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Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής
είναι κάθε µέρα!

Ο τρόπος ζωής ασπίδα
κατά του καρκίνου.

Τα παλικάρια της φακής
είναι...fit!

Όσα πρέπει να γνωρίζουµε
για τα προβιοτικά.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ:



Αναζητούµε συνεχώς νέες θεραπείες, γιατί έχουµε έναν σκοπό. 
Θέλουµε οι ανακαλύψεις µας να προσφέρουν περισσότερη και 
καλύτερη ζωή σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους 
παγκοσµίως.

Στην MSD πρωτοπορούµε στην έρευνα γιατί χρειαζόµαστε 
ακόµα  θεραπείες για τον καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιµερ, 
τον ιό HIV και τόσες άλλες παθήσεις που ταλαιπωρούν 
ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσµο. 

Στοχεύουµε τις πιο δύσκολες ασθένειες, 
γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε τους ανθρώπους 
να απαλλαγούν από αυτές, ώστε να µπορούν 
να δηµιουργούν, να απολαµβάνουν 
και να ζουν µια καλύτερη ζωή.

MSD. Inventing  for Life.

ΣΤΗΝ MSD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΖΩΗ

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 
ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Για να µάθετε περισσότερα για τις επιστηµονικές 
µας ανακαλύψεις  επισκεφθείτε το msd.gr ή 
ακολουθήστε µας στο Twitter.

Copyright © 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. 



Τόσο απλό στην ουσία του, στη βάση του, στην αρχική του σύλληψη. Επειδή όµως ο 

άνθρωπος, κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν, κρύβει ένα ανικανοποίητο «θεϊκό παιδί» µέσα του, 

το απλό έγινε πολύπλοκο, το εύκολο δυσπρόσιτο και το αυτονόητο έγινε θέµα 

διαπραγµάτευσης.

Σαν «θεϊκά παιδιά» λοιπόν ας παίξουµε ένα παιχνίδι κι ας µετρήσουµε τις φορές που µέσα 

στην πολύβουη µέρα µας θα µιλήσουµε για την διατροφή, όχι ως ανάγκη, αλλά ως θέµα 

συζήτησης και προβληµατισµού. Θα εκπλαγείτε, ίσως, από την ανυποψίαστη, µόνιµη σχεδόν, 

παρουσία του θέµατος της διατροφής. 

Κάθε ηµέρα η διατροφή είναι θέµα συζήτησης. 

Κάθε ηµέρα η διατροφή αφορά το σύνολο της ανθρωπότητας. 

Κάθε ηµέρα είναι Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής.

Είναι λογικό να συµβαίνει; Συµβαίνει και είναι απόλυτα λογικό και θεµιτό. Συµβαίνει ακριβώς 

επειδή επιζητούµε καλή ποιότητα ζωής η οποία θα επιτευχθεί µέσα από την καλή διατροφή, 

τον περιορισµό του άγχους στον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων και την κατάλληλη 

άσκηση.

Ξέρουµε ενστικτωδώς πως µε αυτόν τον τρόπο, θέτοντας αυτόν τον σκοπό θα νιώθουµε 

καλύτερα, θα αντιµετωπίσουµε τα όποια προβλήµατα υγείας και θα «γευτούµε» στιγµές 

ευτυχίας µε τους αγαπηµένους µας ανθρώπους, µαζί µε τους αγαπηµένους µας ανθρώπους, 

για τους αγαπηµένους µας ανθρώπους.

Μοιραζόµαστε ένα τρόπο ζωής και µοιράζουµε τους καρπούς της ικανοποίησης. Αυτό είναι η 

σωστή διατροφή, αυτό είναι το περιβόητο ευ ζην. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πως το 

καλό και σωστό φαγητό µε την καλή και σωστή παρέα κάνει τον κόσµο γύρω µας να φαντάζει 

πιο λογικός, πιο υποφερτός και κάποιες στιγµές έναν κόσµο χαράς και ευδαιµονίας. 

Παραφράζοντας τον Επίκτητο «Είναι εξίσου σηµαντικό να βρούµε τι θα φάµε και θα πιούµε 

όσο να βρούµε µε ποιον θα φάµε και θα πιούµε».

Φαγητό. Ηρεµία. Άσκηση. Αυτοί οι τρεις 
πυλώνες µας επιτρέπουν να ζούµε. Η 
καλή ποιότητα τους µας επιτρέπει να 
ζούµε καλά. Τόσο απλό.
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Η Παγκόσµια Ηµέρα της ∆ιατροφής
 

Στεατοηπατίτιδα: Μια νέα πανδηµία 

Ενυδάτωση σε όλες τις ηλικίες

Εισαγωγή των στερεών τροφών στη διατροφή των παιδιών  

Προβιοτικά, πρεβιοτικά, συµβιωτικά: Πόσο χρειάζονται στα παιδιά; 

Να κάνω όλη την εβδοµάδα δίαιτα και
µία µέρα να έχω ένα ελεύθερο γεύµα;





Τα χρόνια µη µεταδοτικά νοσήµατα (παχυσαρκία, 
σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήµατα, 
καρκίνος, χρόνιες πνευµονοπάθειες και διαταραχές 
της νοητικής λειτουργίας), επίσης γνωστά και ως 
χρόνια νοσήµατα, επιβαρύνουν σηµαντικά τη 
δηµόσια υγεία σε παγκόσµιο επίπεδο. Η παχυσαρκία, 
η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης και 
ο καρκίνος ήταν υπεύθυνα για το 80% όλων των 
θανάτων το έτος 2009 στην Ευρώπη1, µε τα 
καρδιαγγειακά να ευθύνονται περίπου για το 50% 
των συνολικών θανάτων και τον καρκίνο να 
ακολουθεί σε συχνότητα, αναλογώντας στο 20% των 
θανάτων. Ανάλογη είναι και η συχνότητα των 
νοσηµάτων αυτών στην Ελλάδα, µε την παχυσαρκία 
να αποτελεί σηµαντικότατο πρόβληµα δηµόσιας 
υγείας τις τελευταίες δεκαετίες.
Τα παραπάνω είναι πολύ σηµαντικά, ιδιαίτερα αν 
αναλογιστεί κανείς πως τα χρόνια µη µεταδοτικά 
νοσήµατα µπορούν σε µεγάλο βαθµό να 
προληφθούν. Γενικά, τα νοσήµατα αυτά ευνοούνται 
από παράγοντες όπως η γήρανση και η επικράτηση 
ενός µη υγιεινού τρόπου ζωής2, που περιλαµβάνει 
κυρίως το κάπνισµα, την κατάχρηση αλκοόλ, µη 
υγιεινά διατροφικά πρότυπα και τη σωµατική 
αδράνεια. ∆υστυχώς, η επιβάρυνση από νοσήµατα 
που σχετίζονται µε ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες 
συνεχίζει να αυξάνει τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη 
χώρα µας, και έρευνες υποδεικνύουν ότι η 
υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, κορεσµένου 

(ζωικού λίπους), τρανς λιπαρών οξέων, ζάχαρης 
και αλατιού, καθώς και η χαµηλή πρόσληψη 
λαχανικών, φρούτων και δηµητριακών προϊόντων 
ολικής άλεσης όχι µόνο µειώνουν το προσδόκιµο 
επιβίωσης, αλλά επίσης υποβαθµίζουν και την 
ποιότητα ζωής3,4. 
Το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας & 
∆ιατροφής στοχεύοντας µεταξύ άλλων στην 
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των πολιτών σε 
θέµατα υγιεινής διατροφής ως µέσο πρόληψης και 
αντιµετώπισης των χρόνιων νοσηµάτων, 
διοργανώνει για εσάς µία υπαίθρια, ελεύθερη 
εκδήλωση, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στις 10.30, 
στο Άλσος Κεφαλαρίου. Θα έχουµε την ευκαιρία να 
µιλήσουµε για θέµατα υγείας και διατροφής µε 
Καθηγητές από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Τµήµα Επ. 
∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής τους Χαροκοπείου 
Πανεπιστηµίου, να φάµε υγιεινά, προϊόντα που θα 
µαγειρέψουν διάσηµοι σεφ (ΑΚΜΗ), να 
συναντήσουµε παραγωγούς από τη Μακεδονία και 
την Καλαµάτα προκειµένου να γνωρίσουµε τα 
παραδοσιακά προϊόντα τους, και τέλος να λάβουµε 
βασικές οδηγίες για σωστή διατροφή και επιλογή 
προϊόντων για εµάς και τις οικογένειές µας.
Θα σας περιµένουµε εκεί µε σύνθηµα: «Φροντίζω 
την τροφή – Προσέχω την Υγεία»

ΠΗΓΕΣ:

1. WHO Regional Office for Europe. The European health report 

2012: charting the way to well-being. WHO European Region 

2013.

2. Ezzati M, Riboli E. Behavioral and dietary risk factors for 

noncommunicable diseases. N Engl J Med. 2013;369(10):954-64.

3. WHO Regional Office for Europe. Disease prevention. http://ww-

w.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention.

4. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, 

et al. A comparative risk assessment of burden of disease and 

injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 

regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):2224-60.
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Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΩΣ 
ΑΣΠΙ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Το Παγκόσµιο Ταµείο Έρευνας για τον Καρκίνο 
(World Cancer Research Fund) είναι µία 
διεθνής αρχή που καθοδηγεί σχετικά µε τον 
ρόλο της δίαιτας και της σωµατικής 
δραστηριότητας στην πρόληψη του καρκίνου 
και την επιβίωση από αυτόν. Στις 31 Μαΐου 
του 2018 δηµοσίευσε επικαιροποιηµένες 
συστάσεις για τον τρόπο ζωής που πρέπει όλοι 
να υιοθετήσουµε προκειµένου να µειώσουµε 
σηµαντικά τις πιθανότητες εµφάνισης 
καρκίνου.  

Οι συστάσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:
• ∆ιατήρηση ενός υγιούς σωµατικού βάρους 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Αποφυγή του 
υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στην παιδική 
και εφηβική ηλικία, και αποφυγή πρόσληψης 
βάρους κατά την ενήλικη ζωή.
• Ενίσχυση της σωµατικής δραστηριότητας ως 
µέρος της καθηµερινής ζωής- Να περπατάτε 
περισσότερο και να κάθεστε λιγότερο. Ο 
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας προτείνει 
τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδοµάδα µέτριας 
έντασης αερόβια σωµατική δραστηριότητα (π.χ. 
έντονο περπάτηµα, ποδηλασία, κολύµπι, χορός) 
για τους ενήλικες, και τουλάχιστον 60 λεπτά την 
ηµέρα για τα παιδιά. Η άσκηση για να είναι 
µέτριας έντασης πρέπει να σας προκαλεί 
τουλάχιστον ήπια εφίδρωση ή/και αύξηση των 
καρδιακών παλµών. Επίσης, περιορίστε τις 
καθιστικές δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο 
χρόνο και αν το επάγγελµά σας είναι καθιστικό, 
επιδιώξτε να κάνετε µικρές διακοπές για λίγα 
βήµατα εντός του χώρου εργασίας.

• Ακολουθήστε µία δίαιτα µε αφθονία προϊόντων 
δηµητριακών ολικής άλεσης, λαχανικών, 
φρούτων και οσπρίων. Τα τρόφιµα αυτά είναι 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και διαιτητικές 
ίνες και προστατεύουν τόσο από την εµφάνιση 
διαφόρων µορφών καρκίνου όσο και από το 
υπέρβαρο και την παχυσαρκία. Προσπαθήστε τα 
τρόφιµα αυτά να περιλαµβάνονται σε όλα τα 
κύρια και ενδιάµεσα γεύµατά σας. Επιδιώξτε να 
καταναλώνετε 2 µικρές σαλάτες και 2 φρούτα 
καθηµερινά. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά 
διαφόρων χρωµάτων και καταναλώνετέ τα στην 
εποχή τους.
• Περιορίστε την κατανάλωση «γρήγορου 
φαγητού» και άλλων επεξεργασµένων τροφίµων 
υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος, άµυλο και 
ζάχαρη. Πρακτικά αποφύγετε 
προ-παρασκευασµένα και τυποποιηµένα 
φαγητά και σνακ, αρτοπαρασκευάσµατα και 
επιδόρπια/γλυκά. Μαγειρέψτε τα φαγητά και τα 
σνακ µε δικές σας πρώτες ύλες.

Μ Ε Ρ Ο Π Η  Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η
Ε Π Ι Κ .  Κ ΑΘ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ  ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ
Τ Μ Η Μ Α  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ  ∆ Ι Α Ι ΤΟΛΟ Γ Ι Α Σ - ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ ,  
Χ Α Ρ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο



Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΑΣΠΙ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Μ Ε Ρ Ο Π Η  Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η

• Περιορίστε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος 
και καταναλώνετε ελάχιστα ή καθόλου 
επεξεργασμένα κρέατα. Ο όρος κόκκινος κρέας 
αναφέρεται σε όλα τα είδη κρέατος από μοσχάρι, 
βόδι, χοίρο, αρνί/κατσίκι/πρόβατο και ελάφι. Ο 
όρος επεξεργασμένα κρέατα αναφέρεται σε 
αλλαντικά και άλλα κρέατα που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με αλάτι, κάπνισμα, καρυκεύματα, 
ζύμωση ή άλλους τρόπους ενίσχυσης της γεύσης 
και βελτίωσης του χρόνου διατήρησής τους. Οι 
ενήλικες που καταναλώνουν κόκκινο κρέας θα 
πρέπει να το περιορίσουν στα 350-500 γρ. 
μαγειρεμένου κρέατος ανά εβδομάδα, ενώ 
ιδανικά η ποσότητα θα πρέπει να είναι λιγότερη 
των 350 γρ.

• Περιορίστε την κατανάλωση ροφηµάτων µε 
ζάχαρη. Προτιµήστε κυρίως νερό και ροφήµατα 
χωρίς ζάχαρη (π.χ. τσάι, καφέ). Αποφύγετε 
αναψυκτικά µε ζάχαρη, φρουτοποτά και νέκταρ 
που έχουν πρόσθετη ζάχαρη και περιορίστε την 
κατανάλωση τυποποιηµένων χυµών φρούτων 
ακόµη και αν αναφέρουν ότι πρόκειται για 100% 
φυσικό χυµό. 
Προτιµήστε ολόκληρα ή πολτοποιηµένα φρούτα 
αντί των χυµών. Το τσάι και ο καφές περιέχουν 
καφεΐνη και η ηµερήσια πρόσληψη καλό θα ήταν 
να µην υπερβαίνει τα 4 φλιτζάνια καφέ για τους 
υγιείς ενήλικες.  

• Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ. Πρακτικά, 
για την πρόληψη του καρκίνου το καλύτερο θα 
ήταν να µην καταναλώνετε αλκοόλ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής. Σε περίπτωση που 
καταναλώνετε συστηµατικά αλκοόλ θα πρέπει να 
το περιορίσετε στο ελάχιστο δυνατό (όχι 
περισσότερο από 1 µονάδα ηµερησίως για τις 
γυναίκες και 2 για τους άνδρες).

• Μη χρησιµοποιείτε συµπληρώµατα διατροφής 
για την πρόληψη του καρκίνου. Αντιθέτως, 

προσπαθήστε να λαµβάνετε όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά µέσα από µία ισορροπηµένη 
καθηµερινή διατροφή.

• Για τις µητέρες: Θηλάστε τα παιδιά σας! 
Τουλάχιστον για 6 µήνες. Ο θηλασµός 
προστατεύει από τον καρκίνο τόσο το παιδί όσο 
και τη µητέρα.

Kλείνοντας δε θα έπρεπε να λησµονήσουµε την 
επιζήµια επίδραση του καπνού στην υγεία. 
Συνεπώς, αποφύγετε τελείως την έκθεσή σας σε 
καπνό. ∆ιακόψτε το κάπνισµα αν καπνίζετε και 
περιορίστε την έκθεση της δική σας και των 
παιδιών σας σε χώρους µε καπνό. Ο καπνός σε 
όλες του τις µορφές περιέχει πάνω από 4000 
χηµικές ουσίες εκ των οποίων τουλάχιστον 250 
έχουν αναγνωριστεί ως βλαβερές και 
περισσότερες από 50 είναι γνωστό ότι προκαλούν 
καρκίνο όλων των µορφών. ∆ιεκδικήστε το 
δικαίωµα για µία ζωή χωρίς καπνό!

Βιλιογραφικές πηγές

• World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer 

Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a 

Global Perspective. Continuous update Project Expert Report 

2018. Available at dietandcancerreport.org.

• World Health Organization. Tobacco. http://www.who.in-

t/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 



Σ Τ Ε ΑΤΟ Η Π ΑΤ Ι Τ Ι ∆ Α :
Μ Ι Α  Ν Ε Α  Π Α Ν ∆ Η Μ Ι Α

Πριν από 100 χρόνια, όταν 
αναφερόµασταν σε επιδηµίες και 
πανδηµίες µιλούσαµε για µεταδοτικά 
λοιµώδη νοσήµατα. Σήµερα όµως, ο 
εκσυγχρονισµένος «δυτικού τύπου» 
τρόπος ζωής µάς έχει οδηγήσει σε µία νέα 
επιδηµία γνωστή πλέον σε όλους µας, την 
παχυσαρκία. 

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α
Π Α Π Α Θ Ε Ο ∆ Ω Ρ Ι ∆ Η

Παράλληλα µε την αύξηση της παχυσαρκίας, 
µια νέα επιδηµία ξεπροβάλλει στο χώρο της 
ηπατικής νόσου, γνωστή ως µη αλκοολική 
λιπώδης νόσος του ήπατος (Non Alcoholic 
Fatty Liver Disease - NAFLD). Η NAFLD 
αποτελεί πρακτικά την παθολογική 
συσσώρευση λίπους στα κύτταρα του ήπατος 
και είναι εξαιρετικά συχνή. Υπολογίζεται ότι το 
1/4 του παγκόσµιου πληθυσµού πάσχει από 
NAFLD και ο αριθµός αυτός αφορά τόσο 
ενήλικες όσο και παιδιά. Η πλειοψηφία των 
πασχόντων είναι υπέρβαροι/παχύσαρκοι, αν 
και µια σηµαντική µερίδα ασθενών φαίνεται 
να έχει φυσιολογικό σωµατικό βάρος. Το 
σηµαντικότερο όµως είναι ότι η πλειονότητα 
όσων έχουν NAFLD δεν το γνωρίζει!
Από τι κινδυνεύουν όµως οι ασθενείς µε 
NAFLD; Καταρχήν βρίσκονται σε µεγαλύτερο 
κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά 
συµβάµατα σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, 
λόγω συννοσηροτήτων, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 2, η δυσλιπιδαιµία, η 
αθηρωµάτωση, η αρτηριακή υπέρταση και η  
χρόνια νεφρική νόσος. Επιπλέον, όσον αφορά 
την ηπατική νόσο καθαυτή, υπολογίζεται ότι 
στο 1/3 των πασχόντων µε NAFLD η νόσος θα 
επιπλεχθεί µε φλεγµονή και ίνωση, µία 

κατάσταση που ονοµάζουµε στεατοηπατίτιδα 
και από αυτούς αρκετοί θα καταλήξουν µε 
ηπατική ανεπάρκεια, κίρρωση ή 
ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Γι’αυτό τις επόµενες 
δεκαετίες, η στεατοηπατίτιδα προβλέπεται να 
γίνει η πρώτη αιτία µεταµοσχέσεων ήπατος 
στις ανεπτυγµένες χώρες. 
∆υστυχώς δεν υπάρχει ακόµη κάποιο 
συγκεκριµένο φάρµακο που να µπορεί να 
αναχαιτήσει την πορεία της ηπατικής νόσου 
και, όσο είναι ανεµπόδιστη, οι µηχανισµοί της 
φλεγµονής δρουν αδιάκοπα και 
καταστρέφουν το υγιές ηπατικό παρέγχυµα.

Παράγοντες κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου για  την εµφάνιση της 
νόσου θεωρούνται η µεγάλη ηλικία, το 
γυναικείο φύλο, η ασιατική ή 
λατινοαµερικάνικη εθνικότητα, ορισµένα 
γονίδια αλλά και η κατανοµή λίπους στην 
περιφέρεια της µέσης. Εκτός όµως από 
παράγοντες που δεν µπορούµε να 
επηρεάσουµε, υπάρχουν και αρκετές δικές µας 
επιλογές που αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης 
της NAFLD, όπως οι διαιτητικές συνήθειες και 
το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας. Η 
διατροφή είναι ο βασικότερος παράγοντας. 

Ο κίνδυνος ελλοχεύει στην καθηµερινότητα και στη διατροφή µας



• Η σύσταση της διατροφής: Τρόφιµα αυξηµένης 
περιεκτικότητας σε κορεσµένα λιπαρά ιδίως 
ζωικής προέλευσης, αλάτι και σάκχαρα 
(φρουκτόζη), προδιαθέτουν  στη συσσώρευση 
λίπους στο ήπαρ. Από την άλλη, η µεσογειακή 
διατροφή φαίνεται να προσφέρει σηµαντικό 
όφελος και να υπερτερεί συγκριτικά µε άλλα 
πρότυπα διατροφής τόσο στη µείωση του 
καρδιοµεταβολικού κινδύνου όσο και στη µείωση 
του λίπους στο ήπαρ. 
• Οι διατροφικές συνήθειες: Μελέτες έχουν δείξει 
ότι οι ασθενείς µε NAFLD διαµένουν πιο συχνά σε 
περιοχές µε περισσότερες αγορές τροφίµων, 
εστιατόρια, και ιδιαίτερα εστιατόρια τύπου «fast 
food». Μάλιστα, άτοµα µε NAFLD φαίνεται ότι 
συνηθίζουν να γευµατίζουν πιο συχνά εκτός 
σπιτιού και αυτό ίσως σχετίζεται µε µεγαλύτερη 
ποσότητα φαγητού και πιο ανθυγιεινό τύπο 
διατροφής. 
• Μικροβίωµα του εντέρου: Είναι αλληλένδετο µε 
τον τρόπο ζωής και τη διατροφή. Μελέτες 
δείχνουν ότι η κακή ισορροπία στη µικροχλωρίδα 
του εντέρου αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
NAFLD. Μία δίαιτα πλούσια σε προβιοτικά και 
πρεβιοτικά, ολικής άλεσης υδατάνθρακες, 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά και λιγότερη 
πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης βοηθά στην 
παραγωγή καλών βακτηρίων στο έντερο και 
εντείνει το µεταβολισµό, µειώνοντας τον κίνδυνο 
παχυσαρκίας και NAFLD.
• Κατανάλωση αλκόολ: Η NAFLD εξ ορισµού δεν 
σχετίζεται µε το αλκόολ. Εντούτοις, όταν κάποιος 
έχει στεατοηπατίτιδα και µεταβολικό σύνδροµο 
και επιπλέον καταναλώνει µέτριες ποσότητες 

αλκοόλ (δηλ. ένα ποτό την ηµέρα για γυναίκες και 
δύο ποτά για άνδρες) ο κίνδυνος για 
ηπατοκυτταρικό καρκίνο πολλαπλασιάζεται. 
• Θερµιδική πρόσληψη: Παρ’ όλη την έµφαση 
στις διατροφικές επιλογές, το σηµαντικότερο είναι 
επίτευξη απώλειας βάρους, καθώς µείωση >10% 
του αρχικού σωµατικού βάρους σε 
υπέρβαρους/παχύσαρκους ασθενείς οδηγεί εως 
και την πλήρη υποστροφή της λιπώδους 
διήθησης. 
• Όσο και αν η NAFLD επηρεάζει την πλειοψηφία 
των υπέρβαρων/παχύσαρκων, αυτό δεν σηµαίνει 
ότι οι αδύνατοι προστατεύονται απόλυτα: οι 
ειδικοί πιστεύουν ότι ένας συνδυασµός γονιδίων 
και κατανοµής λίπους κάνει µερικούς αδύνατους 
ανθρώπους να συσσωρεύουν λίπος στο συκώτι 
και µάλιστα να κινδυνεύουν από αυτή την 
κατάσταση περισσότερο από ότι οι υπέρβαροι 
στο αντίστοιχο στάδιο. 
• Τέλος, η καθιστική ζωή και η λιγοστή φυσική 
δραστηριότητα ενοχοποιούνται για µεγαλύτερη 
αποθήκευση τριγλυκεριδίων στο ήπαρ, δηλ. 
NAFLD. Αντίθετα, τόσο η αεροβική όσο και η 
άσκηση µε βάρη έχουν αποδείξει ότι µειώνουν το 
λίπος στο ήπαρ βελτιώνοντας την αντίσταση στην 
ινσουλίνη, το µεταβολισµό των λιπιδίων και τους 
µηχανισµούς φλεγµονής. 
Συνεπώς το µέλλον της ΝAFLD εξαρτάται από 
εµάς. ∆εν είναι απαραίτητο να περιµένουµε ένα 
νέο χάπι στην αγορά για να την αντιµετωπίσουµε. 
Μπορούµε µόνοι µας να αρχίσουµε να τρώµε 
λιγότερο, να κινούµαστε περισσότερο, να ζούµε 
καλύτερα, να προστατεύουµε το σώµα µας και να 
το αγαπάµε.

TIPS
γ ι α  µ ι κ ρ έ ς
αλλαγές  στην
καθηµερινότητα

1Καταγράψτε τις θερµίδες 
που προσλαµβάνετε 
ηµερησίως

2∆ώστε προσοχή στις ετικέτες 
σύστασης τροφίµων για έλεγχο, 
σύγκριση και επιλογή υγιεινότερων 
προϊόντων, µε λιγότερα σάκχαρα, 
λιπαρά και θερµίδες 

Βελτιώστε τον εβδοµαδιαίο 
προγραµµατισµό των γευµάτων, 

αγοράζοντας τρόφιµα και 
προετοιµάζοντας απλές λύσεις εκ 
των προτέρων για την εβδοµάδα 
που έρχεται, ώστε να µη χρειαστεί 
να καταφύγετε σε ανθυγιεινές και 
παχυντικές λύσεις λόγω βιασύνης

4
Χρησιµοποιείστε εφαρµογές για 
µέτρηση της ηµερήσιας 
δραστηριότητας σας 
(βηµατοµετρητής) για να γνωρίζετε 
πόσο κινείστε µέσα στη µέρα, και 
θέστε µικρούς στόχους για να 
αυξάνετε σταδιακά τη 
δραστηριότητα σας

Θυσιάστε µία ώρα από την 
αγαπηµένη σας τηλεοπτική σειρά 

για να ξεκινήσετε µια νέα 
δραστηριότητα µε ένα φίλο ή 

γραφτείτε σε µία οµάδα άθλησης 
ή περιπάτων.
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ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ
ΕΙΝΑΙ...FIT!

Η αύξηση του µέσου βάρους στον 
άνθρωπο στην εποχή µας, είναι από τα 
σηµαντικότερα παγκόσµια προβλήµατα 
αυτή την εποχή. Η ποιότητα της τροφής 
είναι η σηµαντικότερη από τις αιτίες, εκτός 
της καθιστικής ζωής.

Η ανάγκη να γνωρίζουµε καλύτερα την αξία της 
τροφής, όπως και την επίπτωση της στην υγεία, 
είναι σήµερα αδήριτη. Η τροφή καθορίζει σε 
σηµαντικό βαθµό, µαζί µε τα γονίδια µας, τον 
τρόπο διαβίωσης και το περιβάλλον στο οποίο 
ζούµε, την έκβαση της υγείας µας. Τα όσπρια είναι 
σηµαντική τροφή, αλλά στην Αµερική µόλις το 
14% του πληθυσµού τα καταναλώνει (http://ww-
w.ers.usda.gov/Briefing/ DryBeans/PDFs/DryBean-
Consumption.pdf), ενώ γενικά µόνο το 7,9% θα 
έχει όσπρια στο γεύµα του σε µία δεδοµένη 
ηµέρα.
Η ταπεινή φακή (Lens culinaris Medikus), είναι ένα 
όσπριο που ανήκει στην οικογένεια της φάβας. Την 
καταναλώνουµε από τους παλαιολιθικούς χρόνους 
και πρωτοεµφανίστηκε στην Εγγύς Ανατολή πριν 
10.000 χρόνια (Ladizinsky, 1979). Η φακή είναι 
εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών (20–30 g/100 g), 
καλών λιπαρών (<2 g/100 g), υδατανθράκων 
(40–60 g/100 g), διαιτητικών ινών και 
µικροστοιχείων (Thavarajah & Thavarajah, 2012). 
Πενήντα γραµµάρια φακής παρέχουν 3.7 - 4.5 mg 
σιδήρου, 2.2 - 2.7 mg ψευδάργυρου, 22 - 34 mg 
σελήνιο, 50 - 250 mg καροτενοειδή και 216 - 290 
mg φυλικό οξύ (Sen Gupta et al., 2013 ), ενώ είναι 
πλούσια σε πρεβιοτικούς υδατάνθρακες (12-14 
g/100g). Συνέπεια της τελευταίας ιδιότητας είναι 
ότι δεν αυξάνει το σάκχαρο στο αίµα όταν 
καταναλώνεται (χαµηλός γλυκαιµικός δείκτης) και 
απορροφάται αργά. 

∆ Ρ . ∆ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
MD, PHD ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
&ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η φακή παρέχει την 
σηµαντικότερη ποσότητα 

πρεβιωτικών υδατανθράκων, 
εξαιρετικής ποιότητας, µεταξύ 

όλων των οσπρίων, 
δηµητριακών και λαχανικών

Η κατανάλωση 100 gr φακής 
εξασφαλίζει το 57% της συνιστώµενης 
ηµερήσιας δόσης πρεβιοτικών ινών.
Έτσι µειώνει την χοληστερίνη αίµατος, 
µέσω της διαµόρφωσης του 
µικροβιώµατος (Cani et al., 2009), 
αυξάνοντας τον πληθυσµό των καλών 
µικροβίων (Bifidobacteria). Τέλος, 
µειώνει το βάρος στον άνθρωπο, 
επειδή προκαλεί έκκριση των ορµονών 
του κορεσµού (Γκρελίνη, και πεπτίδιο 
ΥΥ, Parnell & Reimer, 2009).
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ΤΑ  Π Α Λ Ι Κ Α Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Φ Α Κ Η Σ  Ε Ι Ν Α Ι . . . F I T !
∆ Ρ .  ∆ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

Τα πρεβιοτικά στο παχύ έντερο ζυµώνονται 
από τα µικρόβια του εντέρου και παράγουν 
βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα, που αφενός 

µειώνουν την φλεγµονή κυρίως του λιπώδους 
ιστού, µειώνουν την παρουσία ελεύθερων 

λιπαρών οξέων στην κυκλοφορία, την 
χοληστερίνη και τέλος την ινσουλινοαντίσταση. 
Η φακή παρέχει την σηµαντικότερη ποσότητα 

πρεβιωτικών υδατανθράκων, εξαιρετικής 
ποιότητας, µεταξύ όλων των οσπρίων, 

δηµητριακών και λαχανικών. Επιπλέον, η 
ποσότητα αυτών θα διπλασιαστεί εάν 

βράσετε, κρυώσετε και µετά ξαναζεστάνετε τις 
φακές. Έτσι η φακή γίνεται µία εξαιρετικά 

θρεπτική τροφή, που επιπλέον συµβάλει στη 
µείωση των µεταβολικών προβληµάτων και 

του αυξηµένου βάρους.

ΤΡΟΦΗ

ΦΑΚΕΣ

ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΟΣ (g/100g)

ΑΛΚΟΟΛΟΣΑΚΧΑΡΑ

ΜΗ ΑΜΥΛΩ∆ΕΙΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ

ΑΜΥΛΩ∆ΕΙΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ

ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ

ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ

ΓΑΛΑΚΤΙΝΟΛΗ

1,04 - 1,35

0,16 - 0,29

0,03 - 0,13

0,06 - 0,07

0,2 - 0,10

44 - 49

3,4 - 9,3

NYSTOSE

ΦΡΟΥΚΤΟ-ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ FOS

ΟΛΙΚΟ ΑΜΥΛΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΑΜΥΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ



Ε Ν Υ∆ ΑΤΩ Σ Η  
Γ Ι Α  ΟΛ Ε Σ  Τ Ι Σ  Η Λ Ι Κ Ι Ε Σ  

Το νερό συµβάλλει και στην εξουδετέρωση και 
αποβολή των τοξινών και των άχρηστων ουσιών 
του µεταβολισµού από το σώµα και στη ρύθµιση 
της θερµοκρασίας του σώµατος µας(1).
Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών ή οι αυξηµένες 
απώλειες υγρών λόγω αυξηµένης σωµατικής 
δραστηριότητας µπορεί να οδηγήσουν στην 
αφυδάτωση. Ως αφυδάτωση ορίζεται η απώλεια 
υγρών που ξεπερνούν το 1% του σωµατικού 
βάρους(2). Ακόµη και η ήπια αφυδάτωση, 
δηλαδή η απώλεια υγρών από τον οργανισµό 
που κυµαίνεται από 1% έως 2% του συνολικού 
σωµατικού βάρους, µπορεί να επηρεάσει 
σηµαντικά τη σωστή λειτουργία του. 
Συγκεκριµένα, η ήπια αφυδάτωση µπορεί να 
προκαλέσει: 
• Ζαλάδα, πονοκεφάλους, κόπωση, εκνευρισµό, 
ευερεθιστότητα, αδυναµία συγκέντρωσης και 
µειωµένη απόδοση σε πνευµατικές 
δραστηριότητες(3).
• Μειωµένη απόδοση σε αθλήµατα(4, 5).
• Σηµαντικά προβλήµατα υγείας, όπως κυστίτιδες, 
δυσκοιλιότητα, λοιµώξεις του ουροποιητικού 
συστήµατος κλπ. 
• Ανάπτυξη προβληµάτων στους νεφρούς, όπως 
είναι η δηµιουργία λίθων(6). 
Ποιες είναι οι ανάγκες µας σε υγρά; 
Αν και στο ανθρώπινο σώµα καθηµερινά 

παράγεται κάποια ποσότητα νερού, αυτή δεν 
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του. Έτσι, 
απαιτείται η επιπλέον πρόσληψη υγρών µέσω της 
διατροφής. Οι καθηµερινές ανάγκες µας  σε υγρά 
ποικίλουν και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από 
τις συνθήκες ζωής µας. Σύµφωνα µε τις διεθνείς 
συστάσεις, η πρόσληψη υγρών πρέπει να 
κυµαίνεται περίπου στο 1 ml ανά θερµίδα 
ενεργειακής κατανάλωσης, για άτοµα που ζουν σε 
περιβάλλοντα µε κανονική θερµοκρασία. Επίσης, 
σύµφωνα µε τις τελευταίες οδηγίες της European 
Food Safety Authority (EFSA), προτείνεται η 
συνολική πρόσληψη νερού 
(συµπεριλαµβανοµένου του νερού των ποτών και 
των τροφίµων) να κυµαίνεται στα 2,5 lt την ηµέρα 
για τους άντρες και στα 2 lt την ηµέρα για τις 
γυναίκες. Φυσικά, κάθε άτοµο έχει διαφορετικές 
ανάγκες για ενυδάτωση ανάλογα µε την ηλικία, το 
φύλο, το µέγεθος σώµατος, τη σωµατική 
δραστηριότητα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
στις οποίες ζει και εργάζεται.
Για παράδειγµα, για έναν άνδρα που καταναλώνει 
κατά µέσο όρο 2000 Kcal την ηµέρα συστήνεται η 
πρόσληψη υγρών της τάξης των 2000 ml, µέρος 
της οποίας καλύπτεται από τα τρόφιµα µε υψηλή 
υγρασία, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, και τα 
υπόλοιπα απαιτείται να καλυφθούν από την λήψη 
υγρών(8). 

Λ . Π Ο Υ Λ Ι Α  /  Π . Β Α ΡΑ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  /  
Ν .  Π Α Π Α Σ Π Α Ν Ο Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

Το νερό είναι ένα θρεπτικό συστατικό 
εξαιρετικής σηµασίας για τον οργανισµό, 
συµβάλλοντας στο βάρος µας κατά 
55%-75%. To νερό συµµετέχει σε πολλές 
λειτουργίες του ανθρώπινου σώµατος, 
καθώς αποτελεί τον κυριότερο διαλύτη 
για τα θρεπτικά συστατικά, συµβάλει 
στην οµαλή διαδικασία της πέψης, 
απορρόφησης και µεταφοράς των 
θρεπτικών συστατικών. 



ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Λ . Π Ο Υ Λ Ι Α  •  Π . Β Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  •  Ν . Π Α Π Α Σ Π Α Ν Ο Σ

Να επισηµάνουµε ότι στην ενυδάτωση 
συµπεριλαµβάνονται εκτός από το νερό, οι 
χυµοί, το γάλα και ροφήµατα όπως ο καφές 
και το τσάι (ή άλλα αφεψήµατα) ενώ περίπου 
20% της ποσότητας νερού λαµβάνεται και 
από τα υδαρή τρόφιµα π.χ. ζελέ, σούπα, 
φρούτα, λαχανικά. Επιπλέον, το ποσοστό 
νερού που περιέχεται στα φρούτα και τα 
λαχανικά κυµαίνεται από 80 έως 95%.

Ειδικές οµάδες
Ιδιαίτερα σηµαντική όµως, είναι η κάλυψη 
των αναγκών σε τρεις ειδικές οµάδες 
πληθυσµού. Οι ηλικιωµένοι, λόγω της 
µείωσης του αισθήµατος της δίψας συχνά 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα επαρκούς 
ενυδάτωσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η 
παρακολούθηση της πρόσληψης υγρών των 
ηλικιωµένων ατόµων και η παρέµβαση όπου 
απαιτείται προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες τους σε υγρά. Μια ακόµη 
πληθυσµιακή οµάδα µε ιδιαίτερες ανάγκες 
σε υγρά είναι οι εγκυµονούσες και 
θηλάζουσες γυναίκες. Οι ανάγκες κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης αυξάνονται 
σηµαντικά, κυρίως λόγω των αυξηµένων 
απωλειών και συνήθως ξεπερνούν τη 
σύσταση για 1 ml/Kcal (ή επιπλέον αύξηση 
300ml) Όσον αφορά την περίοδο του 
θηλασµού οι ανάγκες είναι ακόµη 
µεγαλύτερες προκειµένου να καλυφθούν οι 
απώλειες από την παραγωγή γάλακτος 
(επιπλέον αύξηση 600-700ml)(8, 9).
Τα παιδιά, τέλος, κινδυνεύουν περισσότερο 
από αφυδάτωση σε σχέση µε τους ενήλικες, 
δεδοµένου ότι οι µηχανισµοί της δίψας δεν 

είναι τόσο αναπτυγµένοι στις µικρότερες 
ηλικίες. Ως αποτέλεσµα, το αίσθηµα της 
δίψας στα παιδιά δηµιουργείται, όταν ήδη 
έχει χαθεί σηµαντική ποσότητα υγρών από 
το σώµα. Επίσης η αφυδάτωση και η 
θερµοπληξία εµφανίζεται πολύ πιο απότοµα 
στα παιδιά σε σχέση µε τους ενήλικες, 
καθιστώντας έτσι απαραίτητη τη λήψη υγρών 
από τα παιδιά ακόµη και όταν αυτά δεν 
διψούν(1, 7).  
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ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ:
ΟΣΑ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Η ετυµολογία της λέξης πιθανά προέρχεται από το λατινικό πρόθεµα «pro» που σηµαίνει «για» και 
την ελληνική λέξη «βιοτικός», ενώ ως προβιοτικά ορίζονται ζωντανοί µικροοργανισµοί (βακτήρια, 
µύκητες) οι οποίοι όταν χρησιµοποιηθούν σε επαρκή δοσολογία έχουν ωφέλιµες ιδιότητες για τον 
ξενιστή. Από τα πιο γνωστά είδη βακτηρίων είναι στελέχη Lactobacillus και Bifidobacterium, το 
Clostridium butyricum, ο Streptococcus salivarius και από είδη µυκήτων ο Saccharomyces boulardii.

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Γ Κ Ο Υ Φ Α
Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Τα τελευταία χρόνια τα προβιοτικά 
αποτελούν πόλο ενδιαφέροντος και 
µελέτης τόσο του ιατρικού όσο και του 
εµπορικού τοµέα. Η χρήση τους 
χρονολογείται πολύ πριν το 3000 π.Χ. 
όπου στην αρχαία Αίγυπτο 
χρησιµοποιούσαν βακτήρια και 
µύκητες για παραγωγή και ζύµωση 
γαλακτοκοµικών προϊόντων

Μελετώντας κανείς το µηχανισµό δράσης τους 
θα ήταν ευκολότερο να κατανοήσει και τον 
τρόπο µε τον οποίο η κατανάλωσή τους θα 
µπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική. 
Αναλυτικότερα, στις περιπτώσεις που 
διαταράσσεται η ισορροπία του εντερικού 
βλεννογόνου είτε λόγω λήψης αντιβιοτικών 
είτε λόγω χρόνιας φλεγµονής (π.χ. ελκώδης 
κολίτιδα, Νόσος Crohn), τα προβιοτικά πιθανά 
δρουν βελτιώνοντας τη λειτουργία του 
εντερικού φραγµού εµποδίζοντας την 
υπερανάπτυξη ή την εισχώρηση  δυνητικά 
παθογόνων βακτηρίων διαµέσου του 
εντερικού βλεννογόνου. Αυτό επιτυγχάνεται 
τόσο µέσω του ανταγωνισµού προσκόλλησης 

στα επιθηλιακά κύτταρα όσο και µέσα από 
την παραγωγή οξέων και τοξινών από τα 
προβιοτικά τα οποία µειώνουν το pH στο 
περιβάλλον του εντέρου και αναστέλλουν την 
ανάπτυξη βακτηρίων. Επιπλέον, από µελέτες 
σε ποντίκια, έχει βρεθεί ότι επάγουν την 
παραγωγή κυτταροκινών όπως IL-8, TGF-β 
και καταστέλλουν προφλεγµονώδεις 
κυτταροκίνες όπως του TNF σε ασθενείς µε 
ιδιοπαθή φλεγµονώδη νοσήµατα του 
εντέρου. Τέλος, κάποια είδη λακτοβάκιλλων 
φαίνεται να επάγουν την έκφραση 
υποδοχέων κανναβινοειδών στο εντερικό 
επιθήλιο, τροποποιώντας πιθανά αλγεινά 
ερεθίσµατα του εντέρου.

Πώς δρουν



ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ:  ΟΣΑ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Γ Κ Ο Υ Φ Α

Είναι γεγονός ότι µε τα έως τώρα δεδοµένα ο 
ρόλος τους στα ιδιοπαθή φλεγµονώδη 
νοσήµατα του εντέρου, στο σύνδροµο 
ευερέθιστου εντέρου, στη δυσκοιλιότητα, 
στην πρόληψη µυκητιασικής κολπίτιδας και 
στη δυσανεξία στη λακτόζη, είναι ασαφής 
µιας και η αποτελεσµατικότητά τους δεν έχει 
αποδειχθεί. Οι λόγοι είναι πολλοί: µικροί 
πληθυσµοί µελετών, διαφορετική σύσταση 
σκευασµάτων, µη καθορισµένα δοσολογικά 
σχήµατα, χρήση τους άλλοτε ως πρόληψη κι 
άλλοτε ως θεραπεία. Επιπλέον υπάρχουν 
διαφορές µεταξύ των προβιοτικών 
αναφορικά µε την αντοχή τους στο pH του 
γαστρικού υγρού και στα χολικά οξέα, 
εποµένως και στο ύψος του εντερικού 
βλεννογόνου τον οποίο και αποικίζουν, 
καθώς και διαφορές ως προς τις 
κυτταροκίνες που επάγουν. Εποµένως 
διαφέρουν και µεταξύ τους ως προς τις 
δυνητικά ευεργετικές τους ικανότητες. Μελέτες 
όµως που να µπορούν να συσχετίσουν 
συγκεκριµένο είδος προβιοτικού, ως προς την 
αποτελεσµατικότητά του σε συγκεκριµένη 
νόσο δεν υπάρχουν.
∆ιάρροια από κλωστηρίδιο και προβιοτικά
Αν και τα αποτελέσµατα µελετών αναφορικά 
µε την πρόληψη και τη θεραπεία της 

Μελέτες που να µπορούν να 
συσχετίσουν συγκεκριµένο 

είδος προβιοτικού, ως προς 
την αποτελεσµατικότητά του 

σε συγκεκριµένη νόσο δεν 
υπάρχουν

διάρροιας από Clostridium difficile είναι 
διφορούµενα για τους λόγους που ήδη 
αναφέρθηκαν, φαίνεται ότι η χρήση τους 
στην πρόληψη της διάρροιας από Clos-
tridium difficile  ίσως να είναι ευεργετική 
και η χορήγηση τους συστήνεται, ιδιαίτερα 
σε ασθενείς που λαµβάνουν αντιβιοτικά 
για µακρό χρονικό διάστηµα και έχουν 
αυξηµένο κίνδυνο για λοίµωξη από 
κλωστηρίδιο (προχωρηµένη ηλικία, 
µακρά νοσηλεία, λήψη αναστολέων 
αντλίας πρωτονίων, παχυσαρκία, εντερική 
σίτιση, ανοσοκαταστολή, κίρρωση).  ∆εν 
έχουν όµως θέση στη θεραπεία της. 
Εγκυµονούν κινδύνους;
∆ηµοσιευµένα υπάρχουν περίπου 33 
περιστατικά µυκηταιµίας από Saccharo-
myces cerevisiae ή Saccharomyces bou-
lardii και 8 περιστατικά βακτηριαιµίας από 
είδη λακτοβάκιλλων. Πρόκειται όµως για 
ασθενείς µε σοβαρή συννοσηρότητα, και 
πιο συγκεκριµένα για ασθενείς που 
λάµβαναν ανοσοκατασταλτικά φάρµακα, 
είχαν µακροχρόνια νοσηλεία στο 
νοσοκοµείο ή είχαν υποβληθεί πρόσφατα 
σε χειρουργικές επεµβάσεις.
Η χορήγηση προβιοτικών συνεχίζει να 
αποτελεί απόφαση του κλινικού γιατρού. 
Καθώς δεν αποτελούν φάρµακα, σαφείς 
ενδείξεις και αντενδείξεις για τη λήψη τους 
δεν είναι ακόµα διαθέσιµες. Νέοι 
ορίζοντες αναµένεται να ανοιχτούν, όσο 
νεότερα δεδοµένα γίνονται γνωστά για τη 
χλωρίδα του εντέρου, το λεγόµενο 
µικροβίωµα ή αλλιώς gut microbiota. 



Ως συµπληρωµατική διατροφή ορίζεται η 
διαδικασία που ξεκινά όταν το µητρικό γάλα 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις διατροφικές 
ανάγκες των βρεφών και εποµένως άλλες 
τροφές και υγρά απαιτούνται σε συνδυασµό µε 
το µητρικό γάλα.
Η µετάβαση από τον αποκλειστικό µητρικό 
θηλασµό στη διατροφή που ακολουθεί η 
οικογένεια –συχνά αναφερόµενη ως 
συµπληρωµατική διατροφή- τυπικά καλύπτει τη 
χρονική περίοδο από 6 µηνών έως 2 ετών, 
εντούτοις ο µητρικός θηλασµός µπορεί να 
συνεχίζεται και µετά την ηλικία των 2 ετών. Το 
διάστηµα αυτό είναι κρίσιµο τόσο για τη 
σωµατική και νοητική ανάπτυξη και εξέλιξη των 
παιδιών, όσο και για τη θωράκισή τους 

απέναντι σε οξέα (π.χ. λοιµώξεις) και χρόνια 
νοσήµατα, όπως η παχυσαρκία και τα 
καρδιοµεταβολικά νοσήµατα, αλλά και οι 
αλλεργίες και τα αυτοάνοσα νοσήµατα. Για το 
λόγο αυτό ο Π.Ο.Υ. προτείνει τη δηµιουργία 
εθνικών διατροφικών συστάσεων και την 
επαγρύπνηση για την ενηµέρωση και την 
εφαρµογή τους (Report of the Commission on 
Ending Childhood Obesity, 2016). Εκτροπές 
στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών στην 
περίοδο αυτή συντελούν σε αυξηµένα ποσοστά 
υποσιτισµού, αλλά και παχυσαρκίας, µε 
σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ατόµου 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
Η εισαγωγή στερεών τροφών συνιστάται να 
γίνεται στο 2ο εξάµηνο της ζωής, δηλαδή µε τη 
συµπλήρωση των 6 µηνών ζωής, ενώ σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται πριν τη 
συµπλήρωση των 4ων µηνών ζωής. Η σύσταση 
αυτή ισχύει τόσο για τα θηλάζοντα όσο και για 
τα µη θηλάζοντα βρέφη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια 
Στρατηγική για τη ∆ιατροφή του 
Βρέφους και του Μικρού Παιδιού 
(2003) του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ), που 
είναι εν ισχύ, «τα βρέφη πρέπει να 
θηλάζουν αποκλειστικά για τους 
πρώτους 6 µήνες της ζωής τους, 
για να έχουν την ιδανική αύξηση, 
ανάπτυξη και υγεία. Μετά την 
περίοδο αυτή, και προκειµένου να 
καλυφθούν οι αυξανόµενες 
διατροφικές τους ανάγκες, τα 
βρέφη θα πρέπει να λαµβάνουν 
ασφαλή και επαρκή 
συµπληρωµατική τροφή, ενώ 
παράλληλα συνεχίζουν τον 
µητρικό θηλασµό έως τα δύο 
χρόνια της ζωής ή και 
περισσότερο».
αλατιού και να βάλουµε στην ζωή 
µας τη συστηµατική σωµατική 
δραστηριότητα. 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: ΥΠΟΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ

  



Γενικές συστάσεις
Η νευροαναπτυξιακή ετοιµότητα του βρέφους 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη των 
στερεών τροφών και αναγνωρίζεται µε 
συγκεκριµένα νευροαναπτυξιακά ορόσηµα, 
όπως όταν το βρέφος µπορεί να κάθεται µε 
υποστήριξη, να στηρίζει καλά το κεφάλι του 
στην καθιστή θέση, να αναγνωρίζει το κουτάλι, 
να δείχνει ενδιαφέρον για τις τροφές, να ανοίγει 
το στόµα όταν του προσφέρεται τροφή, να 
δέχεται το κουτάλι χωρίς να το σπρώχνει προς 
τα έξω και να καταπίνει την τροφή χωρίς να 
πνίγεται.
Συστήνεται αρχικά η εισαγωγή µικρής 
ποσότητας συνδυασµού τροφών µε σταδιακή 
αύξηση της ποικιλίας, ποσότητας και 
συχνότητας κατανάλωσης των τροφών, 
ακολουθώντας τα σηµάδια πείνας και 
κορεσµού του βρέφους.
Σύµφωνα µε την µέχρι τώρα διαθέσιµη 
τεκµηρίωση δεν χρειάζεται να καθυστερήσει η 
εισαγωγή των βασικών οµάδων τροφίµων 
καθώς και των κοινών αλλεργιογόνων τροφών, 
έτσι ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
εφόσον το βρέφος έχει αποδεχτεί τις τροφές, το 
διαιτολόγιο του να διαθέτει µεγάλη ποικιλία 
τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προϊόντων αγελαδινού γάλακτος, αυγών, 
ψαριών, θαλασσινών καθώς και ίχνη ξηρών 
καρπών.
∆εν υπάρχει καθορισµένη σειρά εισαγωγής των 
τροφίµων. Οι επιλεγόµενες τροφές ποικίλουν 
και καθορίζονται συχνά από τις διατροφικές 
συνήθειες, τις πολιτισµικές και θρησκευτικές 
παραδόσεις ενός πληθυσµού, καθώς και από 
τη διαθεσιµότητα των τροφίµων ενός τόπου. 
Ωστόσο, προτεινόµενες πρώτες τροφές για τη 
διατροφή του βρέφους, ιδιαίτερα του 
αποκλειστικά θηλάζοντος, είναι οι τροφές που 
αποτελούν πλούσιες πηγές σιδήρου, όπως τα 
τρόφιµα ζωικής προέλευσης µε υψηλή 
βιοδιαθεσιµότητα σιδήρου π.χ. κόκκινο και 
λευκό κρέας και ψάρι.

Η εισαγωγή τροφίµων µε γλουτένη (π.χ. σιτάρι, 
κριθάρι, σίκαλη) γίνεται χρονικά όπως και µε τα 
υπόλοιπα τρόφιµα, αλλά σε µικρές ποσότητες 
καθ’ όλο το 1ο έτος της ζωής.

Αποκλειστικός θηλασµός
Ο αποκλειστικός µητρικός θηλασµός για τους 
πρώτους 6 µήνες της ζωής έχει πολλά οφέλη 
για το βρέφος και τη µητέρα του. Επιπρόσθετα, 
το µητρικό γάλα αποτελεί σηµαντική πηγή 
ενέργειας και θρεπτικών συστατικών για τα 
παιδιά ηλικίας 6-23 µηνών. Μπορεί να καλύψει 
το µισό ή και περισσότερο των ενεργειακών 
αναγκών του βρέφους ηλικίας 6-12 µηνών και 
το ένα τρίτο από τις ενεργειακές ανάγκες στην 
ηλικία 12-24 µηνών.
Ως αποκλειστικός µητρικός θηλασµός ορίζεται 
ο θηλασµός κατά τον οποίο το βρέφος 
λαµβάνει µόνο µητρικό γάλα και καµία άλλη 
υγρή ή στερεή τροφή, µε µόνη εξαίρεση 
διαλύµατα επανυδάτωσης, σταγόνες ή σιρόπια 
(π.χ. βιταµίνες, ανόργανα στοιχεία, φάρµακα).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ 1 Ο ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
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Τα βρέφη έχουν έµφυτες προτιµήσεις για τις 
γλυκές και τις αλµυρές γεύσεις και απέχθεια για 
τις πικρές γεύσεις. Οι προτιµήσεις για υγιεινές 
τροφές ωστόσο, µπορούν να καλλιεργηθούν, 
καθώς η επαναλαµβανόµενη χορήγηση 
ποικιλίας λαχανικών κατά την εισαγωγή των 
στερεών τροφών έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει 
µακροπρόθεσµα την προτίµηση για τα 
λαχανικά που αποτελούν µια από τις βασικές 
οµάδες τροφίµων της παραδοσιακής 
Μεσογειακής ∆ιατροφής.
Ένα βρέφος µπορεί να χρειαστεί να λάβει µια 
νέα γεύση τουλάχιστον 8 έως 10 φορές πριν 
από την τελική αποδοχή της, γι’ αυτό και πρέπει 
να ενθαρρύνονται οι γονείς-φροντιστές να 
επιµένουν στην προσφορά µιας νέας τροφής 
συµπεριλαµβανοµένων και των λαχανικών µε 
πιο πικρή γεύση, καθώς τα τρόφιµα που αρχικά 
απορρίπτονται συχνά γίνονται στη συνέχεια 
αποδεκτά.
H κατανάλωση τροφίµων µε πρόσθετη ζάχαρη 
και αλάτι συνιστάται να αποφεύγεται κατά τον 1
ο χρόνο της ζωής, λόγω της µεταβολικής 
επιβάρυνσης από τα συστατικά αυτά, αλλά και 
για λόγους διαµόρφωσης υγιών γευστικών 
επιλογών. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνεται η 
επαναλαµβανόµενη έκθεση σε υγιεινές επιλογές 
τροφίµων, όπως τα φρέσκα λαχανικά και τα 
φρούτα, µέχρι το βρέφος να τις αποδεχτεί, και 
µόνον τότε θα µπορούσε να δοκιµάσει τροφές 
και ροφήµατα µε γλυκιά γεύση.
Tα φρούτα θα πρέπει να χορηγούνται σε 
κοµµάτια ή αλεσµένα (ανάλογα µε την ηλικία 
του βρέφους) και όχι ως χυµοί (φρέσκοι ή 

τυποποιηµένοι), οι οποίοι πρέπει να 
αποφεύγονται κατά το 1ο έτος της ζωής.
Συστήνεται η κατανάλωση σπιτικών βρεφικών 
τροφών, που προετοιµάζονται σωστά, µε 
φρέσκα και υγιεινά υλικά. Τα λαχανικά και τα 
φρούτα συστήνεται να είναι εποχιακά και τοπικά 
παραγόµενα. Η χρήση των βρεφικών τροφών 
εµπορίου γίνεται αποκλειστικά µετά τον 6ο 
µήνα, συνιστάται δε να είναι περιστασιακή (π.χ. 
σε ταξίδια) και στην περίπτωση που δεν µπορεί 
να εξασφαλιστεί επαρκές και ποιοτικό φαγητό 
στο σπίτι προετοιµασµένο µε ασφαλή τρόπο.
Παράλληλα µε την εισαγωγή των στερεών 
τροφών θα πρέπει να ξεκινήσει η προσφορά 
νερού, το οποίο δεν χρειάζεται να βράζεται 
εφόσον προέρχεται από ασφαλές δίκτυο 
ύδρευσης. Από την ηλικία των 6 µηνών οι γονείς 
ενθαρρύνονται να δίνουν το νερό µε ποτηράκι.
Τα βρέφη που θηλάζουν ενθαρρύνονται να 
συνεχίζουν κανονικά τον κατ’ απαίτηση µητρικό 
θηλασµό (on demand) και στο 2ο εξάµηνο της 
ζωής ταυτόχρονα µε την επαρκή πρόσληψη 
στερεών τροφών.
Τα βρέφη που δεν θηλάζουν, µετά την 
συµπλήρωση του 6ου µήνα µπορούν να 
καλύψουν τις απαιτήσεις σε γάλα µε 2 γεύµατα 
τροποποιηµένου γάλακτος 2ης βρεφικής 
ηλικίας την ηµέρα, ενώ θα πρέπει να 
καταβάλλεται προσπάθεια να µην 
αντικαθιστούν άλλα γεύµατα στερεών τροφών 
µε γάλα.
Η υφή των τροφίµων συνιστάται σταδιακά να 
προσαρµόζεται στις αναπτυξιακές δυνατότητες 
του βρέφους που µεγαλώνει:
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Η εισαγωγή ποικιλίας τροφίµων µε 
διαφορετικές γεύσεις και 
αρώµατα εξασφαλίζει την 
πρόσληψη όλων των 
απαραίτητων θρεπτικών 
συστατικών και την ευκολότερη 
αποδοχή τροφίµων στη συνέχεια.
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•Οι αλεσµένες τροφές σταδιακά 
αντικαθίστανται από ψιλοκοµµένες και εν 
συνεχεία από µικρά κοµµάτια που το βρέφος 
θα µπορεί να πιάσει και µε τα χέρια του και 
να καταναλώσει µόνο του.
•Μέχρι τον 10ο µήνα ζωής, συνιστάται να έχει 
σταµατήσει η πολτοποίηση των τροφών. Η 
παράταση της πολτοποίησης µετά την ηλικία 
αυτή έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνει την 
πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων 
µάσησης και κατάποσης των στερεών 
τροφών µετά τον 1ο χρόνο ζωής, γεγονός 
που θα δυσκολέψει σηµαντικά τη µετάβαση 
του παιδιού στο φαγητό της υπόλοιπης 
οικογένειας.
∆ιαδραστική σίτιση
Είναι σηµαντικό οι γονείς-φροντιστές να 
ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν έναν 
διαδραστικό τρόπο σίτισης (responsive 
feeding). Με τον τρόπο αυτό οι 
γονείς-φροντιστές µαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στα 
σηµάδια πείνας και κορεσµού του βρέφους, 
να έχουν διαρκή βλεµµατική επαφή καθώς 
και θετική υποστηρικτική λεκτική επικοινωνία 
προσφέροντας το φαγητό αργά, µε υποµονή 
και χωρίς την άσκηση λεκτικής ή σωµατικής 
πίεσης. Ο χρόνος του φαγητού είναι ευκαιρία 
για την εκδήλωση συναισθηµάτων 
τρυφερότητας και αγάπης, εντούτοις η σίτιση 
για ανακούφιση ή ως δείγµα ανταµοιβής θα 
πρέπει να αποθαρρύνεται. Επιπλέον, τονίζεται 
ότι τα βρέφη πρέπει να σιτίζονται σε καθιστή 
αναπαυτική θέση, σε ασφαλές περιβάλλον 
και µε τα κατάλληλα σκεύη για την ηλικία 
τους και πάντα υπό την επίβλεψη ενήλικα. Η 
ώρα του φαγητού θα πρέπει να είναι 
ευχάριστη, να επιτρέπεται στο βρέφος να 
πειραµατίζεται µε τις νέες τροφές, να παίζει µε 
αυτές και να τρώει µόνο του ανάλογα µε τις 
αναπτυξιακές του δυνατότητες. Η προσοχή 
του βρέφους δεν θα πρέπει να αποσπάται 
από άλλα ερεθίσµατα (π.χ. τηλεόραση). 
Ενθαρρύνεται επίσης το βρέφος να σιτίζεται 

όσο συχνότερα γίνεται µαζί µε την υπόλοιπη 
οικογένεια. Ο διαδραστικός τρόπος σίτισης 
βοηθάει στην ανάπτυξη της ικανότητας 
αυτορρύθµισης της λήψης τροφής και, 
εποµένως, και της προσλαµβανόµενης 
ενέργειας από το βρέφος, ενώ η µη τήρηση 
των συστάσεων αυτών έχει συσχετιστεί µε 
αρνητικές συµπεριφορές ως προς το φαγητό, 
µη ισορροπηµένες διατροφικές συνήθειες και 
αυξηµένο κίνδυνο υπερβολικής πρόσληψης 
τροφής και ανάπτυξης παχυσαρκίας.
Με το τέλος του 1ου χρόνου της ζωής το 
παιδί µεταβαίνει στη διατροφή της υπόλοιπης 
οικογένειας. Είναι σηµαντικό οι γονείς να 
υιοθετούν την παραδοσιακή Mεσογειακή 
∆ιατροφή, εκδοχή της οποίας είναι η 
ελληνική, για όλη την οικογένεια.
Είναι σηµαντικό να δίνονται οδηγίες στους 
γονείς-φροντιστές για τη τήρηση των 
κανόνων υγιεινής κατά τον χειρισµό των 
τροφίµων (προετοιµασία, µαγείρεµα, 
συντήρηση) (βλέπε Εθνικό διατροφικό οδηγό 
για Ενήλικες).
Επί χορτοφαγικής διατροφής ή άλλων 
ιδιαίτερων διατροφικών συνηθειών της 
οικογένειας, και ιδίως των πιο αυστηρών και 
περιοριστικών εξ’ αυτών (π.χ. vegan), το 
βρέφος θα πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα 
διατροφικά συµπληρώµατα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι λαµβάνει επαρκή ποσότητα 
βιταµίνης Β12, βιταµίνης D, σιδήρου, 
ψευδάργυρου, φυλλικού οξέος, ω-3 λιπαρών 
οξέων, πρωτεϊνών και ασβεστίου, ενώ 
παράλληλα να έχει τακτική παιδιατρική και 
διαιτολογική παρακολούθηση. Η ενηµέρωση 
είναι απαραίτητη ώστε οι γονείς να 
κατανοήσουν ότι οι δίαιτες αυτές δεν είναι 
διατροφικά επαρκείς και έχουν συγκεκριµένες 
ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά απαραίτητα 
για την ανάπτυξη του βρέφους, και ως εκ 
τούτου οι συνέπειες της αποτυχίας να 
ακολουθήσουν τις συστάσεις για τη 
διατροφική επάρκεια της δίαιτας του 
βρέφους είναι σοβαρές.
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Ενέργεια
Ο Π.Ο.Υ. αλλά και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA), συστήνουν µέση 
ηµερήσια πρόσληψη ενέργειας ~600kcal ( 1 kcal = 
1 θερµίδα) στους 6 µήνες, έως ~800 kcal στους 12 
µήνες, ή αντίστοιχα 76-81 kcal/kg βάρους 
σώµατος (ΒΣ)/ηµέρα για τα κορίτσια 7-12 µηνών 
και 76-82 kcal/kg ΒΣ/ηµέρα για τα αγόρια 
αντίστοιχης ηλικίας.
Πρωτεΐνες
Οι µέσες ηµερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνες 
κυµαίνονται από ~1,3 g/kg ΒΣ στους 6 µήνες σε 
~1,14 g/kg ΒΣ στους 12 µήνες σύµφωνα µε την 
EFSA (2017) και την Κοινή Έκθεση 
Εµπειρογνωµόνων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας, της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Τροφίµων και 
Γεωργίας και του Πανεπιστηµίου των Ηνωµένων 
Εθνών (Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert 
Consultation, 2007). Στην ανωτέρω Έκθεση 
ωστόσο, σηµειώνεται ότι, λίγο µεγαλύτερη 
ποσότητα πρωτεϊνών από την προτεινόµενη δεν 
αποτελεί πρόβληµα για την υγεία. Η ESPGHAN 
(Συστάσεις 2017) συστήνει η µέση ηµερήσια 
πρόσληψη από πρωτεΐνες να µην ξεπερνά σε 
ποσοστό το 15% της συνολικής ενεργειακής 
πρόσληψης, διότι διαφορετικά αυξάνεται ο 
κίνδυνος ανάπτυξης υπερβαρότητας και 
παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία. Η ποιότητα των 
πρωτεϊνών έχει σηµαντικό ρόλο στη διατροφή 
του βρέφους.
Λιπίδια
Το συνιστώµενο ποσοστό ενεργειακής 
πρόσληψης από τα λιπίδια κατά τον 2ο εξάµηνο 
της ζωής κυµαίνεται από 35-40%. Τα 
προσλαµβανόµενα λιπίδια από τις στερεές 
τροφές πρέπει να περιορίζουν τα κορεσµένα 
λιπαρά οξέα (π.χ. λίπη ζωικής προέλευσης) σε 
ποσοστό <10% και να περιλαµβάνουν κυρίως τα 
µονοακόρεστα (πχ ελαιόλαδο) και τα ω3 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα µακράς αλύσου, µε 
κύριο το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (100mg/ηµέρα) και 
µε βασικές πηγές τα µικρά λιπαρά ψάρια. Η 
πρόσληψη trans λιπαρών οξέων πρέπει να 
µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.
Υδατάνθρακες
Το συνιστώµενο ποσοστό ενεργειακής 
πρόσληψης από τους υδατάνθρακες κατά τον 1ο 
χρόνο της ζωής είναι 45-60%. Συνιστάται η µη 
χορήγηση σακχαρούχων ροφηµάτων και 
µικρογευµάτων (σνακ) κατά τον 1ο χρόνο της 
ζωής και η αποφυγή χορήγησης χυµών φρούτων 
ως ρόφηµα. Τα φρούτα συνιστάται να 
χορηγούνται σε ολόκληρη ή αλεσµένη µορφή 
(ανάλογα µε την ηλικία του βρέφους) και µικρή 
µόνο ποσότητα χυµού φρούτων (π.χ. πορτοκάλι, 
λεµόνι) µπορεί να προστίθεται σε κάποιο γεύµα, 
µε κύριο στόχο την αύξηση της 
βιοδιαθεσιµότητας του σιδήρου.
Μικροθρεπτικά συστατικά
Η EFSA στην Αναφορά της το ∆εκέµβριο 2017 
συστήνει για το 2ο εξάµηνο της ζωής µέση 
ηµερήσια πρόσληψη σιδήρου τα 11mg, 
ασβεστίου τα 280mg, βιταµίνης D τις 400 IU, 
βιταµίνης C τα 20mg και ψευδαργύρου τα 2,9mg.
Νερό
Σύµφωνα µε τις πρόσφατες συστάσεις της EFSA 
(2017), ηµερήσια ποσότητα 800-1000 ml 
συνολικών υγρών (νερού, γάλακτος, άλλων 
υγρών και τροφών που περιέχουν νερό) 
θεωρείται επαρκής για τα βρέφη κατά το 2ο 
εξάµηνο της ζωής.
Η υπερβολική ποσότητα πρωτεϊνών, ιδιαίτερα 
από τα γαλακτοκοµικά, πρέπει να αποφεύγεται. Οι 
ανάγκες σε πρωτεΐνες πρέπει να καλύπτονται, 
κατά κύριο λόγο, από πρωτεΐνες υψηλής 
βιολογικής αξίας (αυγό, κρέας, ψάρι), αλλά και 
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης.
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Η αγορά έχει κατακλυστεί από µεγάλη 
ποικιλία προβιοτικών. Είναι όλα χρήσιµα 
και σε ποιες καταστάσεις; Από τη 
βιβλιογραφία φαίνεται ότι πρέπει να 
αγοράζονται µε συγκεκριµένες ιατρικές 
οδηγίες.

Τι είναι τα προβιοτικά
Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί µικροοργανισµοί 
που έχουν αποδειχθεί ότι δίνουν ένα όφελος 
για την υγεία και µπορούν να προστεθούν σε 
πολλούς διαφορετικούς τύπους προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων τροφίµων, φαρµάκων 
και συµπληρωµάτων διατροφής. Τα είδη 
Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomy-
ces cerevisiae και κάποια είδη E. coli και Bacil-
lus χρησιµοποιούνται συνηθέστερα ως 
προβιοτικά.

Τι είναι τα πρεβιοτικά
Τα πρεβιοτικά είναι διαιτητικές ουσίες (από µη 
αµυλούχους πολυσακχαρίτες και 
ολιγοσακχαρίτες µη ζυµούµενους από τα 
ανθρώπινα ένζυµα) που ευνοούν την 
ανάπτυξη των ωφέλιµων βακτηρίων που ζουν 
στο έντερο. Τα περισσότερα πρεβιοτικά 

χρησιµοποιούνται ως συστατικά τροφίµων σε 
µπισκότα, δηµητριακά, σοκολάτες, 
γαλακτοκοµικά προϊόντα. Κοινά πρεβιοτικά 
είναι τα εξής: ολιγοφρουκτόζη, ινουλίνη, 
γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες, λακτουλόζη, 
ολιγοσακχαρίτες µητρικού γάλακτος.
Η ζύµωση της ολιγοφρουκτόζης στο παχύ 
έντερο έχει σαν αποτέλεσµα: την αύξηση του 
αριθµού των bifidobacteria στο κόλον, την 
αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου, την 
αύξηση του βάρους των κοπράνων, τη µείωση 
του χρόνου διέλευσης από τον πεπτικό 
σωλήνα και την αναστολή της ανάπτυξης 
δυνητικά παθογόνων µικροβίων.

Τι είναι τα συµβιωτικά
Συµβιωτικά είναι ο κατάλληλος συνδυασµός 
πρεβιοτικών και προβιοτικών.
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Π ΟΣ Ο  Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι  Σ ΤΑ  Π Α Ι ∆ Ι Α ;

∆όσεις και ποιότητα των προϊόντων
Οι πιο κοινές µορφές είναι τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, τα τρόφιµα που είναι εµπλουτισµένα µε 
προβιοτικά και µορφές, όπως δισκία, κάψουλες 
και φακελίσκοι. Η δόση που απαιτείται για τα 
προβιοτικά ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε το 
είδος και το προϊόν. ∆εν είναι δυνατόν να υπάρχει 
µια γενική δόση για τα προβιοτικά, αφού η 
δοσολογία πρέπει να βασίζεται σε ανθρώπινες 
µελέτες για τη συγκεκριµένη πάθηση και να έχει 
όφελος για την υγεία.
Τα προβιοτικά σκευάσµατα πρέπει να περιέχουν 
ζώντα µικρόβια ελεγµένα και να αναγράφεται το 
ειδικό γένος και στέλεχος, να είναι αποτελεσµατικά 
σε ελεγχόµενες µελέτες σε ανθρώπους και 
ασφαλή για την προβλεπόµενη χρήση, ενώ η 
περιεκτικότητα πρέπει να είναι επαρκής µέχρι τη 
λήξη του προϊόντος (µε ελάχιστες διακυµάνσεις 
από τη µια παρτίδα στην άλλη).

Ασφάλεια των προϊόντων
Μερικά είδη λακτοβάκιλλων και bifidobacteria 
αποτελούν φυσιολογική χλωρίδα στο πεπτικό 
σύστηµα, ενώ τα βακτήρια που παράγουν 
γαλακτικό οξύ θεωρούνται ασφαλή για 
κατανάλωση από το στόµα ως µέρος τροφίµων 
και συµπληρωµάτων. Όµως, τα διαιτητικά 
συµπληρώµατα ποικίλλουν µεταξύ των 
κατασκευαστών. Η αποτελεσµατικότητα και οι 
παρενέργειες είναι πιθανό να διαφέρουν µεταξύ 
των στελεχών, των προϊόντων ή ακόµα και µέσα 
σε διαφορετικές παρτίδες της ίδιας µάρκας. 
Πολλά συµπληρώµατα διατροφής δεν 
χρησιµοποιούνται µακροπρόθεσµα, µια και δεν 
είναι γνωστές οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις. Η 
χρήση των προβιοτικών σε ασθενείς περιορίζεται 
στα στελέχη και τις ενδείξεις µε αποδεδειγµένη 
αποτελεσµατικότητα.

Πού χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή 
κλινική πράξη
Το έντερο περιέχει εκτενή µικροχλωρίδα που 
βρίσκεται κυρίως στο κόλον και περιλαµβάνει 
εκατοντάδες είδη βακτηρίων. Το κάθε άτοµο 
φιλοξενεί τη δική του χαρακτηριστική βακτηριακή 
σύνθεση. Φαίνεται να υπάρχει σηµαντική επιρροή 
των βακτηρίων του λεπτού εντέρου µε την 
λειτουργία του ανοσοποιητικού (πρόσληψη και 
επεξεργασία αντιγόνων). Το έντερο είναι το πιο 
σηµαντικά λειτουργικό όργανο του 
ανοσοποιητικού (προστασία από τροφικές 
αλλεργίες και µικροοργανισµούς, όπως ιούς, 
βακτήρια και παράσιτα).
Τα πρεβιοτικά επηρεάζουν τα εντερικά βακτήρια 
αυξάνοντας τον αριθµό των ευεργετικών 
αναερόβιων βακτηρίων και µειώνοντας τον 
πληθυσµό των δυνητικά παθογόνων 
µικροοργανισµών. 



Πεπτικό σύστηµα
∆ιαφορετικά προβιοτικά στελέχη είναι χρήσιµα 
στη µείωση της βαρύτητας και της διάρκειας 
(κατά περίπου 1 ηµέρα) της οξείας διάρροιας σε 
παιδιά, κυρίως σε ιογενείς γαστρεντερίτιδες. Στην 
πρόληψη της διάρροιας ενηλίκων και παιδιών 
υπάρχουν µόνο ενδείξεις ότι κάποια στελέχη 
µπορεί να είναι αποτελεσµατικά. Σε διάρροια που 
σχετίζεται µε αντιβιοτικά υπάρχει ισχυρή απόδειξη 
της αποτελεσµατικότητας των προβιοτικών S.bou-
lardii ή L. rhamnosus GG σε ενήλικες και παιδιά.
Υπάρχει απόδειξη για τη χρησιµότητα των 
προβιοτικών (VSL#3) στην πρόληψη µιας αρχικής 
pouchitis (είδος φλεγµονής εντέρου) και στην 
πρόληψη της περαιτέρω υποτροπής, µετά την 
ύφεση µε αντιβιοτικά. Το προβιοτικό στέλεχος E. 
Coli Nissle µπορεί να είναι ισοδύναµο µε την 
µεσαλαζίνη στη διατήρηση της ύφεσης της 
ελκώδους κολίτιδας. Για το προβιοτικό VSL#3 
υπάρχουν ενδείξεις ότι µπορεί να προκαλέσει και 
να διατηρήσει ύφεση σε παιδιά και ενήλικες µε 
ήπια έως µέτρια ελκώδη κολίτιδα, ενώ τα 
αποτελέσµατα των µελετών για τη νόσο του 
Crohn είναι απογοητευτικά.
Στο σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ορισµένα προβιοτικά έχουν όφελος 
στη µείωση του κοιλιακού µετεωρισµού και στη 
βελτίωση του πόνου. Ο Lactobacillus reuteri σε 
θηλάζοντα βρέφη µπορεί να βελτιώσει τα 
συµπτώµατα των κολικών εντός 1 εβδοµάδας. 
Ορισµένα προβιοτικά µειώνουν τα συµπτώµατα 
που σχετίζονται µε τη δυσανεξία στη λακτόζη.
Αρκετά στελέχη γαλακτοβάκιλλων, bifidobacteria 
και Bacillus clausii φαίνεται ότι µειώνουν τις 
παρενέργειες των αντιβιοτικών από την θεραπεία 
εκρίζωσης του ελικοβακτηριδίου και βελτιώνουν 

τη συµµόρφωση του ασθενούς, αλλά δεν έχουν 
επιπτώσεις στο ποσοστό εκρίζωσης. Κλινικές 
µελέτες έχουν δείξει ότι τα προβιοτικά µειώνουν 
τον κίνδυνο της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας σε 
πρόωρα νεογνά. Πρεβιοτικά, όπως η λακτουλόζη, 
χρησιµοποιούνται συνήθως για την πρόληψη και 
τη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας 
(επιπλοκή κίρρωσης ήπατος).
Αλλεργίες
Υπάρχουν ενδείξεις για την πρόληψη της ατοπικής 
δερµατίτιδας, όταν ορισµένα προβιοτικά 
χορηγούνται σε έγκυες µητέρες και νεογέννητα 
έως 6 µηνών και για την θεραπεία των ασθενών 
µε ατοπικό έκζεµα. 
Ανοσολογική απόκριση
Υπάρχουν ενδείξεις ότι αρκετά προβιοτικά 
στελέχη και η ολιγοφρουκτόζη είναι χρήσιµα στην 
ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης, όπως η 
πρόληψη της οξείας λοίµωξης (νοσοκοµειακή 
διάρροια στα παιδιά, επεισόδια της γρίπης το 
χειµώνα).
Συµπεράσµατα
Τα προβιοτικά έχουν σκοπό να βοηθήσουν 
φυσικά την µικροχλωρίδα του εντέρου του 
σώµατος. Μελέτες έχουν τεκµηριώσει επιδράσεις 
των προβιοτικών σε µια ποικιλία γαστρεντερικών 
και εξωεντερικών διαταραχών. Σε γενικές 
γραµµές, οι ισχυρότερες κλινικές ενδείξεις είναι η 
βελτίωση της υγείας του εντέρου και η τόνωση 
του ανοσοποιητικού. Τα αποτελέσµατα των 
µελετών είναι αυστηρά εξειδικευµένα για το 
συγκεκριµένο στέλεχος, ενώ υπάρχουν σηµαντικά 
κενά για ορισµένα προϊόντα ανάµεσα σε αυτό 
που η έρευνα έχει δείξει ότι είναι αποτελεσµατικό 
και αυτό που προωθείται στην αγορά.



TIPS ΓΙΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ 

ΠΟΛΛΗ ΖΕΣΤΗ 
Το καλοκαίρι για τους 
περισσότερους είναι συνυφασµένο 
µε την ξεκούραση και τη 
χαλάρωση. Αυτό σηµαίνει ότι η 
πειθαρχία εν µέρει «πάει 
περίπατο»...και αυτό µπορεί να 
αφορά και τη διατροφή µας! 

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Λ Υ Μ Π Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ M.SC, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
www.medNutrition.gr

Ακολουθούν µερικά tips σχετικά µε την 
ενυδάτωση και τη διατροφή στις περιόδους που 
έχει πολλή ζέστη, ώστε να διατηρούµε µια 
σταθερή ποιότητα και το καλοκαίρι και φυσικά να 
µην παίρνουµε βάρος. 

Ενυδάτωση
•Για να µην πει το σώµα σας το «νερό νεράκι», 
φροντίστε να πίνετε αρκετό νερό πριν εµφανιστεί 
το αίσθηµα της δίψας, αφού τότε ήδη υπάρχει 
µερική αφυδάτωση. 
•Βάλτε στόχο τα 2-4 λίτρα υγρών την ηµέρα και 
αυξήστε τα αν η εργασία σας είναι χειρωνακτική ή 
περνάτε αρκετό χρόνο έξω καθηµερινά.
•Προτιµήστε το δροσερό και όχι το υπερβολικά 
κρύο νερό. Απορροφάται γρηγορότερα και 
µπορεί κανείς να πιει περισσότερο. 

Άλλος τρόπος να πιούµε περισσότερο νερό είναι 
προσθέτοντας κοµµάτια φρούτων ώστε να 
αποκτήσει ωραία γεύση π.χ. µια φέτα λεµόνι, λάιµ, 
ή 1 φέτα αγγούρι ή λίγο δυόσµο. 

Αλκοόλ και άλλα ροφήµατα
•Αποφύγετε τα ροφήµατα µε ζάχαρη ως µέσο 
ενυδάτωσης π.χ. χυµοί εµπορίου, µιλκσέικ, 
αναψυκτικά, καφεϊνούχα ροφήµατα µε σαντιγί. 

Μπορεί να περιέχουν νερό, αλλά οι θερµίδες τους 
συχνά φτάνουν την περιεκτικότητα ενός γεύµατος. 
Ενδεικτικά ένας καφές 240 mL µε σαντιγύ περιέχει 
περίπου 330 θερµίδες, ενώ ο σκέτος καφές δεν 
περιέχει καθόλου θερµίδες και παράλληλα 
κερδίζετε όλα τα οφέλη των αντιοξειδωτικών που 
περιέχει. Άλλωστε, η τακτική κατανάλωση 
ζάχαρης σε υγρή µορφή µέσα από ροφήµατα 
σχετίζεται σε πολλές µελέτες µε την εµφάνιση 
παχυσαρκίας.
•Το αλκοόλ αυξάνει την παραγωγή ούρων 
βραχυπρόσθεσµα οπότε προκαλεί αφυδάτωση, 
αν και σε µια µελέτη φάνηκε ότι η επίδραση είναι 
παροδική και την επόµενη µέρα το ισοζύγιο 
νερού στο σώµα επανέρχεται στα φυσιολογικά.  
Παρόλα αυτά, το αλκοόλ δεν πρέπει να αποτελεί 
µέσο ενυδάτωσης λόγω των πολλών θερµίδων 
που περιέχει (ειδικά τα κοκτέιλ µε ζάχαρη και 
σιρόπι) αλλά και των ανεπιθύµητων δράσεών του 
στην υγεία. 

Καλές επιλογές ροφηµάτων: 
•κρύος καφές χωρίς ζάχαρη, 
•κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη, 
•φυσικοί χυµοί φρούτων, 
•σπιτικά smoothies µε γάλα ή γιαούρτι 
και φρούτα.



Ελαφριά γεύµατα
•Κρατήστε τα πολλά µπαχαρικά για τη µαγειρική 
του χειµώνα, καθώς δυσκολεύουν την πέψη το 
καλοκαίρι, ειδικά σε άτοµα µε γαστρεντερικά 
προβλήµατα π.χ. παλινδρόµηση. Πολλά 
καρυκεύµατα, άλλωστε, αυξάνουν την 
τροφογενή θερµογένεση, την παραγωγή 
θερµότητας δηλαδή από το σώµα κατά τη φάση 
της πέψης, γεγονός που επιδεινώνει το… 
«αίσθηµα ζέστης». 
•Το καλοκαίρι είναι µια καλή στιγµή να 
προτιµήσουµε πού και πού µια σαλάτα ως κύριο 
γεύµα. Μετατρέψτε τη σε πλήρες γεύµα 
προσθέτοντας εκτός από λαχανικά και µια πηγή 
πρωτεΐνης (π.χ. κοτόπουλο, αυγό, τυρί κ.ά.) και 
µια πηγή αµύλου π.χ. καλαµπόκι, παξιµάδι, λίγο 
ψωµί κ.ά.), σχηµατίζοντας µια τριάδα τροφίµων.
•Αποφύγετε τις έτοιµες τυποποιηµένες σαλάτες. 
Οι θερµίδες τους ξεπερνούν αυτές ενός τυπικού 
σπιτικού γεύµατος π.χ. µια σαλάτα του Καίσαρα 
µπορεί να ξεπερνά τις 600 θερµίδες. Αν δεν 
έχετε άλλη λύση, επιλέξτε κάποια µε ελαφριά 
σως π.χ. µε  βάση το λεµόνι ή το ξύδι ή µια απλή 
βινεγκρέτ και αποφύγετε όσες περιέχουν 

µαγιονέζα ή άλλα πλούσια σε λιπαρά υλικά.
Μετατρέψτε και άλλα φαγητά σε µορφή κρύας 
σαλάτας π.χ. σαλάτα οσπρίων, σαλάτα 
ζυµαρικών, κρύα σούπα λαχανικών. 
∆ροσερά σνακ για τη ζέστη
•Τα φρούτα πρέπει να αποτελούν τη νούµερο 1 
επιλογή µας για σνακ όταν έχει πολλή ζέστη. 
Ενυδάτωση, αντιοξειδωτική προστασία, χαµηλές 
θερµίδες. Τρία σε ένα δηλαδή!
•Το παγωτό µπορεί να αποτελέσει µια καλή 
λύση και επίσης εύκολη όταν είµαστε εκτός 
σπιτιού π.χ. στην παραλία. Για να µειώσουµε το 
θερµιδικό του περιεχόµενο καλό είναι να 
αποφεύγουµε τα παρφέ ή την προσθήκη ξηρών 
καρπών και σιροπιού και να προτιµάµε το 
παγωτό γιαούρτι ή τις γεύσεις µε βάση τα 
φρούτα (π.χ. παγωτό φράουλα) έναντι της 
σοκολάτας. Η µερίδα πάντα µετράει, οπότε µια 
µπάλα είναι αρκετή!

Άλλες καλές επιλογές: ζελέ φρούτων, σπιτικό 
ρυζόγαλο, γιαούρτι µε µέλι ή ένα φρούτο, 
γρανίτες ή σορµπέ, παγωτό χωρίς λιπαρά ή/ και 
µε γλυκαντικά π.χ. στέβια. 
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ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
∆ΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΩ 

ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΕΥΜΑ;

Πριν σας δώσω την απάντηση θεωρώ χρήσιµο 
να ορίσουµε τι είναι το ελεύθερο γεύµα. Ως 
ελεύθερο γεύµα ορίζεται η κατανάλωση ενός 
τροφίµου που δεν συµπεριλαµβάνεται στο 
πρόγραµµα διατροφής, είναι κυρίως λιπαρό 
γεύµα και συνήθως πρόκειται για πρόχειρο 
φαγητό, π.χ. πίτσα ή σουβλάκι.
Ως ειδικός θα σας πρότεινα να αποφεύγετε τα 
ελεύθερα γεύµατα καθώς, παρά τους 
ισχυρισµούς των οπαδών τους, όχι µόνο δεν 
αυξάνουν τη συµµόρφωσή σας στο πρόγραµµα 
διατροφής αλλά µπορεί να έχουν δυσάρεστα 
αποτελέσµατα. Πάµε όµως να δούµε µαζί ποιοι 
είναι οι κυριότεροι λόγοι για να αποφεύγετε τα 
ελεύθερα γεύµατα:

1. Τα «ελεύθερα γεύµατα» δηµιουργούν το 
αίσθηµα της στέρησης
Αρχικά, η έννοια «ελεύθερο γεύµα µια φορά την 
εβδοµάδα» σηµαίνει πως  τα υπόλοιπα γεύµατα 
της διατροφής σας  δεν είναι ελεύθερα. Έτσι, 
αυτοµάτως το πρόγραµµα διατροφής σας 
χαρακτηρίζεται ως στερητικό.
Ωστόσο, η διατροφή δεν θα πρέπει σε καµία 
περίπτωση να συνδέεται µε τη στέρηση. Ένα 

στερητικό πρόγραµµα διατροφής ίσως επιφέρει 
κάποια βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα όµως 
σίγουρα δεν µπορεί να έχει µεγάλη 
συµµόρφωση και να αποτελέσει τρόπο ζωής.
∆ιατροφή σηµαίνει ελευθερία, ωστόσο, η 
ελευθερία έχει δοµή και όρια! Γιατί λοιπόν να 
περιµένετε ως την Κυριακή για να καταναλώσετε 
το αγαπηµένο σας φαγητό; Απολαύσετε το 
σήµερα κιόλας, προσέχοντας το µέγεθος της 
µερίδας και χρησιµοποιώντας έξυπνα tips ώστε 
να το κάνετε πιο υγιεινό.

2. Τα ελεύθερα γεύµατα µπορούν να 
οδηγήσουν σε υπέρµετρη κατανάλωση 
φαγητού
Επιπλέον, το ελεύθερο γεύµα µπορεί τελικά να 
καταλήξει σε ελεύθερη µέρα βγάζοντάς σας 
εντελώς εκτός του προγράµµατός σας και 
σαµποτάροντας την προσπάθειά σας για 
απώλεια βάρους. H έννοια της στέρησης που 
δηµιουργεί ένα cheat meal µπορεί να σας 
οδηγήσει σε υπερκατανάλωση φαγητού.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνών, αυτοί 
που νιώθουν περιορισµένοι ή στερηµένοι στο 
πρόγραµµα διατροφής τους καταναλώνουν 

Αυτή είναι πράγµατι µια πολύ συχνή 
ερώτηση που συχνά καλείται να 
απαντήσει ένας διαιτολόγος, µιας 
και το «ελεύθερο γεύµα» ή αλλιώς 
«cheat meal» κερδίζει συνεχώς 
έδαφος. Ποια είναι η απάντηση; 
∆είτε τη στο κείµενο που ακολουθεί.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Μ Π Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ Ι Α Ι ΤΟΛΟ ΓΟΣ - ∆ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ ΟΛΟ ΓΟΣ  M . S C . ,  
b a ko p u l o s @ m e d n u t r i t io n . g r ,  
w w w. m e d N u t r i t io n . g r  



ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΕΥΜΑ;
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Μ Π Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

αρκετά µεγαλύτερες ποσότητες φαγητού, 
εµφανίζουν περισσότερες λιγούρες και µεγαλύτερη 
επιθυµία για φαγητό σε σχέση µε όσους νιώθουν 
ελεύθεροι στη διατροφή τους.
Έτσι, όταν έρθει η µέρα του «ελεύθερου γεύµατος» 
είναι πιθανόν να καταναλώσετε περισσότερο 
φαγητό, περισσότερες θερµίδες και να ενδώσετε 
σε πολλά από τα τρόφιµα που στερηθήκατε µέσα 
στην εβδοµάδα.

3. Τα ελεύθερα γεύµατα κατηγοριοποιούν τα 
τρόφιµα σε καλά και κακά!
Η κατηγοριοποίηση των τροφίµων πιθανόν να 
δηµιουργεί τύψεις όταν καταναλώσετε κάποιο 
«απαγορευµένο» τρόφιµο. Ωστόσο να θυµάστε: Oι 
τύψεις και οι ενοχές δεν έχουν θέση στο τραπέζι 
µας!
Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν απαγορευµένα 
τρόφιµα, τρόφιµα που παχαίνουν ή τρόφιµα που 
αδυνατίζουν. Αντίθετα, υπάρχει σωστό µέγεθος της 
µερίδας και σωστή συχνότητα κατανάλωσης των 
τροφίµων.

«Μα τα ελεύθερα γεύµατα αυξάνουν τον 
µεταβολισµό µου!», µπορεί να µου πείτε… 
∆υστυχώς αυτός είναι ένας ακόµη διατροφικός 
µύθος! Τα αποτελέσµατα µελετών καταλήγουν στο 
συµπέρασµα πως η υπερκατανάλωση λιπαρών 
γευµάτων δεν επιφέρει καµία αύξηση στο 
µεταβολισµό. Επιπλέον, ακόµη και µία προσωρινή 
αύξηση του µεταβολισµού δε θα µπορούσε να 
εξισορροπήσεις τις πολλές παραπάνω θερµίδες 
που προσδίδει ένα ελεύθερο γεύµα.

Τι να κρατήσετε;
Αποφύγετε τα «ελεύθερα γεύµατα» καθώς 
δηµιουργούν το αίσθηµα στέρησης, οδηγούν σε 
ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και αρνητική 
σχέση µε το φαγητό.
Ακολουθήστε ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα 
διατροφής το οποίο θα σας προφέρει ελευθερία 
επιλογών, απόλαυση σε κάθε µπουκιά και θα σας 
βοηθήσει να επιτύχετε το στόχο σας.

∆ Ε Ν  Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν  
Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Μ Ε Ν Α  

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α ,  
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α  Π Ο Υ  
Π Α Χ Α Ι Ν Ο Υ Ν  Ή  
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α  Π Ο Υ  
Α ∆ Υ Ν Α Τ Ι Ζ Ο Υ Ν .  

Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Α ,  
Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι  

Σ Ω Σ Τ Ο  Μ Ε Γ Ε Θ Ο Σ  
Τ Η Σ  Μ Ε Ρ Ι ∆ Α Σ  

Κ Α Ι  Σ Ω Σ Τ Η  
Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ Α  

Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ  
Τ Ω Ν  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν



ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ 
ΣΠΑΝΑΚΙ

ΥΛΙΚΑ (για 6 άτοµα) 
Λίγος ψιλοκοµµένος ΑΝΗΘΟΣ 
3 χτυπηµένα ΑΥΓΑ 
Μια πρέζα τριµµένο ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο
6 κουταλιές ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
200γρ. τριµµένη ΓΡΑΒΙΕΡΑ ή ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ
ΑΛΑΤΙ και ΠΙΠΕΡΙ 
1 κιλό καθαρισµένο και χονδροκοµµένο ΣΠΑΝΑΚΙ 
4-5 ψιλοκοµµένα ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 
Χυλός για κρέπες 

   
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ετοιµάζετε τον χυλό για τις κρέπες σύµφωνα µε την 
συνταγή και τον βάζετε 1 ώρα περίπου στο ψυγείο. 
2. Βάζετε σε µία κατσαρόλα 4 κουταλιές ελαιόλαδο να 
κάψει και προσθέτετε το κρεµµύδι να ροδίσει για 5 
λεπτά της ώρας. 
3. Στη συνέχεια προσθέτετε το σπανάκι, το ανάλογο 
αλάτι – πιπέρι, τα αφήνετε να βράσουν 40 λεπτά 
περίπου και τα βγάζετε από τη φωτιά. 
4. Η προετοιµασία του µίγµατος τελειώνει αφού 
προσθέσετε τα αυγά, τον άνηθο, 100γρ. γραβιέρα, την 
παρµεζάνα, το µοσχοκάρυδο και ανακατέψετε καλά. 
5. Κατόπιν γεµίζετε τις κρέπες ως εξής: 
Στη µέση και προς τα άκρα κάθε κρέπας, βάζετε 1-2 
κουταλιές της σούπας απ’ το παραπάνω µίγµα, τις 
τυλίγετε κυλινδρικά και τις βάζετε σε ένα ταψί ή πυρέξ 
που το έχετε αλείψει µε 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο.
6. Τέλος πασπαλίζετε τις κρέπες µε την υπόλοιπη 
γραβιέρα και τις ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 15 λεπτά 
περίπου 

Εάν αναζητάς µία εναλλακτική γέµιση για τις κρέπες 
σου, τότε αυτή η συνταγή είναι η κατάλληλη για 
σένα! Το σπανάκι και το κρεµµύδι, πέρα από τις 
φυτικές ίνες που περιέχουν, οι οποίες αυξάνουν τον 
κορεσµό και συµβάλλουν στην καλή λειτουργία του 
εντέρου, είναι καλές πηγές βιταµινών και µετάλλων. 
Πιο συγκεκριµένα, το σπανάκι ξεχωρίζει για την 
ποσότητα βιταµίνης Κ που περιέχει, απαραίτητη για 
την οµαλή πήξη του αίµατος και την υγεία των 
οστών, ενώ το κρεµµύδι προσφέρει µία σειρά 
αντιοξειδωτικών που προστατεύουν τον οργανισµό 
από τις ελεύθερες ρίζες (προϊόντα γήρανσης). Το 
πιάτο ολοκληρώνετε µε τις πρωτεΐνες υψηλής 
βιολογικής αξίας του αυγού και του τυριού που θα 
επιλέξεις, ενώ γευστικά απογειώνεται µε την 
προσθήκη του µοσχοκάρυδου και άνηθου. Καλή 
απόλαυση! 

Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5): 4 - ∆ΥΣΚΟΛΗ
Χρόνος παρασκευής: 2 ΩΡΕΣ
Χρόνος µαγειρέµατος: 20 ΛΕΠΤΑ

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr



ΥΛΙΚΑ (για 6 άτοµα)  
• 100 γρ. ΠΡΟΣΟΥΤΟ 
• 4 ψιλοκοµµένα ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
• 2 κουταλιές ψιλοκοµµένος ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
•½ κιλό ΤΟΜΑΤΕΣ
• 2 ½ κουταλιές ΞΥ∆Ι
• ½ κιλό ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
• ΑΛΑΤΙ και ΠΙΠΕΡΙ
•  πράσινη χοντροτριµµένη ΣΑΛΑΤΑ
• 150 γρ. ΧΑΛΟΥΜΙ
• 6 κουταλιές ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Για το ντρέσινγκ: 
2 ½ κουταλιές ξύδι 
4 κουταλιές ελαιόλαδο 
αλάτι και πιπέρι 

1. Πλένετε και κόβετε σε ροδέλες τις ντοµάτες. Βράζετε 
τα παντζάρια σε κατσαρόλα µε αλατισµένο νερό. Τα 
ξεφλουδίζετε και τα κόβετε σε φέτες. 
2. Βάζετε σε µπολ σαλάτας τις τοµάτες, τα παντζάρια, τη 
σαλάτα και τα κρεµµυδάκια. Κόβετε σε φέτες το 
χαλούµι και το τηγανίζετε µε το υπόλοιπο ελαιόλαδο. 
Προσθέτετε στη σαλάτα το χαλούµι, το µαϊντανό και το 
προσούτο. 
3. Ετοιµάζετε το ντρέσινγκ και λίγο πριν σερβίρετε, 
περιχύνετε µε το ντρέσινγκ τη σαλάτα. Σερβίρετε 
αµέσως. 

Με τη συγκεκριµένη σαλάτα, συνδυάζεις τα οφέλη των 
φυτικών ινών για το γαστρεντερικό σου µε τα 
αντιοξειδωτικά για δυνατό ανοσοποιητικό! Πώς τα 
λαµβάνεις όλα αυτά; Μα φυσικά από το κρεµµυδάκι, τη 
τοµάτα και τα παντζάρια. Επιπλέον, προσθέτοντας το 
προσούτο και το χαλούµι δίνεις στο σώµα σου 
πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, οι οποίες πέρα από 
την εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού, συµβάλλουν 
και σε µεγαλύτερο κορεσµό – σε βοηθούν δηλαδή να 
χορτάσεις καλύτερα. Ολόκληρωσε γευστικά αλλά και 
οπτικά το πιάτο σου µε το ελαιόλαδο που θα 
προσδώσει ξεχωριστή γεύση, αλλά και θα θωρακίσει 
την υγεία της καρδιάς σου µε τα µονοακόρεστα «καλά» 
λιπαρά του. Πώς θα κάνεις πλήρες το πιάτο αυτό; 
Συνόδεψέ το µε 1-2 παξιµάδια ώστε να λάβεις το 
απαραίτητο άµυλο για ενέργεια!

 

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η

Βαθµός δυσκολίας (από 1 - 5): 1 - ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ
Χρόνος παρασκευής: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ 
Χρόνος µαγειρέµατος: 15 ΛΕΠΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
zervou@mednutrition.gr / www.mednutrition.gr
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Γραμματεία:
Focus on Health Ε.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16 – 11521 Αθήνα
Τ: 2107223046 – F: 2107223220
events@focusonhealth.gr

2018

ΣΥΝΟΨΗ

 

Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Υπό την αιγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙ Α  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α.24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΆΒΒ ΆΤΟ
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ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙ Α
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α.24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΣΆ

ΒΒ
Ά
ΤΟ

08:30-09:00 Εγγραφές

09:00-09:30 Εισαγωγή

09:30-11:30 1ο Στρογγυλό Τραπέζι: Iογενείς Ηπατίτιδες
Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης, Α. Χατζάκης

09:30-10:30  Ηπατίτιδα Β
Ομιλητής: Σ. Μανωλακόπουλος

10:30-11:30  Ηπατίτιδα C
Ομιλητής: I. Βλαχογιαννάκος

11:30-12:30 2ο Στρογγυλό Τραπέζι: Μη ιογενείς χρόνιες ηπατοπάθειες
Προεδρείο: Ε. Ακριβιάδης, Ι. Ελευσινιώτης

11:30-12:00  Μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος
Ομιλήτρια: Μ. Ντόιτς

12:00-12:30  Αυτοάνοσα – Χολοστατικά νοσήματα ήπατος
Ομιλητής: Μ. Μελά

12:30-13:00 Διάλειμμα - Καφές - Ελαφρύ γεύμα

13:00-14:30 3ο Στρογγυλό Τραπέζι: Προχωρημένη ηπατική νόσος 
Προεδρείο: Ι. Κοσκίνας, Ε. Χολόγκιτας

13:00-13:30  Ίνωση - Κίρρωση - Πυλαία υπέρταση
Ομιλητής: X. Τριάντος

13:30-14:00  Καρκίνος ήπατος
Ομιλητής: Ι. Γουλής

14:00-14:30  Μεταμόσχευση ήπατος
Ομιλητής: B. Σεβαστιανός

14:30-15:00 Συμπεράσματα - Λήξη

Επιστημονικό Πρόγραμμα



Χορηγοί & ∆ωρητές

Γκαρτζώνης Ιωάννης, 
Λευκάδα
∆ρόσου Αθανασία, 
Φάρσαλα
Λεοντίου Κωνσταντίνος, 
Ιτέα 
Παπαδοπούλου O’ Farrel Νταίζη, 
Θεσσαλονίκη
Τζάνου Αικατερίνη, 
Μαρκόπουλο

20€

20€

20€

20€

20€

50€

50€

50€

30€

100€

50€

Λάβαµε τα κάτωθι ποσά & Ευχαριστούµε:
In memoriam
Πολυξένη Σίµου, Χαλάνδρι
Μνήµη Γεωργίου Σίµου
Οικογένεια Πολυξένης Σίµου, Χαλάνδρι 
Μνήµη Νικολάου Σίµου
Νατάσα & Κατερίνα ∆ρόσου, Αθήνα
Μνήµη Έλλης ∆ρόσου
∆ηµήτριος Λεβέντης, Ν. Ηράκλειο
Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη
∆ήµητρα Τζιτζή, Χαλάνδρι
Μνήµη ∆ηµήτρη Γ. Καραµανώλη 
& Χάρη Τζάθα
Κωνσταντίνα Παρασκευά, Αθήνα
Μνήµη Ιωάννη Καραγιάννη



Βρείτε χρήσιμες συμβουλές και εύγευστες λύσεις  
σχετικά με τις διατροφικές σας ανάγκες  
απλά και γρήγορα στο βιβλίο του Ηλία Mαμαλάκη  
και της Μερόπης Κοντογιάννη.

Ειδικά μελετημένες συνταγές για ασθενείς με  
ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn.

Ελεύθερο κατέβασμα με ένα κλικ στο http://www.eligast.gr 

Νόστιμες συνταγές για πεπτικό με ... ευαισθησία

«Ένας συνδυασμός γεύσης  
και υγιεινής διατροφής  

από έναν καταξιωμένο chef και  
μία καθηγήτρια διαιτολογίας  

για νοστιμιά χωρίς άγχος και ενοχές,  
με στόχο τη βελτίωση  

της καθημερινότητάς σας».

Ελληνικό Ίδρυμα
Γαστρεντερολογίας και Διατροφής




