή ενέργεια 
μέσω σωματικών δραστηριοτήτων. 

3.Αποφυγή πολλών λιπώνκαι χοληστερόλης-προτίμηση ακόρεστων 
λιπών 

Μία καθημερινή κατανάλωση λιπών που υπερβαίνει το 40% της συνολικής 
ενεργειακής πρόσληψης είναι πολύ μεγάλη!Το λίπος περιέχει πολλές 
΄΄κενές θερμίδες΄΄,ευνοεί την παχυσαρκία,την αθηροσκλήρωση και πιθανόν 
ορισμένες μορφές καρκίνου.Το καθημερινό ποσοστό λίπους στις τροφές 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30-35% της συνολικής ενεργειακής 
πρόσληψης,ενώ είναι απαραίτητο να προτιμούνται λίπη με μεγάλο 
ποσοστό ακόρεστων λιπαρών οξέων(π.χ. έλαια από τις φύτρες των 
σπόρων,σογιέλαιο,καλαμποκέλαιο,ηλιέλαιο)αντί αυτών με πολλά 
κορεσμένα λιπαρά(ζωικά λίπη)Επίσης είναι αναγκαίο να αποφεύγονται 
τροφές με ΄΄κρυφά λίπη΄΄.(πιν.1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: τροφές με υψηλό ποσοστό σε κρρυφά λίπη ανα 100g τροφής 
βρώσιμου μέρους 

Μπέικον 88.8 g Φρέσκο τυρί 31,5 g 

Μαγιονέζα πλήρης 82.5 g Χήνα 31 g 



Φουντούκια 62.5 g Τυρί έμενταλ 30 g 

Αμύγδαλα 54.1 g Τυρί τόστ(60% λίπος)28,2 g 

Λουκάνικο 51.5 g Τυρί τύπου brie(50% λίπος)27.9 g 

Σαλάμι 49.7 g Μάρτζιπαν 24.9 g 

Φυστίκια 49,4 g Χοιρινό κρέας(μπριζόλα)24.5 g 

Χοιρινό κρέας (κοιλιά) 42 g Αβοκάντο 23.5 g 

Πατάτες τσιπς 39.4 g Βοδινό κρέας(στήθος) 21,1 

Ζαμπόν 33.3 g Παγωτό κρέμα 11,7 

Σοκολάτα γάλακτος 32.8 g 

Χοιρινό κρέας(λαιμός) 32 g 

Κρόκος αυγού 31.9 g Αυγό κότας ολόκληρο 11.2 

Η καθημερινή πρόσληψη χοληστερόλης μέσω της τοφής δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 300mg.Η χοληστερόλη που κατά μέσο όρο παρέχεται μέσω 
της σύγχρονης διατροφής φτάνει τα 500-700mg ημερησίως! (πιν.2) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Τροφές με υψηλό ποσοστό χοληστερόλης(σε mg/100g τροφής 
από βρώσιμο μέρος 

Μυαλό(μοσχάρι) 3140 mg Γαρίδες 150 mg 

Κρόκος αυγού 1400 mg Οστρακοειδή 138 mg 

Αυγό ολόκληρο 410 mg Κρέμα γάλακτος 109 mg 

Νεφρά μοσχαρι 310 mg Φρέσκο τυρί 105 mg 

Μπισκότα 280 mg Τυρί έμενταλ 87 mg 

Συκώτι μοσχάρι/χοιρινο 250 mg Μπιζόλα μοσχάρι/χοιρινό 70 mg 

Βούτυρο 240 mg Κοτόπουλο(στήθος) 60 mg 

4.Προτίμηση σε τροφές πλούσιες σε άπεπτες φυτικές ίνες 



Οι άπεπτες φυτικές ίνες είναι συστατικά στοιχεία των τροφών και παίζουν 
σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πέψης.Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
ασθενειών που αποδίδονται στην έλλειψη τους(δυσκοιλιότητα, καρκίνος 
του εντέρου, εκκολπώματα του παχέος εντέρου, 
αιμορροείδες,χολολοθίαση κ.α.) Κυρίως οι υδατάνθρακες θα έπρεπε να 
προσλαμβάνονται στη φυσική, πλήρη τους μορφή και όχι επεξεργασμένοι. 

5.Μείωση των σακχάρων 

Το ποσοστό σακχάρων στην καθημερινή διατροφή θα πρέπει να μειωθεί 
από το σημερινό 24% στο 15% της καθημερινής ενεργειακής πρόσληψης.Το 
υψηλό ποσοστό σακχάρων είναι συνυπεύθυνο για ένα μεγάλο αριθμό 
ασθενειών (τερηδόνα των δοντιών, καρδιακές ασθένειες, ασθένειες του 
εντέρου). Η μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης δεν επιτρέπεται στην υγιεινή 
διατροφή, αφού περιέχει μόνο κρυστάλλους ζάχαρης χωρίς βιταμίνες, 
μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. 

6.Λιγότερο μαγειρικό αλάτι 

Σήμερα καταναλώνουμε καθημερινά 12 έως 25g μαγειρικού 
αλατιού,απαραίτητα όμως είναι μόνο 3-5g! Η μεγάλη ποσότητα αλατιού 
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υπέρτασης.Για το λόγο αυτό χρειάζεται 
να περιορίσουμε τις πολύ αλμυρές τροφές και να μην προσθέτουμε αλάτι 
κατά τη διάρκεια του φαγητού. 

7.Αν πίνουμε αλκοόλη, τότε με μέτρο 

Στην εποχή μας η αλκοόλη καλύπτει περισσότερο από το 10% της 
καθημερινής ενεργειακής πρόσληψης.Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς πολύ 
υψηλό.Η αλκοόλη περιέχει μόνο ΄΄κενές θερμίδες΄΄,χωρίς να συνοδεύεται 
από τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες,και εκτός από αυτό έχει μία σειρά 
από άμεσα βλαβερές συνέπειες στον οργανισμό.Τέλος,θα υπενθιμήσουμε 
ότι η αλκοόλη μεταβολίζεται πρώτη, με αποτέλεσμα να παραγκωνίζονται οι 
σημαντικές βασικές θρεπτικές ουσίες. 

  

Σε τι ποσοστό πρέπει να παίρνετε υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπη 

Το σώµα διασπά τα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές και τα ποτά 
σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και βιταµίνες. 

Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες είναι τα σάκχαρα, άµυλα και 
φυτικές ίνες, που βρίσκονται σε πολλές τροφές. Οι υδατάνθρακες 



χωρίζονται σε απλούς, ή σύνθετους, ανάλογα µε τη χηµική τους δοµή. 
Οι απλοί υδατάνθρακες περιλαµβάνουν φυσικά σάκχαρα, που 
βρίσκονται φυσικές τροφές, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, το γάλα 
και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, καθώς και πρόσθετα σάκχαρα, που 
προστίθενται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των τροφών. Οι 
σύνθετοι υδατάνθρακες είναι άµυλα και φυτικές ίνες, που βρίσκονται 
στα δηµητριακά ολικής αλέσεως, τα αµυλούχα λαχανικά και τα 
όσπρια. Οι ειδικοί συνιστούν το 45-65% των συνολικών ηµερήσιων 
θερµίδων να προέρχεται από υδατάνθρακες. 

Πρωτεΐνη: Τροφές όπως το κρέας, τα αυγά και τα φασόλια 
αποτελούνται από µεγάλα µόρια πρωτεΐνης, τα οποία το σώµα µε την 
πέψη διασπά σε µικρότερα µόρια, που ονοµάζονται αµινοξέα. Ο 
οργανισµός απορροφά τα αµινοξέα µέσω του λεπτού εντέρου και τα 
οδηγεί στο αίµα, το οποίο στη συνέχεια τα µεταφέρει σε όλο το 
σώµα. Οι ειδικοί συνιστούν το 10-35% των συνολικών ηµερήσιων 
θερµίδων να προέρχεται από πρωτεΐνη. 

Λίπη: Τα µόρια λίπους είναι µια πλούσια πηγή ενέργειας για το σώµα 
και το βοηθούν να απορροφήσει τις βιταµίνες. Έλαια, όπως το 
ελαιόλαδο, το αραβοσιτέλαιο, το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο κ.α., είναι 
παραδείγµατα υγιών λιπών. Το βούτυρο και τα “πρόχειρα” σνακ είναι 
παραδείγµατα τροφών µε ανθυγιεινά λίπη. Στην πέψη το σώµα 
διασπά µόρια λίπους σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Οι ειδικοί 
συνιστούν το 20-35% των συνολικών ηµερήσιων θερµίδων να 
προέρχεται από λίπη. 

Βιταµίνες: Οι επιστήµονες κατατάσσουν τις βιταµίνες µε βάση το 
υγρό, στο οποίο διαλύονται. Οι υδατοδιαλυτές βιταµίνες 
περιλαµβάνουν όλες τις βιταµίνες Β και C. Οι λιποδιαλυτές βιταµίνες 
περιλαµβάνουν όλες τις βιταµίνες Α, D, E, και Κ. Κάθε βιταµίνη έχει 
διαφορετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την υγεία του σώµατος. Το σώµα 
αποθηκεύει τις λιποδιαλυτές βιταµίνες στο ήπαρ και τους λιπώδεις 
ιστούς, ενώ δεν αποθηκεύει εύκολα τις υδατοδιαλυτές βιταµίνες, τις 
οποίες αποµακρύνει µέσω των ούρων. 

Απολαύστε το πρωινό, είναι πολύ σηµαντικό 
Το σώµα σας χρειάζεται ενέργεια µετά από τον ύπνο, άρα το πρωινό 
είναι σηµαντικό. Τρόφιµα πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως το ψωµί, 
τα δηµητριακά και τα φρούτα, είναι πολύ καλές επιλογές. Το να 
παραλείπετε γεύµατα, ειδικά το πρωινό, µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα ανεξέλεγκτη πείνα που συχνά οδηγεί σε υπερφαγία. 

Παράδειγµα για µία βασική αλλαγή ενός σωστού πρωινού στη πράξη: 



Πρωινό ‘’ξενοδοχείου’’ 

2 ψωµάκια µε 25 γρ. βούτυρο και 2 φέτες τυρί(45% λιπαρά). 

Ανάλυση των θρεπτικών ουσιών:υδατάνθρακες 61 γρ.=30 Kcal/KJ % 

πρωτείνες 32 γρ.=15 Kcal/KJ % 

λίπη 50 γρ.=55 Kcal/KJ % 

ενέργεια =844 Kcal/3533 KJ 

Βλέπουµε λοιπόν ότι πολλοί ξεκινούν την ηµέρα τους µε ένα 
πλεόνασµα λιπών(δες παραπάνω τις υπογραµισµένες αναλογίες),της 
τάξης των 55Kcal/KJ % και µε πολύ χαµηλό ποσοστό υδατανθρακών 
30Kcal/KJ %. Έτσι ,γίνεται πολύ δύσκολο να ανατραπεί στη διάρκεια 
της ηµέρας αυτός ο αρνητικός συσχετισµός των θρεπτικών ουσιών.Αν 
όµως συνθέσει κανείς το πρόγευµα του από πλήρεις και άπαχες 
τροφές,ο συσχετισµός γίνεται αυτόµατα πολύ ευνοικός: 

Μούσλι µε καρπούς: 

4-5 κουταλιές της σούπας νιφάδες ολικής άλεσης (40 γρ) µε ένα 
µήλο,µία µπανάνα, 2 κουταλιές της σούπας σταφίδες,1 φλυτζάνι γάλα. 

Ανάλυση των θρεπτικών ουσιών:υδατάνθρακες 100γρ=84 Kcal/KJ % 

πρωτείνες 12 γρ=10 Kcal/KJ % 

λίπη 3 γρ=6 Kcal/KJ % 

ενέργεια =487 Kcal/2040KJ 

Αλήθειες για τα λίπη 
Όλοι χρειαζόμαστε κάποια ποσότητα λίπους για καλή υγεία, ωστόσο το 
υπερβολικό λίπος, ειδικά το κορεσμένο, μπορεί να είναι κακό για την υγεία 
μας. Το κορεσμένο λίπος βρίσκεται στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, τις 
πίτες, τα γλυκά, τα λιπαρά κρέατα και τα λουκάνικα. Ισορροπήστε τις 
επιλογές τροφίμων που κάνετε – αν φάτε ένα γεύμα πλούσιο σε λίπος για 
μεσημεριανό, προσπαθήστε να επιλέξετε τρόφιμα χαμηλά σε λιπαρά για το 
βραδινό. 

Να αποφεύγετε τα ζαχαρούχα ροφήματα και τα 
βιομηχανοποιημένα snack πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά 
Ξέρουμε καλά πως όλα τα σοκολατούχα snack(μπισκότα, γκοφρέτες και 



παραδοσιακά γλυκά) αλλά και τα αλμυρά τηγανιτά snack(όπως πατατάκια 
και κράκερ) φαίνονται δελεαστικά και ίσως είναι μια γρήγορη λύση για ένα 
μίνι γεύμα. Σκεφτείτε όμως πόσο φορτωμένα με θερμίδες, ζάχαρη και 
λιπαρά είναι. Για αυτό προσοχή: Αντί αυτών θα πρότεινα για ενδιάμεσο 
γεύμα ένα φρούτο ή ένα τόστ με ζαμπόν – τυρί light και ντομάτα ή ένα 
ποτήρι γάλα 1,5% λιπαρών ή ένα γιαούρτι 0-2% λιπαρά ή τέλος ένα ποτήρι 
χυμό χωρίς ζάχαρη. 

 


