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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES

Δημιουργία ενός σνακ (δεκατιανό ή κολατσό).
Τα διερευνητικά ερωτήματα τα οποία ερευνήσαμε και μελετήσαμε για μια ολοκληρωμένη
γνώση των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή ενός υγιεινού και
ελκυστικού για τους εφήβους σνακ ήταν:
Τι είναι τρόφιμα;
Ποιες κατηγορίες συστατικών αποτελούν τις θρεπτικές ύλες;
Ποια είναι η χημική δομή, η σύσταση και οι ιδιότητες των θρεπτικών υλών;
Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος των θρεπτικών υλών;
Πως κατηγοριοποιούνται τα τρόφιμα ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε
θρεπτικά συστατικά;
6. Τι είναι ισοδύναμα;
7. Ποιος είναι ο ενδεικτικός συνιστώμενος αριθμός ισοδυνάμων από κάθε ομάδα
τροφίμων προς κατανάλωση από τους εφήβους;
8. Πως κατανέμονται τα γεύματα στη διάρκεια μίας ημέρας και με ποιο κριτήριο;
9. Ποιος είναι ο ρόλος του πρωινού γεύματος σε μια ισορροπημένη διατροφή και γιατί;
10. Ποιες είναι οι απαιτούμενες θερμίδες για μια ισορροπημένη διατροφή στους εφήβους;
11. Με τι κριτήριο επελέγη η δημιουργία του συγκεκριμένου σνακ;
1.
2.
3.
4.
5.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
Τρόφιμα είναι ουσίες που εισάγονται στον οργανισμό από το στόμα και:

1.
2.
3.
4.

διατηρούν τη ζωή
συντελούν στην ανάπτυξη του οργανισμού
παρέχουν ενέργεια
δομούν ιστούς και αντικαθιστούν αυτούς που φθείρονται.

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
Είναι βασικοί διαιτητικοί παράγοντες απαραίτητοι για τη συντήρηση του οργανισμού.
Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, τη ρύθμιση των λειτουργιών του
οργανισμού, την κατασκευή και ανάπλαση των ιστών του. Οι θρεπτικές ύλες είναι:
• οι πρωτεΐνες
• οι υδατάνθρακες
• τα λίπη και έλαια
• οι βιταμίνες
• τα ανόργανα συστατικά
• το νερό
Κανένα προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τρόφιμο, αν δεν περιέχει τουλάχιστον μία
θρεπτική ουσία.
Οι υδατάνθρακες και τα λίπη χρησιμοποιούνται κυρίως για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών του οργανισμού.
Οι πρωτεΐνες, αντίθετα, χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό κατά κύριο λόγο για την
κατασκευή και την ανάπλαση των ιστών του και κατά δεύτερο λόγο ως πηγή ενέργειας.
Τα λίπη, επιπλέον, είναι απαραίτητα στο σώμα μας γιατί βοηθάνε στη κατασκευή των
κυττάρων, στη μεταφορά βιταμινών, και στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος.
1. Πρωτεΐνες
Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλα σύνθετα βιομόρια και αποτελούνται από αμινοξέα, τα οποία
ενώνονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς σχηματίζοντας μια γραμμική αλυσίδα, που
ονομάζεται πολυπεπτιδική αλυσίδα.
Αποτελούν είτε δομικά συστατικά των μεμβρανών του κυττάρου, είτε συνεργούν σε κάποια
συγκεκριμένη λειτουργία, όπως η δημιουργία πρωτεϊνικών συμπλοκών. Είναι απαραίτητα
συστατικά της διατροφής του ανθρώπου, δεδομένου ότι τα ζώα δεν μπορούν να συνθέσουν
όλα τα αμινοξέα, αλλά πρέπει να τα λάβουν από τα τρόφιμα.
Όλες οι πρωτεΐνες περιέχουν άνθρακα, οξυγόνο και άζωτο και οι περισσότερες και θείο.
Μέσω της διαδικασίας της πέψης, τα ζώα αποικοδομούν την πρωτεΐνη στα ελεύθερα
αμινοξέα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρωτεϊνική σύνθεση.
2. Υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες αποτελούν το σπουδαιότερο ενεργειακό καύσιμο του σώματος.
Διακρίνονται, ανάλογα με τον αριθμό των σακχάρων που περιέχουν, σε μονοσακχαρίτες (1
σάκχαρο π.χ. γλυκόζη), ολιγοσακχαρίτες (2-10 σάκχαρα με κυριότερους τους δισακχαρίτες
π.χ. ζάχαρη) και
πολυσακχαρίτες (>10 σάκχαρα π.χ. άμυλο). Στους πολυσακχαρίτες ανήκουν και οι
διαιτητικές – φυτικές ίνες.
Το 50-55% των θερμίδων μιας ισορροπημένης δίαιτας πρέπει να προέρχεται από σάκχαρα.
3. Λιπαρές ύλες
Οι λιπαρές ύλες είναι τα λίπη και τα έλαια.
Τα βασικά δομικά συστατικά των λιπαρών υλών είναι οι ακυλογλυκερόλες. (εστέρες της
γλυκερόλης με κορεσμένα ή ακόρεστα λιπαρά οξέα) ή τριγλυκερίδια.

Εκείνα τα τριγλυκερίδια που είναι υγρά σε θερμοκρασία δωματίου είναι γνωστά ως έλαια,
ενώ εκείνα που είναι στερεά ονομάζονται συνήθως λίπη.
Στα έλαια και τα λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης περιλαμβάνονται πολλές ουσίες κοινής
χρήσης, όπως φυστικέλαιο, ελαιόλαδο, σογιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, βούτυρο, λαρδί και ξίγκι.
Τα καρβοξυλικά οξέα που προκύπτουν από την υδρόλυση των φυσικών λιπών και ελαίων
έχουν συνήθως ευθεία αλυσίδα με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα. Μεταξύ αυτών κυριότερα
είναι εκείνα με 14, 16 και 18 C.
Με βάση την χημική τους δομή οι λιπαρές ύλες διακρίνονται σε:
• κορεσμένες οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε ζωικά προϊόντα, όπως το βούτυρο, το κρέας,
κ.α. και αυξάνουν τη χοληστερόλη του αίματος και τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων της
καρδιάς,
• ακόρεστες λιπαρές ύλες οι οποίες προέρχονται από φυτικές πηγές .
➢ Ο ρόλος των ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων:
✓ Τα ω-3 λιπαρά οξέα βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, προστατεύουν την
υγεία της καρδιάς, βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού και προστατεύουν από κάποιες
μορφές καρκίνου. Τα τρόφιμα που περιέχουν ω-3 λιπαρά είναι τα λιπαρά ψάρια όπως οι
σαρδέλες, ο μπακαλιάρος, ο κολιός, ο γαύρος, ο σολομός, το σκουμπρί, τα καρύδια και τα
λάδια που φτιάχνονται από αυτά.
✓ Τα ω-6 λιπαρά οξέα είναι σημαντικά για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του οργανισμού
και βρίσκονται στους ηλιόσπορους, το σουσάμι, τα καρύδια, το καλαμπόκι και αλλού.
➢ Trans λιπαρά οξέα
Τα “trans” ΄λιπαρά οξέα είναι ακόρεστα ισομερή λιπαρών οξέων με παρόμοια
συμπεριφορά με αυτή των κορεσμένων και παράγονται κατά τη μετατροπή της δομής μιας
λιπαρής ύλης στη βιομηχανία. Βρίσκονται κυρίως σε μαργαρίνες και προϊόντα επάλειψης και
έχουν κατηγορηθεί για δημιουργία αθηροσκλήρωσης και κάποια είδη καρκίνου.
Ο ρόλος των λιπών και ελαίων στη διατροφή είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί προσδίδει
γευστικότητα στις τροφές και είναι συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας, παρέχοντας 9 θερμίδες
ανά g (38KJ/g).
Επιπλέον οι λιπαρές ύλες παίρνουν μέρος στη δημιουργία των κυττάρων, διατηρούν τα
κυτταρικά τοιχώματα σε καλή κατάσταση, βοηθούν στην καλή λειτουργία και ανάπτυξη του
εγκεφάλου και των νεύρων (ιδιαίτερα στα μωρά), συμβάλουν στην απορρόφηση των
λιποδιαλυτών βιταμινών ( Α, D, K, Ε) και στη μεταφορά, διάσπαση και απέκκριση της
χοληστερόλης.
Σε μια ισορροπημένη διατροφή μέχρι και το 30% της ολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας
πρέπει να προέρχεται από λίπος, ενώ τα κορεσμένα λίπη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
της συνολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας.
4. Βιταμίνες
Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες, αναγκαίες σε ελάχιστες ποσότητες και προσλαμβάνονται
κυρίως από τις τροφές. Διακρίνονται σε:
• υδατοδιαλυτές
Β1 (θειαμίνη), Β2 (ριβοφλαβίνη), Β3 (νιασίνη), Β6 (πυριδοξίνη), παντοθενικό οξύ, φυλλικό
οξύ, Β12 (κοβαλαμίνη), βιοτίνη και C (ασκορβικό οξύ) και
• λιποδιαλυτές Α (ρετινόλη), D (καλσιφερόλη), E (τοκοφερόλη) και K (φυλλοκινόνη)].
5.

Ανόργανα συστατικά

Αποτελούν δομικά συστατικά των ιστών του σώματος ή λειτουργούν ως συνένζυμα, δηλαδή
συστατικά απαραίτητα για τη δράση των ενζύμων που συμμετέχουν στη ρύθμιση του
μεταβολισμού.
Διακρίνονται στα μακροστοιχεία που είναι απαραίτητα σε σχετικά σημαντικές ποσότητες
(ασβέστιο, χλώριο, μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, νάτριο και θείο) και στα μικροστοιχεία ή
ιχνοστοιχεία, που είναι απαραίτητα σε ελάχιστη ποσότητα στο σώμα (χρώμιο, κοβάλτιο,
χαλκός, φθόριο, ιώδιο, σίδηρος, μαγγάνιο, μολυβδένιο, νικέλιο, σελήνιο, πυρίτιο, βανάδιο και
ψευδάργυρος).
6. Νερό
Το νερό αποτελεί απαραίτητο συστατικό στη διατροφή του ανθρώπου, αφού το ανθρώπινο
σώμα για τη σωστή λειτουργία του απαιτεί ποσότητα νερού περίπου τα 2/3 του βάρους του
σώματος. Τον απαιτούμενο όγκο νερού, (ο οποίος για ένα μέσο άνθρωπο υπολογίζεται σε 2L
ημερησίως), το ανθρώπινο σώμα εξασφαλίζει από τα υγρά τρόφιμα (γάλα, καφέ, τσάι,
σούπες, πόσιμο νερό), ενώ μικρή ποσότητα νερού σχηματίζεται από μεταβολικές διεργασίες
του σώματος όπως η οξείδωση σακχάρων.
8. Τι άλλο περιλαμβάνει η τροφή;
Μαζί με τις θρεπτικές ύλες που καταναλώνει ο άνθρωπος με την τροφή προσλαμβάνει
ακόμα:
• Αρτύματα και αρωματικά βότανα ή σπέρματα: Είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται
αυτούσιες ή μετά από άλεση και περιέχουν ένα ή περισσότερα αρωματικά συστατικά, ενώ
συχνά έχουν αντιοξειδωτική ή αντιβακτηριδιακή ικανότητα (Κανέλλα, γαρύφαλλο).
• Ευχυμικά συστατικά: Με τον όρο ευχυμία εννοούμε τη νοστιμάδα-γεύση που είναι ένας
συνδυασμός της γεύσης, της οσμής αλλά και της αφής.
Τα θρεπτικά συστατικά ταξινομούνται:
με βάση την ποσότητα που πρέπει να προσλαμβάνει ο ανθρώπινος οργανισμός σε:
• μακροθρεπτικά (macronutrients), δηλαδή αυτά που πρέπει να προσλαμβάνονται
καθημερινά σε μεγάλες ποσότητες όπως οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι υδατάνθρακες και
το νερό, και σε
• μικροθρεπτικά (micronutrients), δηλαδή αυτά που απαιτούνται καθημερινά σε μικρές
ποσότητες (κατά μέσον όρο σε ποσότητα 1 γραμμαρίου), όπως οι βιταμίνες και τα
ανόργανα συστατικά.
με βάση το εάν παρέχουν ενέργεια σε:
• θερμιδογόνα (αποδίδουν θερμίδες), δηλαδή τις πρωτεΐνες, τα λίπη και τους
υδατάνθρακες, και
• μη θερμιδογόνα (δεν αποδίδουν θερμίδες), δηλαδή τις βιταμίνες, τα ανόργανα
συστατικά και το νερό.
Συνήθης μονάδα μέτρησης της ενέργειας είναι η θερμίδα (calorie). Σε ό,τι αφορά στα
τρόφιμα, 1 θερμίδα (cal) αναφέρεται ουσιαστικά σε 1 χιλιοθερμίδα (kcal), δηλαδή 1.000 cal,
και ορίζεται ως η ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός
κιλού νερού κατά 1 βαθμό Κελσίου (από 15 σε 16 oC).
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization – WHO), η
έννοια της διατροφής» περιλαμβάνει την πρόσληψη τροφής, η οποία διαφοροποιείται
ανάλογα με τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου, με στόχο την κάλυψη
αυτών.

Η κατανάλωση των τροφίμων γίνεται στο πλαίσιο γευμάτων, τα οποία δεν αποτελούνται από
μεμονωμένα
τρόφιμα αλλά αντιθέτως συνδυάζουν διάφορες ομάδες τροφίμων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ένας από τους κύριους τρόπους κατηγοριοποίησης των τροφίμων σε ομάδες βασίζεται στην
περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά. Τα τρόφιμα που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν
σε μεγάλο βαθμό κοινά χαρακτηριστικά από άποψη θρεπτικών συστατικών.
Από τα διάφορα τρόφιμα που ανήκουν στην ίδια ομάδα τροφίμων έχουν καθοριστεί
συγκεκριμένες ποσότητες, οι οποίες παρέχουν το ίδιο ποσό ενέργειας και χαρακτηρίζονται
από παρόμοια σύσταση μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών.
Οι ποσότητες αυτές των διαφορετικών τροφίμων της ίδιας ομάδας είναι «ισάξιες» και
μπορούν να «ανταλλάσσονται» μεταξύ τους, γι’ αυτό και καλούνται «ισοδύναμα».
• Δημητριακά
Τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, ρύζι, κλπ.) και τα προϊόντα αυτών, όπως το
ψωμί, οι φρυγανιές, τα παξιμάδια, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά πρωινού, καθώς και τα
αμυλούχα λαχανικά, όπως η πατάτα, το καλαμπόκι, κ.ά. αποτελούν τη βάση της διατροφής
των περισσότερων ανθρώπων.
Τα τρόφιμα της ομάδας αυτής καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής των ατόμων
παγκοσμίως, καθώς κατά μέσο όρο συμβάλλουν κατά 50% στις συνολικές θερμίδες που
προσλαμβάνει καθημερινά ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
• Γαλακτοκομικά προϊόντα
Στα γαλακτοκομικά προϊόντα ανήκουν το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί, καθώς και κάποια
ζυμωμένα προϊόντα τους, όπως το ξινόγαλα και το κεφίρ. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο
σύνολό τους είναι συνυφασμένα με την υγεία των οστών, καθώς αποτελούν σημαντικές πηγές
ασβεστίου, ενός συστατικού απαραίτητου για έναν υγιή σκελετό και μια σωστή ανάπτυξη,
ιδίως κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Είναι, επίσης, τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες,
με εξαίρεση το τυρί, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιδιαιτέρως D, A, Β2, B12, λιπίδια και ανόργανα
συστατικά, κυρίως φώσφορο και κάλιο. Όμως, ως ζωικά προϊόντα είναι
και πηγή κορεσμένου λίπους, με συνέπεια οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί να συστήνουν
την κατανάλωση ημίπαχων αντί πλήρων γαλακτοκομικών προϊόντων.
• Φρούτα
Στην ομάδα των φρούτων περιλαμβάνονται όλα τα φρούτα, φρέσκα ή αποξηραμένα,
ολόκληρα ή σε μορφή φυσικού χυμού. Τα φρούτα είναι καλή πηγή πολλών απαραίτητων
θρεπτικών συστατικών ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται οι υδατάνθρακες, οι διαιτητικές
ίνες, το κάλιο και διάφορες βιταμίνες, κυρίως υδατοδιαλυτές, όπως η βιταμίνη C και το
φυλλικό οξύ.
Συνολικά, τα φρούτα περιέχουν λίγες θερμίδες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και
ουσιαστικά δεν περιέχουν λίπος ή αλάτι.
Λόγω της υψηλής θρεπτικής αξίας των φρούτων, μια δίαιτα πλούσια σε αυτά αποτελεί
ασπίδα προστασίας για πολλά χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η
παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ακόμα και συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου.
Ο στόχος για μια ισορροπημένη διατροφή και τα οφέλη στην υγεία αφορούν κατά κύριο λόγο
στην κατανάλωση φρέσκων φρούτων και σε μικρότερο βαθμό των χυμών αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, η σειρά προτίμησης είναι: 1) φρέσκο φρούτο, 2) φυσικός χυμός φρούτων
και 3) έτοιμος χυμός φρούτων.

• Λαχανικά
Στην ομάδα των λαχανικών ανήκουν όλα τα λαχανικά σε οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή ωμά ή
βραστά, φρέσκα ή κατεψυγμένα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα, ως σαλάτα ή κυρίως πιάτο. Τα
λαχανικά είναι πολύ φτωχά σε θερμίδες και λίπος, και πλούσια σε νερό, διαιτητικές ίνες και
αντιοξειδωτικές ουσίες. Επίσης, αποτελούν καλή πηγή πολλών σημαντικών βιταμινών, όπως
βιταμίνη C, A, φυλλικό οξύ και ανόργανων συστατικών, όπως το κάλιο.
Στόχο θα πρέπει να αποτελεί κάθε κύριο γεύμα της ημέρας να συνοδεύεται από παρουσία
λαχανικού, σε οποιαδήποτε μορφή.
• Κρέας και υποκατάστατα
Στην ομάδα του κρέατος και των υποκαταστάτων του ανήκουν όλα τα είδη ζωικού κρέατος
(κόκκινο: μοσχάρι, χοιρινό, κλπ. και λευκό: πουλερικά), το αυγό, όλα τα είδη ψαριών και
θαλασσινών, καθώς και τα όσπρια.
Χαρακτηριστικότερο θρεπτικό συστατικό της ομάδας είναι οι πλήρεις πρωτεΐνες (υψηλής
βιολογικής αξίας), οι οποίες είναι απαραίτητες για πολυάριθμες και ποικίλες λειτουργίες του
σώματος.
Με δεδομένο ότι η μείωση της διατροφικής πρόσληψης κορεσμένου λίπους, τρανς λιπαρών
και χοληστερόλης αποτελεί σημαντικό στόχο για τη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου, θα
πρέπει η κατανάλωση του κρέατος να είναι μειωμένη και να επιλέγεται όσο το δυνατό πιο
άπαχο κρέας, το οποίο συστήνεται να καταναλώνεται χωρίς την πέτσα ή το ορατό λίπος.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές της Μεσογειακής Δίαιτας, το κόκκινο κρέας πρέπει να
βρίσκεται στο τραπέζι μόνο 2 φορές το μήνα, ενώ οι ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνες θα
πρέπει να καλύπτονται κυρίως από όσπρια, καρπούς, δημητριακά και γαλακτοκομικά.
• Λίπη και έλαια
Στην ομάδα των λιπών και των ελαίων ανήκουν ουσιαστικά όλα τα τρόφιμα που στο
μεγαλύτερό τους ποσοστό ή αποκλειστικά αποτελούνται από λίπος.
Πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται τόσο τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως όλα τα λάδια, π.χ.
το ελαιόλαδο ή άλλα σπορέλαια, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, οι μαργαρίνες και το ταχίνι, όσο
και τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το βούτυρο και το μπέικον. Επίσης, στην ομάδα αυτή
ανήκει η μαγιονέζα, καθώς και οι διάφορες σως που φτιάχνονται με βάση αυτή.
Συστήνεται ο περιορισμός της κατανάλωσης βουτύρου ενώ το αντίθετο συμβαίνει με το
ελαιόλαδο και τους ξηρούς καρπούς.
Ευρέως γνωστή είναι η σύσταση για χρήση του ελαιολάδου, σύμφωνα και με τη Μεσογειακή
Δίαιτα, σε καθημερινή βάση είτε στο φαγητό, είτε στις σαλάτες και σε αντικατάσταση άλλων
πηγών μαγειρικού λίπους (π.χ. βούτυρο, μαργαρίνη) ή σαλτσών για σαλάτες (π.χ. με βάση τη
μαγιονέζα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ενδεικτικός αριθμός ισοδυνάμων από την ομάδα των δημητριακών,
γαλακτοκομικών, φρούτων, λαχανικών, κρέατος και υποκατάστατων αυτού και λιπών και

ελαίων, που συστήνεται να καταναλώνεται από παιδιά, εφήβους και ενήλικες (Υπουργείο
Τροφίμων και Γεωργίας της Αμερικής - USDA).
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
14-18 ετών
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
14-18 ετών
ΦΡΟΥΤΑ
14-18 ετών
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
14-18 ετών

ΦΥΛΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κορίτσια
αγόρια

6 ισοδύναμα
8 ισοδύναμα

Κορίτσια
αγόρια

3 ισοδύναμα
3 ισοδύναμα

Κορίτσια
αγόρια

1,5 ισοδύναμο
2 ισοδύναμα

Κορίτσια
αγόρια
ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
14-18 ετών
Κορίτσια
αγόρια
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ
14-18 ετών
Κορίτσια
αγόρια

2,5 ισοδύναμο
3 ισοδύναμα
5 ισοδύναμα
6,5 ισοδύναμα
5 ισοδύναμα
6 ισοδύναμα

ΓΕΥΜΑΤΑ
Ο άνθρωπος δεν καταναλώνει μεμονωμένα τρόφιμα ή μεμονωμένες ομάδες τροφίμων, αλλά
σύνθετα γεύματα, τα οποία περιέχουν ποικίλους συνδυασμούς ομάδων τροφίμων.
Συνήθως, τα γεύματα διακρίνονται σε τρία κύρια, δηλαδή:
• το πρωινό,
• το μεσημεριανό και
• το βραδινό, και
• ορισμένα ενδιάμεσα, όπως το δεκατιανό και το απογευματινό.
Κάθε γεύμα δεν περιέχει απαραιτήτως την ίδια ποσότητα τροφής αλλά και προϊόντα από όλες
τις ομάδες τροφίμων.
Όλα τα γεύματα της ημέρας έχουν το ρόλο τους στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του
οργανισμού και η παράλειψή τους δεν θεωρείται ευνοϊκή. Μάλιστα, η κατανάλωση 5-6
γευμάτων την ημέρα (3 κύρια και 2 ενδιάμεσα), έχει φανεί να προστατεύει από την αύξηση
του σωματικού βάρους και την εμφάνιση υπέρβαρου ή παχυσαρκίας, σε σχέση με την
κατανάλωση 3 ή λιγότερων γευμάτων ημερησίως.
ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ- Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
Το πρωινό γεύμα συχνά αναφέρεται και ως «ο βασιλιάς των γευμάτων», καθώς αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας. Η κατανάλωση πρωινού είναι πολύ σημαντική,
καθώς εφοδιάζει το σώμα με την απαραίτητη ενέργεια για να ανταπεξέλθει καλύτερα στις
πρωινές δραστηριότητες, μετά την ολονύχτια νηστεία.
Ένα πλήρες πρωινό γεύμα πρέπει να αποτελείται από συνδυασμό τροφίμων των
ακόλουθων τριών ομάδων:
• γαλακτοκομικά προϊόντα,
• δημητριακά και
• φρούτα ή και λαχανικά.

Αν κάποιος δεν συνηθίζει να τρώει πρωινό και θα προτιμούσε να ξεκινήσει με κάτι λιγότερο,
τότε καλό είναι να συνδυάσει δύο από τις τρεις αυτές ομάδες.
Το πρωινό αποτελεί ένα βασικό γεύμα για τα παιδιά, κυρίως επειδή τα βοηθάει να καλύψουν
τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά και ενέργεια, προάγει την ευστροφία, την ικανότητα
μάθησης και την απόδοση στα μαθήματα. Επίσης, το πρωινό βοηθά το παιδί να ελέγξει την
πείνα του μέχρι το επόμενο γεύμα και να μην καταναλώσει μεγάλες ποσότητες τροφής. Με
αυτό τον τρόπο, τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν καλύτερα και το σωματικό τους βάρος.
Ο τόπος κατανάλωσης του πρωινού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των τροφίμων που θα
καταναλώσει ένα παιδί, για αυτό θα πρέπει να ελέγχεται ο χώρο κατανάλωσης και η
διαθεσιμότητα των τροφίμων.
ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
Το δεκατιανό και το απογευματινό ως μικρότερα γεύματα μπορούν να περιέχουν μια από τις
ακόλουθες ομάδες τροφίμων:
• γαλακτοκομικά,
• δημητριακά,
• φρούτα.
Η κατανάλωση των ενδιάμεσων γευμάτων είναι πολύ σημαντική για τους εφήβους, καθώς
παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια για τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι έφηβοι θα πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον ένα σνακ μέχρι το μεσημεριανό τους
γεύμα, ειδικά αν συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, ή ακόμα και δεύτερο όταν
αργούν να επιστρέψουν στο σπίτι λόγω δραστηριοτήτων.
Η επιλογή ενός θρεπτικού δεκατιανού είναι πολλές, αφού μπορεί ουσιαστικά να γίνει από
όλες τις ομάδες τροφών, αρκεί τα τρόφιμα που επιλέγονται να προσφέρουν ενέργεια και
θρεπτικά συστατικά χωρίς να περιέχουν περιττές θερμίδες που προέρχονται από λίπος και
ζάχαρη.
Τα σνακ που ετοιμάζονται στο σπίτι είναι συνήθως πιο θρεπτικά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής από μία λίστα που θα έχουν φτιάξει οι ίδιοι οι έφηβοι.
Αντίστοιχα, το απόγευμα είναι η ώρα που ο έφηβος θα διαβάσει ή θα κάνει κάποια
εξωσχολική δραστηριότητα.
Την απαραίτητη ενέργεια θα πάρει από το απογευματινό σνακ το οποίο δεν θα πρέπει να
είναι χαμηλής θρεπτικής αξίας αλλά μια πιο θρεπτική επιλογή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ισοδύναμα της ομάδας δημητριακών, γαλακτοκομικών, φρούτων, λαχανικών,
κρέατος και υποκατάστατων αυτού και λιπών και ελαίων.

Ένα ισοδύναμο από την ομάδα των δημητριακών, γαλακτοκομικών φρούτων λαχανικών
κρέατος και των υποκαταστάτων του, των ελαίων και λιπών αντιστοιχεί σε:
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
• 1 φέτα ψωμί
• 1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένα
ζυμαρικά
• 2 φρυγανιές
• 1/2 φλιτζάνι δημητριακά πρωινού • 1 μικρή πατάτα
• 1/3 φλιτζανιού βρώμη
• 1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένο ρύζι
• 1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
• 1 φλιτζάνι γάλα
• 1 φλιτζάνι τυρί τύπου cottage
0-2%
• 1/2 φλιτζάνι γάλα εβαπορέ
•
1 φλιτζάνι παγωμένο
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι
γιαούρτι
• 40 γρ. ή 2 φέτες σκληρού τυριού
• 1 & 1/2 φλιτζάνι παγωτό με
χαμηλά λιπαρά
ΦΡΟΥΤΑ
• 1 μικρό μήλο
• 1 μικρή μπανάνα
• 1 μέτριο αχλάδι
• 1/2 φλιτζάνι αποξηραμένα
φρούτα
• 1 μέτριο πορτοκάλι
• 1 φέτα καρπούζι (400g)
• 1 μέτριο ροδάκινο
• 1 φλιτζάνι ανανά
• 8 φράουλες
• 1/2 φλιτζάνι φυσικός χυμός
• 1 φλιτζάνι σταφύλια
φρούτων
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Για τα περισσότερα λαχανικά:
• Για τα αμυλούχα λαχανικά:
• 2 φλιτζάνια ωμά
• 1 μικρή πατάτα
• 1 φλιτζάνι βρασμένα λαχανικά
• 1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι,
αρακάς
ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ
• 1 μικρή μπριζόλα αντιστοιχεί σε • ½ στήθος κοτόπουλου
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
4 ισοδύναμα
χωρίς πέτσα αντιστοιχεί σε
ΑΥΤΟΥ
3 ισοδύναμα 1 μικρό ψητό
• 1 φέτα γαλοπούλα (αλλαντικό)
Ισοδύναμα της ομάδας
ψάρι αντιστοιχεί σε 3
αντιστοιχεί σε 1 ισοδύναμο
του κρέατος και των
ισοδύναμα
• 1 αυγό αντιστοιχεί σε 1
υποκαταστάτων του.
• 1 κονσέρβα τόνου
ισοδύναμο
αντιστοιχεί σε 3-4
• 1 μικρό μπιφτέκι (από άπαχο
ισοδύναμα
κιμά) αντιστοιχεί σε 2-3
• 1 φιλέτο σολομού
ισοδύναμα
αντιστοιχεί σε 4-6
ισοδύναμα
• 1 φλιτζάνι όσπρια σούπα
αντιστοιχεί σε 2 ισοδύναμα
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ
• 1 κ.γ. ελαιόλαδο
• 2 κ.γ. ταχίνι
• 8-10 ελιές
• 5 αμύγδαλα
• 1 κ.γ. βούτυρο/ μαργαρίνη
• 6 καρύδια
• 1 κ.γ. μαγιονέζα
• 10 φιστίκια

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΝΑΚ
Φρούτα: όσα καθαρίζονται εύκολα ή δε
χρειάζονται καθάρισμα όπως μπανάνα,
μήλο, βερίκοκο, αποξηραμένα φρούτα
όπως τα σύκα, οι σταφίδες, τα δαμάσκηνα
κ.ά.
Λαχανικά: όσα μπορούν να φαγωθούν
ωμά, όπως καρότο, αγγούρι, πιπεριά,
τοματίνια.
Ψωμί και δημητριακά: κράκερ, κριτσίνια,
κουλούρι, μπάρες δημητριακών (ολικής
αλέσεως)
Γάλα και γαλακτοκομικά: γάλα, γιαούρτι
και τυρί Κρέας και υποκατάστατα: αυγό,
αλλαντικά με χαμηλά λιπαρά ή γαλοπούλα,
κομμάτια άπαχου μαγειρεμένου κρέατος ή
κοτόπουλου, σε συνδυασμό με ψωμί και
λαχανικά (σάντουιτς).
Λίπη και γλυκά: ξηροί καρποί, παστέλι,
κέικ, ρυζόγαλο, κουλουράκια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΑ ΓΛΥΚΑ
ΣΝΑΚ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
2 κομμάτια κομπόστα
1 μπολ φρουτοσαλάτα
2-3 κουλουράκια ή μπισκότα
1 κομμάτι κέικ
1 ζελέ με κομμάτια φρέσκων φρούτων
1 ψητό μήλο με λίγη ζάχαρη και κανέλλα
1 πιατάκι γλυκό του κουταλιού
1 παστέλι
1 μιλκ σέικ
1 κρέμα
1 ρυζόγαλο
1 μικρή σοκολάτα (με όσο περισσότερο
κακάο)
1 μικρό παγωτό
1 κεσεδάκι γιαούρτι με μέλι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Σχολικό εγχειρίδιο, Χημεία Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Στέλιος Λιοδάκης,
Δημήτρης Γάκης, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Αναστάσιος
Κάλλης, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
• Eκπαιδευτικό λογισμικό «Διατροφή» Nutrition.html. Άνθρακας Β, Έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ,
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα
Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση
Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία/ Νηρηίδες, «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων
Εκπαιδευτικών Πακέτων», Γ΄ ΚΠΣ, ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. Ομάδα Ανάπτυξης του Έργου
«Άνθρακας Β»
Συντονιστής έργου: Σιγάλας Μιχάλης
Εκπαιδευτική ομάδα: Γιαννακουδάκης Ανδρέας, Κουσαθανά Μαργαρίτα, Ναλμπάντης
Κωνσταντίνος, Σάλτα Αικατερίνη, Σιγάλας Μιχάλης, Τζουγκράκη Χρυσή, Χαριστός
Νικόλαος
Τεχνική ομάδα: Μπεκιάρης Νικόλαος, Επιμέλεια: Σιγάλας Μιχάλης,
Υπεύθυνος/οι παρακολούθησης, εκ μέρους του ΕΑ.ΙΤΥ: Σενιγάλιας Παύλος
• ΕΥΖΗΝ Διαλέξεις, Πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού, 2014.
• ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Μπόσκου Δημήτριος, Γαρταγάνης Δ. , Εκδόσεις , ISBN:
9789607013224, 1997, Θεσσαλονίκη.

