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ΕΙςΑΙ Ο,ΤΙ ΤΡΩς 

• Η φράση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία της καλής διατροφής στην ποιότητα της ζωής μας. 

• Η ισορροπημένη διατροφή είναι θεμέλιο για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. 

• Η  υπεραφθονία των τροφίμων και των βιομηχανοποιημένων προϊόντων σίτισης στη σύγχρονη 

κοινωνία καθώς και η υπερκατανάλωση θερμίδων έχει οδηγήσει σε έξαρση τόσο της 

παχυσαρκίας όσο και του σακχαρώδη διαβήτη, που θεωρούνται οι συχνότερες νόσοι του 

μεταβολισμού. 

• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την παχυσαρκία ως τη νέα παγκόσμια επιδημία 

του 21ου αιώνα. 

• Ένας στους τέσσερις Έλληνες έχουν βάρος πάνω από το κανονικό. 

 

 

 

 



Η ΠΑΧΥςΑΡΚΙΑ ςΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥς 

• Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ  παχυσαρκία είναι η υπερβολική συσσώρευση λίπους στο 

σώμα και συνδέεται με άμεσα με την εκδήλωση νόσων (καρδιαγγειακά νοσήματα, 

διαβήτη 2, καρκίνο κ.α.) καθώς και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

• Ένας στους 5 εφήβους (21,9%) στη χώρα μας έχει μεγαλύτερο από το κανονικό βάρος, 

είναι δηλαδή υπέρβαρος ή παχύσαρκος. 

• Ποσοστό 3,2% των εφήβων είναι παχύσαρκοι και το ποσοστό αυξάνεται συνεχώς.  

• Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής 

παχυσαρκίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με ευρήματα μελέτης βρίσκεται στη 2 η θέση, 

μετά τις ΗΠΑ. 

 

 



ΟΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ/ΠΑΧΥςΑΡΚΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ςΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ 
ΠΟςΟςΤΟ ςΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥς ΥΠΟΛΟΙΠΟΥς ςΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥς ΤΟΥς 

ΟΤΙ… 

 

• έχουν κακή υγεία, ότι είναι δυσαρεστημένοι με την εξωτερική τους εμφάνιση και ότι 

δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. 

• δεν παίρνουν πρωινό καθημερινά και ότι ασχολούνται υπερβολικά (περισσότερες από 

3 ώρες την ημέρα) με την παρακολούθηση τηλεόρασης, το ίντερνετ και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

• συχνά πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού ενώ τα υπέρβαρα/παχύσαρκα κορίτσια 

ότι δεν αισθάνονται αποδεκτές από τους συμμαθητές τους 

 

 

 



ΒΑςΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕς ΙςΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗς 
ΔΙΑΤΡΟΦΗς 

• Κατανάλωση ποικιλίας τροφών. Όλες οι τροφές είναι απαραίτητες, ενώ κανένα 

τρόφιμο από μόνο του δεν περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά στις απαραίτητες 

ποσότητες.   

• Κατανάλωση περισσότερων αμυλούχων τροφών πλούσιων σε φυσικές ίνες, όπως 

ψωμί και δημητριακά ολικής άλεσης, ακατέργαστο ρύζι, όσπρια. 

• Κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών. Είναι πλούσια σε βιταμίνες 

και μας χορταίνουν χωρίς να παίρνουμε πολλές θερμίδες. 

 



ΒΑςΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕς ΙςΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗς 
ΔΙΑΤΡΟΦΗς 

• Μείωση λιπαρών τροφών. Περιορισμός κόκκινου κρέατος (μοσχάρι, χοιρινό, αρνίσιο) σε 

όχι πάνω από 3-4 φορές το μήνα. Προτιμάμε τα φυτικά λάδια κυρίως το ελαιόλαδο και 

τροφές με «καλό» λίπος όπως είναι οι ανάλατοι άψητοι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια 

(σαρδέλα, τόνος, σκουμπρί, ρέγγα, πέστροφα). 

• Αποφεύγουμε την πολλή ζάχαρη (γλυκά, αναψυκτικά, μπισκότα, κρουασάν, επιδόρπια 

γιαουρτιού του εμπορίου κ.α.) και το πολύ αλάτι. 

• Μικρά και συχνά γεύματα. Έτσι δε μένουμε νηστικοί πολλές ώρες, ώστε να πεινάμε έντονα 

στο επόμενο γεύμα και ταυτόχρονα αποφεύγουμε τη μεγάλη ποσότητα φαγητού. 

 

 



ΒΑςΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕς ΙςΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗς 
ΔΙΑΤΡΟΦΗς 

• Πίνουμε πολύ νερό (8 ποτήρια/ημέρα) 

• Δίνουμε έμφαση στο πρωινό. Ένα γερό πρωινό δίνει στον οργανισμό την 

απαραίτητη ενέργεια για να αντέξει μέσα στη μέρα.  

• Ισορροπημένη διατροφή δε σημαίνει στέρηση και καταπίεση. Τρώμε όταν 

πραγματικά πεινάμε, σταματάμε όταν χορταίνουμε και απολαμβάνουμε το γεύμα 

μας με ηρεμία αφιερώνοντας χρόνο σε αυτό. 

 

 



ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕςΟΓΕΙΑΚΗς ΔΙΑΤΡΟΦΗς 

• Η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένα είδος διατροφής που χρησιμοποιούν οι 

ευρωπαϊκοί λαοί της Μεσογείου. 

• Θεωρείται ο πλέον υγιεινός τρόπος διατροφής αφού προστατεύει από 

καρδιοπάθειες, παχυσαρκία, καρκίνο. 

• Χαρίζει μακροζωία. 

 



ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕςΟΓΕΙΑΚΗς ΔΙΑΤΡΟΦΗς 



ΥΠΟΔΡΑςΗ: ΠΑΡΑςΚΕΥΗ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ 

• Στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία έγινε μια 

προσπάθεια να αναπτύξουν οι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες για την 

παρασκευή υγιεινών τροφίμων -κυρίως για το πρωινό γεύμα- και να 

αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες. 

• Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από τα τμήματα Α1 και Α2 και της Β` και 

Γ` τάξης του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.  

• Οι παρασκευές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Τεχνολογίας 

Τροφίμων. 

• Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αικατερίνη Τόγια 

 



ΣΗΜΑςΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥς ΜΑΘΗΤΕς 

• Άμεση συνέπεια της έλλειψης πρωινού είναι η μειωμένη απόδοση στην τάξη λόγω 

έλλειψης ενέργειας, η υπνηλία η υπερδιέγερση λόγω πείνας, καθώς και η μη ρύθμιση 

των επιπέδων της γλυκόζης σε σταθερά επίπεδα για την αποφυγή υπογλυκαιμικών 

επεισοδίων.  

• Έρευνες συσχέτισαν την πρόσληψη πρωινού με την άριστη πνευματική απόδοση των 

μαθητών, τη μνήμη και τη συγκέντρωση. 

• Η παιδική παχυσαρκία έχει συσχετιστεί θετικά με τη μη πρόσληψη πρωινού γεύματος. 

Τα παιδιά που παίρνουν πρωινό έχουν μέχρι και 30% λιγότερες πιθανότητες να γίνουν 

παχύσαρκα. 

• Σύμφωνα με έρευνες, κακή ποιότητα πρωινού, κατά τη νεανική ηλικία μπορεί να 

οδηγήσει σε μεταβολικό σύνδρομο κατά την ενήλικη ζωή.  



ΠΑΡΑςΚΕΥΕς ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ 
ΠΡΩΙΝΟΥ 

• Μαρμελάδες 

• Ταχίνι 

• Φυστικοβούτυρο 

• Πραλίνα φουντουκιού 

• Μπισκότα βρώμης με μέλι, κουβερτούρα, ξηρούς καρπούς, ταχίνι/φυστικοβούτυρο. 

• Brownies (χωρίς αυγά και βούτυρο) 

• Μπάρες δημητριακών (ταχίνι, μέλι, κουβερτούρα, βρώμη, ξηροί καρποί) 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



Παρασκευή Μαρμελάδας : Πορτοκάλι, Μήλο, Λεμόνι, 
Βερύκοκο, Μπανάνα, Φράουλα κ.λ.π. 



Παρασκευή: Ταχίνι 



Παρασκευή: Φυστικοβούτυρο  



Παρασκευή: Πραλίνα φουντουκιού   



Παρασκευή: Μπισκότα βρώμης με μέλι, 
κουβερτούρα, ξηρούς καρπούς, ταχίνι/φυστικοβούτυρο 



Παρασκευή Brownies (χωρίς αυγά και βούτυρο) 

  



Παρασκευή: Μπάρες δημητριακών (ταχίνι, μέλι, 
κουβερτούρα, βρώμη, ξηροί καρποί) 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


