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"Light" τρόφιμα



"Light" τρόφιμα

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 
December 2006 on nutrition and health claims made on foods.

"Μειωμένη ενεργειακή αξία" ή "μειωμένων θερμίδων"

Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον όταν
η ενεργειακή αξία έχει μειωθεί κατά 30% τουλάχιστον,
με ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που μειώνουν
τη συνολική ενεργειακή αξία του τροφίμου.

ζάχαρη λίπος



Η γκάμα των "light" προϊόντων



Ποια η χρησιμότητα των 
"light" τροφίμων;



-6 kg/έτοςΑπώλεια 6% ΠΣΒ

"Light" τρόφιμα και θερμίδες

240 ml 
πλήρες 3,5%

240 ml 
light 0%

150 kcal 90 kcal

-60 kcal/ημέρα

-3 kg/έτος
USDA Food Composition Database

330 ml 
με ζάχαρη

330 ml 
χωρίς ζάχαρη

130 kcal 0 kcal

-130 kcal/ημέρα

100 kgΑπώλεια 3% ΠΣΒ



5-15% ΠΣΒ ή 0.5-1.0 kg/εβδομάδα

Identification, Assessment and 
Management of Overweight and 

Obesity 2014

Συστάσεις για απώλεια βάρους

European Guidelines for Obesity 
Management in Adults

Obes Facts. 2015;8(6):402-24. 

5-15% ΠΣΒ ή 0.5-1.0 kg/εβδομάδα

Interventions for the Treatment of 
Overweight and Obesity in Adults

J Acad Nutr Diet. 2016 Jan;116(1):129-47. 

10% ΠΣΒ ή ακόμα και 3-5% ΠΣΒ επί 
παρουσία παραγόντων CVD

Guideline for the Management of 
Overweight and Obesity in Adults
Circulation. 2014 Jun 24;129(25 Suppl 2):S102-38. 

Ακόμα και μια μικρή διατηρήσιμη 
απώλεια 3-5% ΠΣΒ έχει οφέλη υγείας



"Light" τρόφιμα και συστατικά

240 ml 
πλήρες 3,5%

240 ml 
light 0%

8 g λίπος 0 g λίπος

-8 g/ημέρα

USDA Food Composition Database

330 ml 
με ζάχαρη

330 ml 
χωρίς ζάχαρη

35 g ζάχαρη 0 g ζάχαρη

-35 g/ημέρα

2000 kcal4% ΗΕΠ 7% ΗΕΠ



<7% της ΗEΠ

Your Guide to Lowering Your 
Cholesterol With TLC 2005

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/all-publications-and-
resources/your-guide-lowering-cholesterol-therapeutic-lifestyle

Συστάσεις για πρόσληψη SFA

2016 European Guidelines on CVD 
prevention in clinical practice

Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381.

<10% της ΗEΠ

2015-2020 Dietary Guidelines for 
Americans

https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines

<10% της ΗEΠ

2018 Guidelines on saturated fatty 
acid and trans-fatty acid intake

https://extranet.who.int/dataform/upload/surveys/666752/files/Draft%20WHO%20S
FA-TFA%20guidelines_04052018%20Public%20Consultation(1).pdf

<10% της ΗEΠ



Συστάσεις για πρόσληψη σακχάρων

Guideline: Sugars intake for adults and children. World Health Organization 2015.

World Health Organization (WHO)

 "Ο ΠΟΥ συστήνει μειωμένη πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων σε
όλα τα στάδια της ζωής (strong recommendation)."

 "Στους ενήλικες και στα παιδιά ο ΠΟΥ συστήνει μείωση της
πρόσληψης ελεύθερων σακχάρων σε <10% της ΗΕΠ με στόχο
την πρόληψη της τερηδόνας και της αύξησης του σωματικού
βάρους (strong recommendation)."

 "Ο ΠΟΥ συστήνει περαιτέρω μείωση της πρόσληψης ελεύθερων
σακχάρων σε <5% της ΗΕΠ (conditional recommendation)."



Ποια η επίδραση των "light"
τροφίμων στην υγεία;



Γαλακτοκομικά προϊόντα

Λιποπεριεκτικότητα και καρδιομεταβολική υγεία;

Ασβέστιο, υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, βιταμίνες (D, A, 

B2, B12), λιπίδια & 
ανόργανα συστατικά (P, K)

Σκελετική υγεία



Συστάσεις κατανάλωσης γαλακτοκομικών

Μεσογειακή δίαιτα Δίαιτα DASH

Healthy U.S.-Style Eating Pattern

2-3 μερίδες χαμηλού ή 
μηδενικού λίπους την ημέρα

2 μερίδες την ημέρα, κατά 
προτίμηση χαμηλά σε λιπαρά

Public Health Nutr. 2011; 14 (12A): 2274-84. N Engl J Med. 2001 Jan 4;344(1):3-10.

https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines

3 μερίδες χαμηλού ή μηδενικού 
λίπους την ημέρα

Δίαιτα TLC

2-3 μερίδες χαμηλού ή 
μηδενικού λίπους την ημέρα

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/all-publications-and-
resources/your-guide-lowering-cholesterol-therapeutic-lifestyle



"Light" γαλακτοκομικά & κίνδυνος νοσημάτων

Adv Nutr. 2016 Nov 15;7(6):1026-1040. 

Συστηματική ανασκόπηση μετααναλύσεων προοπτικών μελετών

Επίδραση "light" γαλακτοκομικών ή συνολική 
επίδραση μιας υγιεινής διατροφής;



"Light" γαλακτοκομικά & δείκτες υγείας

Adv Nutr. 2016 Nov 15;7(6):1041-1051. 

1 Data from studies that assessed the impact of high-fat compared with low-fat cheese, high-fat compared with low-fat yogurt, cheese compared with milk or yogurt, milk
compared with butter or yogurt, and yogurt compared with butter on cardiometabolic risk factors are very limited and discussed in the text only. * Based on data from ≥1
meta-analysis. † Consistent results reported in ≥3 randomized controlled trials. § Reported in <3 randomized controlled trials; data need to be interpreted with caution. ‡
Effects remain uncertain, available randomized controlled trials having yielded mixed results. # No randomized controlled trials on this topic.

Ανασκόπηση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών



Γαλακτοκομικά προϊόντα… πλήρη ή "light";

 Ta ημι(άπαχα) γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ασφαλή
και η συστηματική τους κατανάλωση συσχετίζεται με
προστασία από κάποια νοσήματα.

 Ta πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ασφαλή και η
συστηματική τους κατανάλωση ΔΕΝ φαίνεται να
αυξάνει τον κίνδυνο καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

 Οι υποτιθέμενες επιβλαβείς επιδράσεις των SFA στην
υγεία εξουδετερώνονται όταν καταναλώνονται ως
μέρος σύνθετων τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά.

Αναθεώρηση διατροφικών συστάσεων 
υπέρ των γαλακτοκομικών προϊόντων πλήρους 

περιεκτικότητας σε λιπαρά;



" The liquid sugar "
αναψυκτικά με ζάχαρη, τυποποιημένοι χυμοί φρούτων & φρουτοποτά, 

ενεργειακά ποτά, αθλητικά ποτά, κλπ.

Σακχαρούχα ροφήματα

Am J Clin Nutr. 2006 Aug;84(2):274-88, Obes Rev. 2013 Aug;14(8):606-19, Diabetes 
Care. 2014 Apr;37(4):950-6. 



QJM. 2017 Aug 1;110(8):513-520.

Μεταανάλυση επιδημιολογικών μελετών
3 μελέτες (1 συγχρονική και 2 προοπτικές) με 12.987 συμμετέχοντες

60% υψηλότερος κίνδυνος υπέρβαρου/παχυσαρκίας σε αυτούς 
που καταναλώνουν "light" ροφήματα σε σχέση με μη καταναλωτές

"Light" ροφήματα και παχυσαρκία (1)

Αντίστροφη αιτιολογία;



Άτομα που καταναλώνουν "light" ροφήματα αντισταθμίζουν 
μερικώς τις θερμίδες που "γλιτώνουν" μέσω άλλων τροφίμων…

Adv Nutr. 2014 Nov 14;5(6):797-808. 

Δεδομένα κλινικών δοκιμών

"Light" ροφήματα και παχυσαρκία (2)

 Η αντικατάσταση των σακχαρούχων ροφημάτων με "light"
ροφήματα έχει καμία έως μέτρια θετική επίδραση στο
σωματικό βάρος παιδιών και ενηλίκων…

 Η παρατηρηθείσα διαφορά στο βάρος δεν συνάδει με τη
θερμιδική διαφορά των 2 τύπων ροφημάτων…

Αντιστάθμιση;



"Light" ροφήματα και ΣΔ

BMJ. 2015 Jul 21;351:h3576. 

Μεταανάλυση επιδημιολογικών μελετών
10 προοπτικές μελέτες με 337.173 συμμετέχοντες

25% υψηλότερος κίνδυνος ΣΔ για κάθε 1 μερίδα “light“ ροφήματος /ημέρα

Έλεγχος για 
σωματική μάζα



"Light" ροφήματα και υπέρταση

Clin Exp Hypertens. 2015;37(7):587-93.

Μεταανάλυση επιδημιολογικών μελετών
4 μελέτες (1 συγχρονική και 3 προοπτικές) με 382.588 συμμετέχοντες

15% υψηλότερος κίνδυνος υπέρτασης σε αυτούς που 
καταναλώνουν "light" ροφήματα σε σχέση με μη καταναλωτές



"Light" ροφήματα και υγεία/νόσος

Trends Endocrinol Metab. 2013 Sep;24(9):431-41, Arch Public Health. 2015 Oct 1;73:41. 

Μηχανισμοί…

Μη θερμιδογόνα γλυκαντικά

Παχυσαρκία Μεταβολικές διαταραχές

Χρωστικές 
(καραμελόχρωμα)

Φωσφορικό 
οξύ

Καφεΐνη

↑ έκκρισης GLP-1

↑ έκκρισης ινσουλίνης

↓ γλυκόζης αίματος

↑ όρεξης

↓ ικανότητας 
"αναμονής" 
θερμίδων

↑ κατανάλωση 
τροφής

Τροποποίηση 
εντερικού 

μικροβιόκοσμου



Ασφάλεια γλυκαντικών υλών

Γλυκαντικό Γλυκύτητα vs. 
σουκρόζη

FDA 
ADI

JECFA 
ADI

Αριθμός μερίδων 
ισοδύναμων με ADI

Σακχαρίνη 200-700 x 15 5 45 (FDA) - 15 (JECFA)

Ασπαρτάμη 200 x 50 40 75 (FDA) - 60 (JECFA)

Ακεσουλφαμικό K 200 x 15 15 23

Σουκραλόζη 600 x 5 15 23 (FDA) - 69 (JEFCA)

Νεοτάμη 7,000-13,000 x 0,3 2 23 (FDA) - 153 (JECFCA)

Στέβια 200-400 x 4 4 9

Luo Han Guo 100-250 x - - -

Αντβαντάμη 20,000 x 32.8 5 4,920 (FDA) - 750 (JECFA)

Αποδεκτή πρόσληψη mg/kg BW/d Για άτομο 60 kg



Ασφάλεια ασπαρτάμης

Αποδεκτή πρόσληψη: 2400 mg/d για άτομο 60 kg

Περιεκτικότητα 
ασπαρτάμης στα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα χρήσης

Συνήθης περιεκτικότητα 
ασπαρτάμης (3-6 φορές ↓ 

από μέγιστη επιτρεπτή)

Ημερήσια κατανάλωση για την υπόλοιπη ζωή του…

12 κουτάκια 330 ml ≥36 κουτάκια 330 ml



Ροφήματα… σακχαρούχα ή "light"?

 Ta "light" ροφήματα δεν είναι εντελώς αθώα, καθώς
κάποια δεδομένα συσχετίζουν την κατανάλωσή τους
με την παχυσαρκία και άλλα χρόνια νοσήματα.
• Μεταβολικές επιπτώσεις γλυκαντικών ή/και άλλων συστατικών ;
• Αντίστροφη αιτιολογία; π.χ. παχύσαρκα άτομα ή

σε κίνδυνο τα επιλέγουν → θετική συσχέτιση με
παχυσαρκία & νοσήματα…

 Ta σακχαρούχα ροφήματα είναι αποδεδειγμένο ότι
επάγουν την αύξηση βάρους και συνοδές επιπλοκές
σε καταστάσεις ad libitum διατροφής.

Ίσως χρήσιμα σε άτομα που 
υπερκαταναλώνουν σακχαρούχα ροφήματα 
σε ισόποση αντικατάσταση και στο πλαίσιο 

μιας συνολικά ισορροπημένης δίαιτας…



Γλυκαιμικός δείκτης



Γλυκαιμικός δείκτης

Am J Clin Nutr. 1981 Mar;34(3):362-6.

Κατάταξη τροφίμων με βάση την επίδραση της κατανάλωσής
τους στα επίπεδα γλυκόζης αίματος, σε σχέση με ίδια ποσότητα
(π.χ. 50 g) τροφίμου αναφοράς (π.χ. γλυκόζη ή λευκό ψωμί).

AUC απόκρισης
σακχάρου έπειτα από 

κατανάλωση τροφίμου

AUC απόκρισης
σακχάρου έπειτα από 

κατανάλωση γλυκόζης

100



Γλυκαιμικός δείκτης τροφίμων

Diabetes Care. 2008 Dec;31(12):2281-3. 

International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008.

↓ ΓΔ: 0-55 ↔ ΓΔ: 56-69 ↑ ΓΔ: 70-100



Παράγοντες που καθορίζουν τον ΓΔ

 Μέγεθος δομικής μονάδας τροφίμου (ρύζι vs. αλεύρι)

 Παρουσία κυτταρικού τοιχώματος (φρούτο vs. χυμός)

 Αναλογία αμυλόζης/αμυλοπηκτίνης

 Παρουσία πρωτεϊνών και λιπιδίων (↓ γλυκαιμική απόκριση)

 Παρουσία διαιτητικών ινών (↓ γλυκαιμική απόκριση)

 Βαθμός ωρίμανσης τροφίμου (διάσπαση αμύλου σε σάκχαρα)



Επιλογή/αντικατάσταση τροφίμων βάσει ΓΔ

Ψωμί λευκό-
πολυτελείας

Ψωμί 
πολύσπορο

Μπανάνα 
(ώριμη)

Μήλο 
(πράσινο)

Πατάτα
(βραστή, ψητή)

Ζυμαρικά 
(al dente)

Νιφάδες 
βρώμης

Δημητριακά 
cornflakes



Ποια η χρησιμότητα του 
γλυκαιμικού δείκτη;



Γλυκαιμικός δείκτης τροφίμων

Χρόνος (min)

Γλ
υκ

όζ
η 

αί
μα

το
ς

↑ ΓΔ

↓ ΓΔ

Σταθερή 
απελευθέρωση 
γλυκόζης στην 

κυκλοφορία

Μείωση 
αναγκών/έκκρισης 

ινσουλίνης 

Ενίσχυση 
ινσουλινο-

ευαισθησίας & 
καλύτερος 

γλυκαιμικός 
έλεγχος



Ποια η επίδραση του 
γλυκαιμικού δείκτη στην υγεία;



ΓΔ και χρόνια νοσήματα

Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):627-37.

Μεταανάλυση 27 προοπτικών μελετών

Επίδραση ΓΔ ή

συγχυτική επίδραση άλλων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών (π.χ. διαιτητικές ίνες, 

συνολική ποιότητα διατροφής)…



ΓΔ και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 31;7:CD004467.

Μεταανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών

Σύγκριση διαιτών χαμηλού ΓΔ με δίαιτες ελέγχου.
Παράμετρος N μελετών N δείγματος Επίδραση
Σωματικό βάρος (kg) 20 1403
ΔΜΣ (kg/m²) 11 525
Ολική χοληστερόλη (mmol/L) 17 1277
LDL χοληστερόλη (mmol/L) 17 1274
HDL χοληστερόλη (mmol/L) 17 1329
Τριγλυκερίδια (mmol/L) 16 1252
ΣΑΠ (mm Hg) 10 786
ΔΑΠ (mm Hg) 10 786

-0.16 (-0.54, 0.21)
-0.00 (-0.26, 0.26)
-0.12 (-0.26, 0.02)
-0.03 (-0.10, 0.04)
-0.00 (-0.03, 0.02)
0.03 (-0.03, 0.09)
0.52 (-1.21, 2.25)

-0.23 (-1.42, 0.96)



ΓΔ και μεταβολισμός γλυκόζης

Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD005105.

Γλυκόζη νηστείας (μη διαβητικοί)Ινσουλίνη νηστείας (μη διαβητικοί)



ΓΔ και γλυκαιμικός έλεγχος στον ΣΔ (1)

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD006296.

Μεταανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών

11 μελέτες (≥4 εβδομάδων) με 402 συμμετέχοντες

Τα επεισόδια υπογλυκαιμίας ήταν σημαντικά λιγότερα
στους ασθενείς που έλαβαν δίαιτα ↓ ΓΔ (2 μελέτες)



ΓΔ και γλυκαιμικός έλεγχος στον ΣΔ (2)

Diabetes Care. 2012 Feb;35(2):434-45.

"Γενικά, υπάρχει μικρή διαφορά σε δείκτες γλυκαιμικού ελέγχου και
σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου μεταξύ διαιτών χαμηλού
και υψηλού ΓΔ. Μια μικρή βελτίωση στη γλυκαιμία μπορεί να
προκύψει από μια δίαιτα με χαμηλό ΓΔ, ωστόσο στις υπάρχουσες
μελέτες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συγχυτική επίδραση του
περιεχομένου της δίαιτας σε διαιτητικές ίνες, καθώς και η έλλειψη
ενός καθολικού ορισμού για τη δίαιτα χαμηλού ΓΔ."



ΓΔ και γλυκαιμικός έλεγχος στον ΣΔ (3)

Nutrients. 2018 Mar 19;10(3). pii: E373.

Μεταανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών



ΓΔ και διαιτητική διαχείριση ΣΔ

Diabetes Care 2018 Jan; 41(Supplement 1): S38-S50.

"Η βιβλιογραφία σχετικά με τον ΓΔ σε άτομα με ΣΔ είναι
πολύπλοκη και συχνά οδηγεί σε αντικρουόμενα
αποτελέσματα, αν και σε μερικές μελέτες δίαιτες χαμηλού ΓΔ
έχουν πετύχει μείωση της HbA1C κατά -0,2% έως -0,5%.
Μελέτες με διάρκεια >12 εβδομάδες δεν αναφέρουν σημαντική
επίδραση του ΓΔ, ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, στην
HbA1C, ωστόσο, έχουν αναφερθεί μικτά αποτελέσματα για τα
επίπεδα γλυκόζης νηστείας και ινσουλίνης."

Standards of Medical Care in Diabetes: Lifestyle management



 Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις
ότι μια δίαιτα χαμηλού ΓΔ έχει ευεργετική επίδραση σε
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

 Ασθενείς με ΣΔ ίσως ωφελούνται από την υιοθέτηση
μιας δίαιτας χαμηλού ΓΔ σε επίπεδο γλυκαιμικού
ελέγχου (μικρή θετική επίδραση σε HbA1c).
• Πώς ορίζεται η δίαιτα χαμηλού ΓΔ;
• Μήπως η δίαιτα χαμηλού ΓΔ είναι απλώς μια

ισορροπημένη δίαιτα με έμφαση σε σύνθετους
υδατάνθρακες και ακατέργαστα τρόφιμα;

Έμφαση σε υγιεινά διατροφικά πρότυπα με 
υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα, λαχανικά, 

ελάχιστα επεξεργασμένα δημητριακά και 
όσπρια και χαμηλή περιεκτικότητα σε 

επεξεργασμένα τρόφιμα…

ΓΔ… χαμηλός ή υψηλός?



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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