
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 
 

 Να ηξώηε 5 γεύκαηα. Δίλαη βαζηθό λα κελ αθήλεηε ην 

ζηνκάρη ζαο άδεην γηα κεγάια δηαζηήκαηα θαη λα έρεηε 

κηθξά θαη ζπρλά γεύκαηα.  

Γηα απηό: 

α) Μελ παξαιείπεηε γεύκαηα, θαη εηδηθά ην πξσηλό, πνπ 

είλαη έλα βαζηθό γεύκα γηα λα μεθηλήζεη θαιά ε κέξα θαη 

λα δώζεη ηθαλνπνηεηηθή ελέξγεηα γηα ηηο πλεπκαηηθέο θαη 

ηηο ζσκαηηθέο καο δξαζηεξηόηεηεο. 

β) Να ηξώηε από όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ (θξέαηα, θξνύηα, 

ιαραληθά θηι.), αιιά όζν θαη όηαλ πξέπεη. 

γ) Μελ ηξώηε αξγά ην βξάδπ. Πξνζπαζήζηε λα κελ θνξηώλεηε 

ην ζηνκάρη ζαο πξηλ ην βξαδηλό ύπλν. 

  

Μεηώζηε ην ιίπνο. Τν ιίπνο είλαη ε πςειόηεξε πεγή 

ζεξκίδσλ (δίλεη 1γξ=9 ζεξκίδεο- 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ 

ιάδη δίλεη 45 ζεξκίδεο) θαη γηα απηό είλαη ην δηαηξνθηθό 

εθείλν ζηνηρείν πνπ ζέιεη ηε κεγαιύηεξε πξνζνρή. Γηα 

απηό: 

α) Απνθύγεηε ηα ηεγαλεηά θαγεηά. Πξνηηκήζηε ηα βξαζηά θαη 

ηα ςεηά ρσξίο επηπιένλ ιίπνο. 

β) Απνθύγεηε ηα πνιύ ιηπαξά ηξόθηκα π.ρ. θέηθ, πάζηεο θαη 

πίηεο, καγηνλέδεο, θξέκεο θαη ληξέζηλγθο. 

γ) Με ρξεζηκνπνηείηε βνύηπξν ή καξγαξίλεο. Πξνηηκήζηε έλα 

αληίζηνηρν πξντόλ ρακειώλ ιηπαξώλ. 

δ) Απνθύγεηε ηα πιήξε γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά 

πξντόληα θαη λα πξνηηκάηε όζα είλαη απνβνπηπξσκέλα θαη 

ρακειώλ ιηπαξώλ. 

ε) Μεηξάηε πάληα ην ιάδη πνπ βάδεηε ζην θαγεηό κε έλα 

θνπηάιη. Να ην πξνζζέηεηε πάληα ζην ηέινο ηνπ 

καγεηξέκαηνο.  

 

Μεηώζηε ηε δάραξε. Η δάραξε βξίζθεηαη "θξπκκέλε" ζε 

πνιιέο ηξνθέο θαη δίλεη πνιιέο άρξεζηεο ζεξκίδεο (δίλεη 4 

ζεξκίδεο αλά γξακκάξην - 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ δάραξε 

δίλεη 20 ζεξκίδεο).Γηα απηό: 

α) Απνθύγεηε ηα γιπθά (ζνθνιάηεο, κπηζθόηα, καξκειάδεο). 

β) Μελ πξνζζέηεηε δάραξε ζηνλ θαθέ ζαο (ρξεζηκνπνηείζηε 

κε κέηξν ηα ππνθαηάζηαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά). 

γ) Πξνηηκήζηε ηα πξντόληα "ρσξίο δάραξε" π.ρ. αλαςπθηηθά 

ηύπνπ light, γάια θαη γηανύξηηα θξνύησλ κε 0% δάραξε θηι.  

 

Τξώηε ηξνθέο πινύζηεο ζε θπηηθέο ίλεο 

Οη θπηηθέο ίλεο βνεζνύλ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ 

θαη δίλνπλ ην αίζζεκα πιεξόηεηαο ζην ζηνκάρη, κεηώλνληαο 

έηζη ηελ όξεμε. 

α) Πξνηηκήζηε ην ςσκί νιηθήο άιεζεο θαη ηα καύξα 

καθαξόληα θαη ξύδη. 



 

β) Τξώηε 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα όζπξηα (θαζόιηα, θαθέο, 

ξεβίζηα), καγεηξεκέλα κε ιίγν ιάδη. 

γ) Τξώηε πεξηζζόηεξα θξνύηα θαη ιαραληθά. Πξνηηκήζηε ηα 

θξέζθα θαη πξνζπαζήζηε λα κελ ηα θαηαζηξέθεηε θαηά ην 

καγείξεκα.  

 

Πξνζνρή ζην αιθνόι.Τν αιθνόι είλαη πινύζην ζε ζεξκίδεο 

(δίλεη 1 γξ=7 ζεξκίδεο).Απνθύγεηε ηελ θαηάρξεζε. 

Πεξηνξηζηείηε ζε 1-2 πνηήξηα θξαζί, όηαλ ζέιεηε λα 

πηείηε.  

 

Μεηώζηε ην αιάηη. Με βάδεηε επηπιένλ αιάηη ζην θαγεηό 

ζαο, ζην ηξαπέδη. Πεξηνξηζηείηε ζην αιάηη θαηά ην 

καγείξεκα. Απνθύγεηε ηα ηππνπνηεκέλα πξντόληα θαη ηα 

δηάθνξα ζλαθο ηύπνπ "ράκπνπξγθεξ", πνπ είλαη πνιύ ςειά ζε 

αιάηη.  

 

Πίλεηε πνιιά πγξά. Μηα πνζόηεηα ίζε κε 8-10 πνηήξηα ηελ 

εκέξα, πξηλ θαη κεηά ηα γεύκαηα, είλαη απαξαίηεηε. 

Βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη 

πξνζθέξεη επεμία.  

 

Απμήζηε ηε θπζηθή ζαο άζθεζε. Έζησ θαη κηζή ώξα δπλαηό 

πεξπάηεκα είλαη κία θαιή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα ζαο γηα 

απώιεηα βάξνπο. Αλ κπνξείηε βέβαηα κπνξείηε λα θάλεηε 

παξάιιεια κε ηε δίαηηα θαη πην νξγαλσκέλε άζθεζε, όζν 

ζπρλά κπνξείηε.  

 

Τξώηε αξγά θαη ζσζηά. Δίλαη βαζηθό λα ηξώηε αξγά θαη λα 

καζάηε αξθεηά ηελ ηξνθή ζαο. Γηα απηό κελ ηξώηε από ηελ 

θαηζαξόια παξά κόλν από ην πηάην ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε έλα 

κηθξόηεξν πηάην, απνθύγεηε ηα ελδηάκεζα "ηζηκπνινγήκαηα" 

θαη αθήζηε ην ηξαπέδη όηαλ αηζζάλεζηε αθόκα άλεηα θαη κε 

βαξαίλεηε ην ζηνκάρη ζαο.  

 

Σηνρεύζηε ζε κία θπζηνινγηθή θαη αξγή απώιεηα βάξνπο 

Μελ επηδηώθεηε γξήγνξα απνηειέζκαηα. Η θπζηνινγηθή θαη 

αλώδπλε απώιεηα βάξνπο είλαη 1 κε 1.5 θηιά ηελ εβδνκάδα 

(πεξίπνπ 7000 ιηγόηεξεο πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο ηελ 

εβδνκάδα). Μία ηέηνηα απώιεηα είλαη απνηέιεζκα απώιεηαο 

θπξίσο ιίπνπο θαη δελ πξνθαιεί θαηαζηξνθή κπώλ ή άιισλ 

νξγάλσλ. Γηα απηό απνθύγεηε δίαηηεο ρεκηθέο ή απηνζρέδηεο 

πνπ αλ θαη ζαο ππόζρνληαη γξήγνξε απώιεηα ηειηθά βάδνπλ 

ζε θίλδπλν ηελ πγεία ζαο. 

 

 

 

 

 

 



Έξςπνοι ηπόποι για να μαγειπεύοςμε ςγιεινά, μειώνονηαρ έηζι και ηιρ 

θεπμίδερ 

1ον: Βάδνπκε ζηε δσή καο ηα αληηθνιιεηηθά ζθεύε. Ψήλνπκε, 

ηεγαλίδνπκε, θηηάρλνπκε αθόκα θαη ζνύπα ζε απηά. Τν ζεηηθό κε ηα 

αληηθνιιεηηθά ζθεύε είλαη όηη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέηνπκε ιάδη, γηα 

λα καγεηξέςνπκε. Μπνξνύκε αληί γηα ιάδη, άζπξν θξαζί, λεξό ή ρπκό 

πνξηνθαιηνύ.  

2ον: Ψήλνπκε ζηε ζράξα, ζην θνύξλν ή ζηνλ αηκό θαη απνθεύγνπκε ην 

ηεγάληζκα. 

3ον: Διαηηώλνπκε ηελ πνζόηεηα ιηπαξώλ θαη δάραξεο ζηηο ζπληαγέο καο. 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην κηζό ιάδη κε θάπνην 

ρπκό από θξνύηα, θηηάρλνληαο θάπνην γιπθό. Αθόκε, ρξεζηκνπνηνύκε 1/3 

ιηγόηεξε δάραξε ζηα θέηθ ή ζηα κπηζθόηα καο θαη πξνζζέηνπκε 

απνμεξακέλα θξνύηα αληί γηα δάραξε ζηα δεκεηξηαθά.  

4ον: Γελ αιείθνπκε ην θξέαο κε βνύηπξν ή καξγαξίλε, αιιά κε θάπνην 

δσκό ιαραληθώλ, άζπξν θξαζί ή ρπκό πνξηνθαιηνύ. Έηζη, κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν κεηώλνπκε ηα θνξεζκέλα ιηπαξά θαη εηδηθά ηα πδξνγσλνκέλα ιηπαξά 

(trans fat). 

5ον: Δπηιέγνπκε ηα πην άπαρα κέξε ηνπ θξέαηνο, ελώ αθαηξνύκε πάληα 

όια ηα νξαηά ιίπε, πξηλ ην καγεηξέςνπκε. Δπίζεο, πξνηηκάκε θηκά από 

θξέαο ρσξίο ιίπνο ή από πνπιεξηθά ή κηζό κηζό. 

6ον: Αγνξάδνπκε γαιαθηνθνκηθά ρακειώλ ιηπαξώλ (γάια 1.5%, γηανύξηη 

2%, ηπξί κε κεησκέλα ιηπαξά θόηαηδ) θαη αληηθαζηζηνύκε ζηηο ζπληαγέο 

καο ην πιήξεο γάια, κε γάια ρακειώλ ιηπαξώλ. Αθόκε, ρξεζηκνπνηνύκε ην 

άπαρν εβαπνξέ γάια αληί γηα θξέκα γάιαθηνο ζε πίηεο, ζσο, παγσηά αιιά 

θαη ζην ηζάη ή ην γάια, ελώ δελ κπεξδεύνπκε ην εβαπνξέ κε ην 

ζπκππθλσκέλν γάια, ην νπνίν πεξηέρεη αξθεηή δάραξε.  

7ον: Σηηο ζπληαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ αβγό, αληηθαζηζηνύκε ην νιόθιεξν 

αβγό, κε 2 αζπξάδηα αβγνύ, αθνύ ηα ιηπαξά, ε ρνιεζηεξόιε θαη νη 

πεξηζζόηεξεο ζεξκίδεο πνπ έρεη ην αβγό, ππάξρνπλ ζηνλ θξόθν ηνπ.  

8ον: Αληί γηα θξνπηόλ, πνπ πεξηέρνπλ αξθεηέο ζεξκίδεο, ρξεζηκνπνηνύκε 

δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο. 

9ον: Διαηηώλνπκε ηηο κεξίδεο πνπ θαηαλαιώλνπκε, ρξεζηκνπνηώληαο 

κηθξόηεξα πηάηα. Η πεπνίζεζε πνπ θπξηαξρεί, όηη ην θαγεηό πξέπεη λα 

είλαη πνιύ γηα λα είλαη θαιό, θπζηθά θαη δελ ηζρύεη. 

 Εσμένη Π. Καραθσλλίδη, BSc (Hons), MSc, NYSCDN (Πανεπιζηημίοσ Leeds 

Μ., Αγγλία, Πανεπιζηημίοσ Columbia, Νέα Υόρκη,ΗΠΑ), κλινικός 

διαιηολόγος-διαηροθολόγος.  



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΗΜΔΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΡΩΙΝΟ 

150 γξ. γάια 20 γξ. δεκεηξηαθά ή 

250 γξ. ice coffee 

 

 

ΓΔΚΑΣΙΑΝΟ 

1 Φξνύην ή 200 γξ. ρπκό ή 1 θξπγαληά κε 1 θέηα ηπξί ηνζη 

 

ΓΔΤΜΑ 

ΜΔΝΟΥ 1 

120 θξέαο ή θνηόπνπινπ ή 200 γξ. ςάξη ςεηά  

150 γξ. ξύδη ή καθαξόληα ή ζαιάηα λεξόβξαζηε (παηάηα, 

θαξόην, θνπλνππίδη, ρόξηα, κπξόθνιν) 

30 γξ. ςσκί ή 2 θξπγαληέο 

 

ΜΔΝΟΥ 2 

200 γξ. όζπξηα κε 35 γξ. θέηα 

30 γξ. ςσκί ή 2 θξπγαληέο 

 

ΜΔΝΟΥ 3 

200 γξ. ιαδεξά (κπάκηεο, θαζνιάθηα, αξαθάο) κε 35 γξ. 

θέηα 

30 γξ. ςσκί ή 2 θξπγαληέο 

 

 

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ 

1 Φξνύην ή 200 γξ. ρπκό 

 

ΒΡΑΓΙΝΟ 

Σαιάηα + γηανύξηη ή 

 

Τνζη ή 

 

ληάθνο 

 


