
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ   
Α1  ΤΑΞΗΣ  ΕΠΑΛ  ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
Σχολ. Έτος: 2012 - 13  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ   ΚΑΙ  
ΥΓΕΙΑ 



Μια παροιμία  λέει: 

  Ένα μήλο  την ημέρα τον γιατρό  τον 
κάνει  πέρα.  

 
• Η τροφή  είναι σημαντική  στη ζωή μας, όχι 

μόνο  για να σταματήσει την πείνα  μας αλλά  
μας δίνει  ενέργεια για να  ζούμε, να τρέχουμε, 
να παίζουμε κλπ 

• Όπως τα  αυτοκίνητα χρειάζονται  καύσιμα για 
να κινηθούν έτσι  και ο άνθρωπος χρειάζεται  
την τροφή.  



ΤΙ  ΜΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  Η ΤΡΟΦΗ? 

• Θρεπτικά συστατικά: υλικά  που  μας  
βοηθούν να ζούμε και να κάνουμε τις 
καθημερινές  μας ασχολίες. Μια σωστή 
λοιπόν διατροφή περιλαμβάνει εκτός από το 
νερό και άλλα πέντε θρεπτικά 
συστατικά:  
 

-   Πρωτεΐνες  

-   Υδατάνθρακες 
-   Λίπη 

-  Βιταμίνες 
-  Ιχνοστοιχεία 



ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 

   Υλικά κατασκευής. Δημιουργούν, 
επισκευάζουν και διατηρούν τους ιστούς 
στο σώμα μας.  

   Χρειαζόμαστε: 10-12% από την συνολική 
ημερήσια θερμιδική ανάγκη. 
 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

• Κύριος σκοπός τους είναι να δίνουν στο     
σώμα μας ενέργεια, "καύσιμα" για κάθε 
λειτουργία του. 

• Σε μία ισορροπημένη διατροφή το 55-60% 
της ολικής ενέργειας πρέπει να έρχεται 
από τους υδατάνθρακες 



ΛΙΠΗ 

• Τα λίπη είναι απαραίτητα στο σώμα μας 
γιατί βοηθάνε στη κατασκευή των 
κυττάρων, στη μεταφορά βιταμινών, στο 
να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία μας 
κτλ, αλλά δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 
30% από τις συνολικές θερμίδες. 
 



ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

• Οι βιταμίνες είναι φυσικές ουσίες  χωρίς 
τις οποίες είναι αδύνατη η ζωή.  
Μετατρέπουν τα συστατικά των τροφών 
(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη) σε 
ενέργεια. Βοηθούν στο μεταβολισμό, την 
αναπαραγωγή, την ανάπτυξη και είναι 
απαραίτητες για την άμυνα του 

   οργανισμού.  



ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ? 
•  Ορισμένα χημικά στοιχεία που υπάρχουν σε 

πολύ µικρές ποσότητες στον οργανισμό µας και 
παίζουν κυριολεκτικά ζωτικό ρόλο στην υγεία 
µας. Αν λείψουν λίγα χιλιοστά ή ακόµη και 
εκατοµµυριοστά (για ορισµένες περιπτώσεις) του 
γραµµαρίου από τα στοιχεία αυτά, µπορεί η 
έλλειψη αυτή να µας οδηγήσει ακόµη  και στο 
θάνατο.(καρκίνος, καρδιοπάθειες, διαβήτης, 
άνοιες, στειρότητα, σχιζοφρένεια κ.α) Τα πιο 
σημαντικά ιχνοστοιχεία είναι το νάτριο, το κάλιο, 
το ασβέστιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο, το θείο 
και το χλώριο  κ.α   δευτερεύοντα) 

 



ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΚΑΛΕΣ  ΚΑΙ  
ΚΑΚΕΣ  ΤΡΟΦΕΣ? 

Αρχικά να πούμε ότι δεν υπάρχουν καλές ή 
κακές τροφές. Ούτε τροφές που παχαίνουν ή 
αδυνατίζουν. Υπάρχουν απλώς τροφές που 
πρέπει να καταναλώνονται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας 
τους σε λιπαρά και πλούσιες σε θρεπτικά 
συστατικά, σε αντίθεση με άλλες που είναι πιο 
πλούσιες σε λιπαρά. 
 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• Η σωστή  διατροφή   είναι  βασικός  
παράγοντάς της υγείας  των 
ανθρώπων και συμβάλλει και στην 
καλύτερη αθλητική απόδοση. 



ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΠΡΩΙΝΟ 

• Ένα τόστ  με ψωμί  ολικής  άλεσης με  
γαλοπούλα – τυρί – ντομάτα  και ένα ποτήρι  
γάλα πράσινο 

• Ένα μπωλ  δημητριακά  ολικής άλεσης με λίγα 
αμύγδαλα και σταφίδες  ή  μια μπανάνα και γάλα 
πράσινο 

• Μια φέτα ψωμί ολικής  άλεσης με  ταχίνι  και  
μέλι ή  φυστικοβούτυρο  και  μαρμελάδα  και 
ένα ποτήρι  πράσινο   γάλα. 

• Μία  μπανάνα και  ένα ποτήρι πράσινο  γάλα  



ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

• Ένα  τόστ  (όπως αναφέρεται  παραπάνω) 

• Ένα φρέσκο  χυμό και  ωμά  αμύγδαλα 
(Αν αγοράζετε χυμό προτιμάτε χωρίς  
ζάχαρη ) 

• Ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης   και  ένα  
μήλο  



ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

• Μια κανονική μερίδα  φαγητό  με  σαλάτα 
εποχής  και ένα ποτήρι  φρέσκο  χυμό.  

• Μην ξεχνάτε την πυραμίδα διατροφής. 



ΒΡΑΔΙΝΟ  ( Πριν τον ύπνο) 
 

 

• Λίγο  κρέας  ή  ψάρι  αν έχει  μείνει από το 
μεσημέρι  με σαλάτα  εποχής. 

   Αν έχετε  φάει  αργά το  απόγευμα και δεν 
πεινάτε  πολύ  τότε:  

• Ένα  γιαούρτι 2%  με  μέλι  και  καρύδια 

• Φρουτοσαλάτα 

• Τοστ με ψωμί ολικής  άλεσης με  άπαχο τυρί  και  
γαλοπούλα.  

Μην ξεχνάτε ότι το βραδινό πρέπει να το 
παίρνουμε 2 ώρες πριν τον ύπνο 

 



ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ 
 1.  Η ποσότητα τροφής δηλαδή οι θερμίδες, να είναι 

τόση ώστε να διατηρείται το βάρος στα επιθυμητά 
όρια. 

2. Η διατροφή να προσφέρει όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά στις ποσότητες που 
απαιτούνται για τον κάθε ένα 

3.Η συνολική ποσότητα του λίπους να μην ξεπερνά 
το 30% του συνόλου των θερμίδων. 

4.55% να καλύπτεται από υδατάνθρακες δηλαδή 
ψωμί, ρύζι, φρούτα, χόρτα, όσπρια, ζυμαρικά, 
πατάτες. 

5.Η κατανάλωση του καφέ να μη υπερβαίνει τα τρία 
φλυτζάνια το 24ωρο. 

6.Όχι πάνω από δύο ποτά την ημέρα, έτσι ώστε να 
μην υπερβαίνουμε το 5% των ημερησίων 
θερμίδων. 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΑΡΧΩΝ 

6. Χρησιμοποιώ  μόνο  ελαιόλαδο και όχι  βούτυρο 
και μαργαρίνες. 

7. Αποφεύγω τα γλυκά (μέχρι  ένα την εβδομάδα)  
και τ’  αναψυκτικά. 

8. Μετριάζω το  αλάτι  και την ζάχαρη που  μας 
δίνει  πολλές άχρηστες  θερμίδες. 

9. Αποφεύγω τα πολύ  λιπαρά φαγητά. (ναι στην 
μακαρονάδα  όχι  στην καρμπονάρα) 

10. Αποφεύγω  τα τηγανιτά  φαγητά και προτιμώ 
τα βραστά και τα ψητά  χωρίς  λίπος.  



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
• Η Μεσογειακή διατροφή έχει αποδειχθεί ότι είναι από 

τις πιο υγιείς και ισορροπημένες διατροφές στον κόσμο. 
Τα κύριά της στοιχεία είναι τα λαχανικά, το ψάρι, το 
ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα λαχανικά  και το κρασί 
με μέτρο. 
Η τεράστια απήχηση της δίαιτας οφείλεται σε έρευνες 
που δείχνουν ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν γύρω από 
τη Μεσόγειο έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής και 
αντίστοιχα λιγότερες πιθανότητες να έχουν καρδιολογικά 
προβλήματα ή κάποια άλλη χρόνια πάθηση. 

. 
 
 
 
 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

• Ο συνδυασμός τής Μεσογειακής δίαιτας με 
τακτική άσκηση μοιάζει να αποτελεί την 
υγιέστερη επιλογή τρόπου διατροφής και την 
καλύτερη λύση για απώλεια βάρους. με 
Προϋπόθεση:  

   τα προϊόντα που καταναλώνονται  να είναι σε 
λογική ποσότητα - δηλ. όσο χρειάζεται για να 
ικανοποιήσουμε το αίσθημα της πείνας - και 
φυσικά μαγειρεμένα υγιεινά.  
 
 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 
 

Είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά  κυρίως ωμά ή ελαφρώς 
μαγειρεμένα.  
Περιέχει πολλά δημητριακά και ζυμαρικά.  

    Υπάρχει αφθονία σε όσπρια, σε ξηρούς καρπούς. 
    Τα ζωικά προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται σε μικρές ποσότητες 

και κυρίως το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει 
να καταναλώνονται με μέτρο. Συνίσταται το κοτόπουλο και γενικώς 
τα πουλερικά. Μπορούν να καταναλώνονται έως και τέσσερα αυγά 
την εβδομάδα.  

    Είναι πλούσια σε ψάρι και θαλασσινά 
Παρόλο που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος (περίπου το 35% 
των θερμίδων που λαμβάνουμε), είναι χαμηλή σε ζωικό λίπος (7-
8%). Αντίθετα προτιμάται το ελαιόλαδο, το οποίο αυξάνει το 
επίπεδο της καλής χοληστερίνης - HDL. 
 Το κρασί πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο - ένα με δύο 
ποτήρια την ημέρα μαζί με το γεύμα.                                   

• Το βασικότερο πλεονέκτημα της Μεσογειακής δίαιτας είναι η 
αφθονία σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. 
 
 





ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

•                                                                   
Παχυσαρκία είναι η υπέρμετρη και 
παθολογική αύξηση της ποσότητας του 
σωματικού λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Η 
παχυσαρκία έχει ως συνέπεια την αύξηση 
του σωματικού βάρους.  



AITIA 
• Υπερφαγία 

• Κληρονομικότητα(Η γενετική προδιάθεση κατέχει σημαντικό ρόλο στη 
σύσταση του βάρους). Τα παιδιά παχύσαρκων γονέων έχουν πιθανότητα 
80% να είναι παχύσαρκα, ενώ το ποσοστό πέφτει στο 10% όταν κανένας 
γονέας δεν είναι παχύσαρκος. 

• Φυσική Δραστηριότητα (Σε ορισμένες περιπτώσεις η παχυσαρκία δεν 
οφείλεται στην αυξημένη πρόσληψη θερμίδων αλλά στη μειωμένη 
δραστηριότητα) 

• Ανάπτυξη λιπωδών κυττάρων (Κατά τη διάρκεια αύξησης του 
βάρους αρχικά τα λιπώδη κύτταρα αυξάνουν το μέγεθός τους. Όταν 
φθάσουν στο μέγιστο μέγεθος μπορούν να διαιρεθούν. Κατά την 
αντίθετη διαδικασία, δηλαδή κατά τη μείωση του βάρους σώματος 
τα λιπώδη κύτταρα μειώνουν το μέγεθός τους αλλά δε μειώνουν τον 
αριθμό τους. Έτσι αν κάποιος πάρει βάρος μια φορά αποκτά 
μεγαλύτερο αριθμό λιποκυττάρων τα οποία μετά δεν μειώνονται. 

  



• Μεταβολισμός λιπώδους ιστού (Ο μεταβολισμός 
του  λιπώδους ιστού επηρεάζεται από ένα ένζυμο που 
ονομάζεται λιποπρωτεινική λιπάση (LPL). Το ένζυμο αυτό 
προωθεί την αποθήκευση του λίπους τόσο στα λιπώδη 
όσο και στα μυικά κύτταρα. Τα άτομα με αυξημένη 
δραστικότητα αυτού του ενζύμου έχουν την τάση να 
αποθηκεύουν περισσότερο λίπος 

 

•  Άγχος (πιθανολογείται ότι το άγχος επηρεάζει το 
βάρος). 

 

•  Ώρες ύπνου (Έχει βρεθεί ότι υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ λίγων ωρών ύπνου και του αυξημένου δείκτη 
μάζας σώματος σε παιδιά και ενήλικες. Παρόλα αυτά δεν 
είναι γνωστό εάν η μικρή διάρκεια ύπνου σε μικρές 
ηλικίες έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες.  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

• θα πρέπει  όλοι ( και πρώτα οι γονείς μας) να 
μάθουμε  να συμπεριφερόμαστε διατροφικά 
σωστά. Ζούμε σε μια εποχή που όλα γίνονται με 
το πάτημα ενός κουμπιού, με το τηλεκοντρόλ 
αλλάζουμε κανάλι, με το ασανσέρ ανεβαίνουμε 
ορόφους, με το αυτοκίνητο κινούμαστε. Έτσι 
όπως πάμε σε λίγο καιρό θα μηδενίσουμε τις 
δραστηριότητές μας και μόνο θα τρώμε. Ας 
προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο κίνηση στη 
μέρα μας και να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. 



Η  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  Α1 



 


