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ταφροσ Δεδοφκοσ

ΑΝΟΟΔΙΑΣΡΟΦΘ
Διατροφική ενίςχυςη ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ

We are all ONE

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

sdedoukos@outlook.com
ΙΧΤΡΙΜΟΙ - ΔΘΛΩΕΙ
• Καμία ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων.
• Κανζνα εμπορικό
ςυμφζρον.
• Καμία προϊκθςθ
προϊόντοσ ι υπθρεςίασ.
• Προςαρτϊνται θ
βιβλιογραφικι
τεκμθρίωςθ και ςχετικζσ
παραπομπζσ.

Θ ςυγκεκριμζνθ ειςιγθςθ/παρουςίαςθ ζχει ωσ αποκλειςτικό ςκοπό
τθν προςωπικι ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα πρόλθψθσ.
Οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ αποτελοφν γενικι διατροφικι
ενθμζρωςθ και ςε καμία περίπτωςθ ΔΕΝ υποκακιςτοφν τθν
αναγκαιότθτα για πιςτι εφαρμογι των επίςθμων υγειονομικϊν
κατευκυντιριων οδθγιϊν, τισ οποίεσ πρζπει όλοι να ακολουκοφμε
κακϊσ αποτελοφν πρωταρχικό ηθτοφμενο, οφτε τισ εξατομικευμζνεσ
διατροφικζσ ι άλλεσ ςυμβουλζσ γιατρϊν, διατροφολόγων και λοιπϊν
ειδικϊν υγείασ.
--------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΟΧΘ! Άτομα ςε ανοςοκαταςτολι, με αυτοάνοςο νόςθμα,
μεταβολικζσ διαταραχζσ ι άλλα ςοβαρά προβλιματα υγείασ ι ςε
οποιαδιποτε κεραπευτικι αγωγι, πρζπει να ςυμβουλεφονται
πάντα το γιατρό τουσ πριν επιχειριςουν να ενιςχφςουν το
ανοςοποιθτικό τουσ με αλλαγζσ ςτθ ςυνικθ διατροφι τουσ.
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ταφροσ Δεδοφκοσ

ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΜΔΣΡΟ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ – ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ

ΤΓΙΕΙΝΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ
Μια γενικότερα ιςορροπθμζνθ
και ποικίλθ διατροφι που
καλφπτει τισ κρεπτικζσ μασ
ανάγκεσ και εξαςφαλίηει τθ
διατιρθςθ ενόσ φυςιολογικοφ
ςωματικοφ βάρουσ, επθρεάηει
κετικά το ςφνολο του
οργανιςμοφ και μπορεί να
βελτιϊςει τθ δράςθ και τθν
αποτελεςματικότθτα των
αμυντικϊν μθχανιςμϊν ζναντι
δυνθτικά πακογόνων
μικροοργανιςμϊν, όπωσ των
ιϊν.
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ΔΠΙΒΑΡΤΝΣΙΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΧΗ

«ΚΑΚΘ» - ΕΠΙΒΑΡΤΝΣΙΚΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ
• Τπερβολικι ποςότθτα – πολλζσ κερμίδεσ
• Κακι ποιότθτα τροφίμων.
• Ακραίεσ δίαιτεσ-διατροφζσ (κρεπτικζσ ελλείψεισ).
• Λανκαςμζνεσ διατροφικζσ ςυνικειεσ όπωσ
- Γριγορο και αγχϊδεσ μάςθμα.
- Λίγα φυτικά τρόφιμα, πολλά ηωικά τρόφιμα.
- Λίγα φυςικά τρόφιμα, πολλά επεξεργαςμζνα –
βιομθχανοποιθμζνα.
- Λίγο «ςπιτικό» φαγθτό, πολφ πρόχειρο και
προκαταςκευαςμζνο.
- «Καταςτροφικό» μαγείρεμα (υπερκζρμανςθ).
- Τπερκατανάλωςθ «κακϊν» λιπαρϊν, άςπρου
αλευριοφ και παραγϊγων αυτοφ, ελεφκερων
ςακχάρων, πολφ «κρυμμζνο» αλάτι.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΘ
• «Μεςογειακό» πρότυπο διατροφισ.
• (Σουλάχιςτον) Αδρόσ ζλεγχοσ
μερίδων – κερμίδων.
• Προτεραιότθτα ςτθν ποιότθτα και
ςτα αλθκινά/φυςικά τρόφιμα, ει
δυνατόν με «ζνα μόνο» ςυςτατικό ι
όςο το δυνατόν λιγότερα.
• Περιςςότερα ωμά (αςφαλι!) παρά
μαγειρεμζνα (ιπιο μαγείρεμα!).
• Περιςςότερο «ςπιτικό» φαγθτό.
• Μικρότερθ κατανάλωςθ ηωικϊν
προϊόντων.
• ΘΡΕΜΙΑ: Όταν τρϊμε – τρϊμε και
μόνο (ςυγκζντρωςθ, χαλαρά, αργά).
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ΒΙΟΓΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ
Βιοδραςτικά ι βιοενεργά ι
βιολειτουργικά ι απλϊσ
λειτουργικά χαρακτθρίηονται
τα ςυςτατικά των τροφίμων
που ζχουν αποδεδειγμζνα
κετικι ςυμβολι ςε
φυςιολογικζσ λειτουργίεσ του
οργανιςμοφ και επιπλζον
τεκμαίρεται βάςιμα ότι
μποροφν να ζχουν ευεργετικι
επίδραςθ ςτθν υγεία πζραν
τθσ κάλυψθσ των βαςικϊν
διατροφικϊν αναγκϊν, όταν
λαμβάνονται ςε ςυγκεκριμζνθ
θμεριςια ποςότθτα.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΒΙΟΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
• Τδατάνκρακεσ (φυτικζσ ίνεσ, β-γλυκάνεσ,
πρεβιοτικά).
• Πρωτεΐνεσ (π.χ. ορόσ γάλακτοσ, αμινοξζα).
• Λιπαρά οξζα (ω-3, ω-6, ω-9 μονοακόρεςτα).
• Προβιοτικά (λακτοβάκιλλοι, μπιφιδοβακτιρια).
• Φυτοκρεπτικά (φυτικζσ ςτερόλεσ, εςτζρεσ
φυτικϊν ςτανολϊν, καροτενοειδι, ςκουαλζνιο,
πολυφαινόλεσ).
• Βιταμίνεσ, μζταλλα, ιχνοςτοιχεία.
Λειτουργικό τρόφιμο: επεξεργαςμζνο ι μθ τρόφιμο
που περιζχει εκ φφςεωσ ι επιπρόςκετα ζνα ι
περιςςότερα βιοδραςτικά ςυςτατικά, όπωσ π.χ. εκ
φφςεωσ: λαχανικά, φροφτα, γαλακτοκομικά, ψάρια,
κρζασ, ελαιόλαδο και ξθροί καρποί.

6

ΠΡΟΟΥΗ Δ «ΠΑΡΔΡΜΗΝΔΙΔ» ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΔ ΛΤΔΙ

«ΑΝΟΟΔΙΑΣΡΟΦΘ» - «ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΕ»
• Κανζνασ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ διατροφισ, διαιτολόγιο,
ςυνδυαςμόσ τροφίμων, μεμονωμζνα τρόφιμα ι
ςυμπλθρϊματα διατροφισ ΔΕΝ εγγυϊνται «ανοςία».
• Θ επαρκισ -αλλά όχι υπερβολικι!- πρόςλθψθ οριςμζνων
βιοδραςτικϊν διατροφικϊν ςτοιχείων, γνωςτά με τον
χαρακτθριςμό "ανοςοδιεγζρτεσ" ι "ανοςοτροποποιθτζσ",
μπορεί να προάγει τθν υγεία και τθ φυςικι μασ άμυνα.
----------------------------------------------------------------------------------• Σα απαιτοφμενα διατροφικά ςτοιχεία, πρζπει να
προςλαμβάνονται πρωτίςτωσ μζςω τθσ κατανάλωςθσ ευρείασ
γκάμασ τροφίμων -πθγϊν τουσ (τροφοποικιλότθτα), ζτςι ϊςτε
μαηί με τθν απαιτοφμενθ κρεπτικι ιςορροπία, να
επιτυγχάνεται και θ ςυνολικά πιο ολοκλθρωμζνθ κρζψθ του
οργανιςμοφ.

?
ΧΘΜΑΣΙΚΑ
• Για βιταμίνεσ και
αντιοξειδωτικά πάμε
ςτον μανάβθ.
• Για πρωτεΐνεσ ςτον
χαςάπθ.
• Για καλά λιπαρά ςτον
ιχκυοπϊλθ και ςτον
πιςτοποιθμζνο
παραγωγό καλοφ
ελαιολάδου.
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ΞΔΚΑΘΑΡΑ: ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΘ
• Κατά περίπτωςθ ενδεχομζνωσ χριςιμα.
• Δεν είναι αναγκαία ςε άτομα που δεν
χρειάηονται τισ επιπλζον ποςότθτεσ ςυςτατικϊν
που προςφζρουν.
•υνειςφζρουν ςτθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των
επιπρόςκετων διατροφικϊν αναγκϊν.
• Δεν υποκακιςτοφν τθν αναγκαιότθτα τθσ
υγιεινισ διατροφισ, του υγιεινοφ τρόπου ηωισ
και τθσ τιρθςθσ των υγειονομικϊν μζτρων.
•Προχπόκεςθ για όφελοσ είναι θ επιλογι εκείνου
ι εκείνων που ανταποκρίνονται πλθρζςτερα ςτισ
ιδιαίτερεσ προςωπικζσ διατροφικζσ ανάγκεσ και
θ ςυνετι κατανάλωςι τουσ, προτιμότερο
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ειδικοφ.

ΠΡΟΟΧΘ ΣΙ ΤΠΕΡΒΟΛΕ
Θ υπερβολικι πρόςλθψθ
οποιουδιποτε μεμονωμζνου
ςυςτατικοφ, βιοδραςτικοφ ι μθ, από
ςυμβατικά ι λειτουργικά τρόφιμα ι
διαιτθτικά ςυμπλθρϊματα ι και το
ςυνδυαςμό αυτϊν, ιδίωσ δε όταν αυτι
ςυνεχίηεται μακροχρόνια, μπορεί να
διαταράξει τθ βιοχθμικι ιςορροπία
του οργανιςμοφ, π.χ. να δθμιουργιςει
ελλείψεισ ςε άλλα κρεπτικά ςυςτατικά,
ι να ζχει τοξικζσ επιδράςεισ,
διαφορετικζσ κατά περίπτωςθ, με
πικανι ςυνζπεια ανοςολογικζσ
διαταραχζσ ι προβλιματα υγείασ.
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ταφροσ Δεδοφκοσ

ΔΠΑΡΚΗ ΔΝΤΓΑΣΧΗ
• ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ: Πίνουμε αρκετό νερό,
προτιμότερο φιλτραριςμζνο, κακ' όλθ τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ, ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα.
• ΑΝ χρειαηόμαςτε επιπλζον υγρά:
Καταναλϊνουμε (επιπροςκζτωσ του
νεροφ) χυμοφσ λαχανικϊν, ηωμοφσ, τςάι,
αφεψιματα *χωρίσ ηάχαρθ και
γλυκαντικά+, ςοφπεσ και φυςικοφσ
φρουτοχυμοφσ - όλα με μζτρο και χωρίσ
υπερβολζσ!

Ελλθνικό
τςάι του
βουνοφ
(ςιδερίτθσ)

Μθχανιςμόσ ενίςχυςθσ: Διατθροφμε το ανϊτερο αναπνευςτικό μασ πιο κακαρό και
οι βλεννογόνοι μφτθσ και ρινοφάρυγγα παγιδεφουν αποτελεςματικότερα τουσ ιοφσ
και τουσ εξουδετερϊνουν.
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ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ (ΘΔΡΜΙΓΙΚΗ) ΙΟΡΡΟΠΙΑ
ΣΕΚΜΘΡΙΩΜΕΝΟ - ΠΡΟΟΧΘ!!!
Άτομα με πολφ αυξθμζνο ςωματικό βάροσ,
π.χ. παχφςαρκα, λόγω πολυφαγίασ ι,
αντίκετα, άτομα που κάνουν αυςτθρι
δίαιτα αδυνατίςματοσ και υποςιτίηονται
τρϊγοντασ λίγεσ κερμίδεσ, ζχουν ςτατιςτικά
πιο αδφναμο ανοςοποιθτικό, είναι πιο
επιρρεπι ςε ιϊςεισ και παρουςιάηουν
βαρφτερθ ςυμπτωματολογία, εάν
προςβλθκοφν.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ: Μακροπρόκεςμα, τόςο θ
πλεονάηουςα όςο και θ ιδιαίτερα χαμθλι πρόςλθψθ
κερμίδων, βλάπτουν το ανοςοποιθτικό.
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ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ (ΘΔΡΜΙΓΙΚΗ) ΙΟΡΡΟΠΙΑ
• ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ:
Προςπακοφμε να διατθροφμε τθν
ενεργειακι μασ ιςορροπία, ζτςι
ϊςτε να «κρατάμε ςτακερά» ζνα
«φυςιολογικό» ςωματικό βάροσ.
-------------------------------------------• ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ απαραίτθτθ θ
απϊλεια κιλϊν: Προςπακοφμε
να το επιτφχουμε αργά και
ςτακερά, με ιπια υποκερμιδικι
δίαιτα, "περικόπτοντασ" κερμίδεσ
από τα περιττά και όχι τα
χριςιμα. υμβουλευόμαςτε
οπωςδιποτε ειδικό, δεν κάνουμε
τθ «δίαιτα τθσ γειτόνιςςασ».

Αδρή οπτικοποίηςη μερίδων - ποςοτήτων
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ΘΡΔΠΣΙΚΟΣΔΡΔ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΕ
• Επιλζγουμε πιο αδρά
επεξεργαςμζνα προϊόντα
δθμθτριακϊν, π.χ. ολικισ αλζςεωσ
πλοφςια ςε φυτικζσ ίνεσ.
• Προτιμάμε γαλακτοκομικά που ζχουν
υποςτεί ηφμωςθ (παραδοςιακό
γιαοφρτι, ξινόγαλα, κεφίρ).
• Χρθςιμοποιοφμε το εξαιρετικά
παρκζνο ελαιόλαδο αντί άλλων
λιπαρϊν και ωσ επί το πλείςτον ωμό.

• Περιορίηουμε τθν κατανάλωςθ προϊόντων
άςπρου αλευριοφ, ηάχαρθσ, γλυκιςμάτων
και ηωικϊν κορεςμζνων λιπαρϊν (ορατά
λίπθ κρεάτων, δζρμα πουλερικϊν, ολόπαχα
τυριά).
• Ελαχιςτοποιοφμε το αγοραςτό – γριγορο
«πρόχειρο φαγθτό» - φτιάχνουμε ό,τι
μποροφμε μόνοι μασ («ςπιτικό»).
• Αποφεφγουμε τα τθγανιτά φαγθτά κακϊσ
και τα υπερψθμζνα («καμζνα»).
• Δεν κάνουμε χριςθ φαρμάκων χωρίσ
ιατρικι ςυμβουλι («κλζφτεσ –
καταςτροφείσ» μικροκρεπτικϊν
ςυςτατικϊν).
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ΘΡΔΠΣΙΚΟΣΔΡΔ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΝΑΚ
ΕΛΑΧΙΣΟΠΟΙΟΤΜΕ
• Βιομθχανοποιθμζνα
ςνακ (αλμυρά /γλυκά).
• Προψθμζνα προϊόντα
τφπου fast food και
αρτοποιϊασ, όπωσ π.χ.
κρουαςάν, τυρόπιτεσ,
ςφολιάτεσ, ζτοιμα
ςάντουιτσ.

Αντί αυτϊν

ΕΠΙΛΕΓΟΤΜΕ Ω ΝΑΚ
• Ανάλατουσ ξθροφσ καρποφσ και
ςπόρουσ (ει δυνατόν με το κζλυφοσ).
• τραγάλια, κάςτανα.
• Φρζςκα ι φυςικϊσ αποξθραμζνα
φροφτα (χωρίσ κειϊδθ πρόςκετα ι
επιπλζον ηάχαρθ).
• Γιαοφρτι, κεφίρ.
• Μικρά ςπιτικά ςάντουιτσ και
ςπιτικζσ μπάρεσ με ποιοτικά υλικά.

Διατροφικζσ ετικζτεσ!!!
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ΠΙΟ ΑΤΞΗΜΔΝΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΝΣΙΟΞΔΙΓΧΣΙΚΧΝ

ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΑ
Δεςμεφουν και απενεργοποιοφν τισ
υπερβάλλουςεσ ελεφκερεσ ρίηεσ, οι
οποίεσ μποροφν να αποδυναμϊςουν
το ανοςοποιθτικό.
• Μζχρι ςιμερα ζχουν αναγνωριςτεί
πάνω από 600 ουςίεσ με
αντιοξειδωτικι δράςθ, θ
πλειοψθφία των οποίων απαντάται
ςε φροφτα, λαχανικά, ελαιόλαδο,
δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, ξθροφσ
καρποφσ, κραςί, κακάο, πράςινο
τςάι, καφζ, μπαχαρικά.
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ΓΙΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΑΝΣΙΟΞΔΙΓΧΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΕ
• Σρϊμε κακθμερινά αρκετά φρζςκα φροφτα,
διαφορετικοφ είδουσ και όχι ςυνζχεια το ίδιο.
• Καταναλϊνουμε λαχανικά διαφορετικοφ
χρϊματοσ τουλάχιςτον μεςθμζρι και βράδυ (ωμά,
ςε ςαλάτεσ, ελαφρϊσ μαγειρεμζνα ςτον ατμό,
ςπανίωσ ψθτά ςτο φοφρνο).
• Εμπλουτίηουμε ςαλάτεσ λαχανικϊν και άλλα
φαγθτά με φρζςκο χυμό λεμονιοφ, κρεμμφδι,
πράςο, ςκόρδο, πιπεριζσ, μυρωδικά και μπαχαρικά.
• Φφτρα (δθμθτριακϊν, οςπρίων), μανιτάρια και
ενδεχομζνωσ τα αποξθραμζνα φφκια, μποροφν
επίςθσ να ςυνειςφζρουν ςτον εμπλουτιςμό τθσ
διατροφισ μασ με περιςςότερα αντιοξειδωτικά.
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ΠΟΙΟΣΙΚΟΣΔΡΑ ΠΡΧΣΔΨΝΟΤΥΑ ΣΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΕ
• Εντάςςουμε πιο ςυχνά ςτθ διατροφι
μασ τα όςπρια, π.χ. 2-3 φορζσ τθν
εβδομάδα, από ζνα διαφορετικό
όςπριο κάκε φορά.
• Καταναλϊνουμε τουλάχιςτον μια
φορά εβδομαδιαίωσ κάποιο λιπαρό
ψάρι μικροφ μεγζκουσ και μικροφ
κφκλου ηωισ, π.χ. ςαρδζλα, γαφροσ,
βραςτόψαρα.
• Σρϊμε μια-δφο φορζσ εβδομαδιαίωσ
ψαχνό πουλερικϊν (όχι το δζρμα) προτιμότερο βραςτό ι ωσ ςοφπα.
• 1 βραςτό αβγό με τον κρόκο ακόμα
και κακθμερινά.

ΠΕΡΙΟΡΙΗΟΤΜΕ
• Σα κόκκινα κρζατα (άπαχο ψαχνό) ςε μία το
πολφ δφο φορζσ εβδομαδιαίωσ, από μια μικρι
μερίδα κάκε φορά.
• Ζτοιμα κρεατοπαραςκευάςματα και
αλλαντικά ςτο ελάχιςτο εφικτό.

ΚΑΛΟΙ ΤΝΔΤΑΜΟΙ ΓΙΑ ΧΟΡΣΟΦΑΓΟΤ
Φακζσ με ρφηι ι πλιγοφρι ι κινόα. Φαςόλια με
καλαμπόκι ι πατάτεσ. Ρφηι με μανιτάρια και
ςουςάμι. Ρεβίκια με ρφηι ι ταχίνι (χοφμουσ) ι
λίγο λιωμζνο χαλβά. Ηυμαρικά με κουκουνάρια
ι καρφδια ι ταχίνι. Νιφάδεσ βρϊμθσ με
αμφγδαλα και ρόφθμα ρυηιοφ χωρίσ ηάχαρθ.
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ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΤΝΟΦΗ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ
Καταναλϊνουμε κακθμερινά:
• Πολφ νερό. Αν χρειαηόμαςτε επιπλζον υγρά: χυμοφσ λαχανικϊν, ςοφπεσ, ηωμοφσ,
αφεψιματα χωρίσ ηάχαρθ – προςοχι ςτισ επιπλζον κερμίδεσ!
• Λαχανικά διαφορετικοφ χρϊματοσ (ωμά ι ςτον ατμό), διαφορετικά φρζςκα φροφτα.
• Κρεμμφδι, ςκόρδο, πιπεριζσ και φρζςκα μυρωδικά ςε ςαλάτεσ και φαγθτά.
• Ανεπεξζργαςτα ι αδρά επεξεργαςμζνα τρόφιμα από τθν ομάδα των δθμθτριακϊν
(πλοφςια ςε φυτικζσ ίνεσ), διαφορετικά από μζρα ςε μζρα.
• 2-3 μερίδεσ γαλακτοκομικά ηφμωςθσ (προτιμότερο με φυςικϊσ χαμθλά λιπαρά).
• Εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο, όπου γίνεται ωμό και πάντα με μζτρο.
χεδόν κακθμερινά:
• 1 αβγό βραςτό με τον κρόκο (μποροφμε να φάμε περιςςότερα αςπράδια), μία παιδικι
χοφφτα ξθροφσ καρποφσ ι ςπόρουσ ι φυςικζσ πάςτεσ ςπόρων/ξθρϊν καρπϊν.
Από 2-3 φορζσ εβδομαδιαίωσ:
• Όςπρια, ψάρια ι καλαςςινά (προτιμότερο βραςτά), ψαχνό πουλερικϊν, αποξθραμζνα
φροφτα ωσ ςνακ, ίςωσ ωμό βοφτυρο (3 ζωσ 5 γραμμ.).
Μία φορά εβδομαδιαίωσ: ψαχνό κόκκινου κρζατοσ, πάντα ςε μικρι ποςότθτα.
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ΜΔΣΑΓΟΗ ΙΧΝ ΜΔΧ ΣΗ ΣΡΟΦΗ
ΔΕΝ υπάρχουν ενδείξεισ μόλυνςθσ μζςω τθσ κατανάλωςθσ τροφίμων.
ε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, πρζπει να τθροφνται οι γενικοί κανόνεσ κακθμερινισ υγιεινισ,
όπωσ το ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με ςαποφνι, κακϊσ και κανόνεσ υγιεινισ κατά το
χειριςμό των τροφίμων. Δεδομζνου ότι οι ιοί είναι ευαίςκθτοι ςτθ κερμότθτα, ο κίνδυνοσ
μόλυνςθσ μπορεί επίςθσ να μειωκεί περαιτζρω με τθ κζρμανςθ των τροφίμων.
Θ μετάδοςθ μζςω επιφανειϊν που πρόςφατα μολφνκθκαν με ιοφσ είναι παρόλα αυτά
δυνατι, μζςω μολφνςεων με τθν αφι. Οι ιοί μποροφν γενικά να επιμολφνουν τα
μαχαιροπιρουνα ι τα πιάτα, όπωσ προφανϊσ και άλλεσ επιφάνειεσ, μζςω φταρνίςματοσ
ι βιχα από προςβεβλθμζνο άτομο άμεςα πάνω τουσ, και μποροφν να επιβιϊςουν ςε
αυτζσ τισ ςτζρεεσ επιφάνειεσ για κάποιο χρονικό διάςτθμα.
Μία επιδερμικι μόλυνςθ κεωρθτικά κα μποροφςε να είναι δυνατι εάν ο ιόσ μεταδοκεί
μζςω μαχαιροπιρουνων ι των χεριϊν ςτο βλεννογόνο του ςτόματοσ, του λαιμοφ ι των
ματιϊν.
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ταφροσ Δεδοφκοσ

ταφροσ Δεδοφκοσ

Oι ελλείψεισ ςίγουρα βλάπτουν, οι υπερβολζσ ςίγουρα δεν ωφελοφν

ΘΡΔΠΣΙΚΟΣΔΡΔ ΔΠΙΛΟΓΔ - ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ «ΔΝΙΥΤΣΔ»

ΒΙΣΑΜΙΝΘ D
Πρόκειται ουςιαςτικά για μια ομάδα προορμονϊν με πρωτεφοντα ρόλο ςτθ λειτουργία
του ανοςοποιθτικοφ και ςτθ ρφκμιςθ των
αντιδράςεων του προσ τθν επικυμθτι
κατεφκυνςθ, ζτςι ϊςτε να μθν αντιδρά όταν
δεν πρζπει και να μθν επιτίκεται εναντίον του
οργανιςμοφ.
• Πθγζσ: Λιπαρά γαλακτοκομικά, βοφτυρο,
λιπαρά ψάρια, γαρίδεσ, ςυκϊτι, μανιτάρια και
εμπλουτιςμζνα τρόφιμα αποτελοφν
διατροφικζσ πθγζσ τθσ.
• Θ πλειονότθτα τθσ βιταμίνθσ D φτιάχνεται
από το δζρμα όταν αυτό εκτίκεται ςτισ
υπεριϊδεισ ακτίνεσ του ιλιου.

ΠΡΟΒΙΟΣΙΚΑ
Φιλικά προσ τον οργανιςμό
μικρόβια. Εμπλουτίηουν τθ
εντερικι μικροβιακι χλωρίδα,
ςυντελϊντασ ζτςι ςτθν επίτευξθ
και διατιρθςθ τθσ πλθκυςμιακισ
ιςορροπίασ ςε περιπτϊςεισ
διαταραχισ τθσ, π.χ. λόγω λιψθσ
αντιβιοτικϊν.
• Τπάρχουν κυρίωσ: ςε τρόφιμα
που ζχουν υποςτεί ηφμωςθ όπωσ
κεφίρ, ξινόγαλα, παραδοςιακό
γιαοφρτι, κομπιοφχα, ξινολάχανο,
τουρςί.
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ΒΙΣΑΜΙΝΘ Α
Ακόμα και θ παραμικρι ζλλειψι τθσ
επθρεάηει άμεςα και ζμμεςα το
ανοςοποιθτικό, μειϊνοντασ ζτςι τθν
προςταςία ζναντι λοιμϊξεων, ιδίωσ
αναπνευςτικϊν, και ιϊςεων.
• Ηωικζσ πθγζσ: υκϊτι, βοφτυρο,
γαλακτοκομικά πλιρθ ςε λίποσ,
κρόκοσ αβγοφ.
• Φυτικζσ πθγζσ (μετατροπι ςε
βιταμίνθ Α μζςα ςτον οργανιςμό):
κυρίωσ ςε καρότα, γλυκοπατάτα,
κολοκφκα, βερίκοκα, μάνγκο,
εςπεριδοειδι.

ΒΙΣΑΜΙΝΘ C
Ενιςχφει ςυνολικά τθ φυςικι άμυνα,
είναι απαραίτθτθ για τθν πρόλθψθ
των οξειδωτικϊν βλαβϊν και τθν
ενδογενι παραγωγι
ανοςοπροςτατευτικϊν ουςιϊν,
βοθκάει ςτθν καλφτερθ απορρόφθςθ
άλλων διατροφικϊν ςτοιχείων με
ανοςοποιθτικζσ ιδιότθτεσ, π.χ.
ςιδιρου και ψευδαργφρου.
• Τπάρχει ςε ΝΩΠΑ και φρζςκα
φροφτα και λαχανικά, όπωσ ακτινίδιο,
βατόμουρα, εςπεριδοειδι, ντομάτα,
πιπεριζσ, λάχανο, μπρόκολο κ.ά.
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ΒΘΣΑ ΓΛΤΚΑΝΕ
Ομάδα πολυςακχαριτϊν (πρεβιοτικζσ
ίνεσ).
• Οι βιτα-1,3 γλυκάνεσ κεωροφνται
αποτελεςματικότερεσ ωσ προσ τθν
ενεργοποίθςθ των μακροφάγων
κυττάρων και τθν ενίςχυςθ του
ανοςοποιθτικοφ ςε περιπτϊςεισ
μολφνςεων ι ιϊςεων.
• Τπάρχουν ςε διάφορα είδθ
μανιταριϊν, ηφμεσ όπωσ θ μαγιά, και
ςε δθμθτριακά όπωσ βρϊμθ, κρικάρι,
ςίκαλθ, ςιτάρι, ςόργο και φαγόπυρο.

Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ
Ενιςχφουν τθ λειτουργία των
λεμφοκυττάρων και τθν αντίςταςθ
απζναντι ςε μολφνςεισ, βελτιϊνουν τθν
ανοςολογικι απάντθςθ, αυξάνουν τον
αρικμό των Σ- και Β-κυττάρων, ζχουν
αντιφλεγμονϊδθ και αντικρομβωτικι
δράςθ.
• Καλζσ ηωικζσ πθγζσ: λιπαρά ψάρια,
καλαςςινά, ςαλιγκάρια, κρόκοσ αβγοφ.
• Φυτικζσ πθγζσ: λιναρόςποροσ, ςπόροι
chia, καρφδια, ςόγια, γλιςτρίδα κ.ά.
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ΒΙΣΑΜΙΝΘ Ε
Ζχει ιςχυρι αντιοξειδωτικι δράςθ,
μειϊνει τισ οξειδωτικζσ φκορζσ που
προκαλοφνται ςτισ κυτταρικζσ
μεμβράνεσ κατά τθ διάρκεια
προςβολισ του οργανιςμοφ από
λοιμϊξεισ, βοθκάει ςτθν παραγωγι
ουςιϊν απαραίτθτων για το
ανοςοποιθτικό.
• Τπάρχει ςε: φυτικά ζλαια,
δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ,
φφτρα, ξθροφσ καρποφσ (κυρίωσ
ςτα αμφγδαλα), γλυκοπατάτα,
γαρίδεσ, κρόκο αβγοφ.

ΕΛΘΝΙΟ
Απαραίτθτο για τθν προςταςία και τθ
δράςθ τθσ βιταμίνθσ Ε. Θ ανεπαρκισ
πρόςλθψι του μειϊνει τθν ανταπόκριςθ
του ανοςοποιθτικοφ ενϊ, επίςθσ, μπορεί
να επιδεινϊςει χρόνιεσ φλεγμονϊδεισ
καταςτάςεισ, ιογενείσ αςκζνειεσ και
αυτοάνοςα νοςιματα.
• Ανευρίςκεται ςε: καλαςςινά, κρζασ,
ςυκϊτι, κρόκο αβγοφ, τρόφιμα από φυτά
καλλιεργθμζνα ςε εδάφθ με υψθλά
επίπεδα ςελθνίου, π.χ. φακζσ, ρεβίκια,
ςπόρουσ, ςκόρδο, κακϊσ και ςε
εμπλουτιςμζνα δθμθτριακά πρωινοφ.
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ΙΔΘΡΟ
Θ ζλλειψθ ςιδιρου επθρεάηει αρνθτικά
τθ ςφνκεςθ αιμοςφαιρίνθσ, τθν
οξυγόνωςθ των ιςτϊν και τθ λειτουργία
του ανοςοποιθτικοφ, οδθγϊντασ ζτςι ςε
ανεπαρκι ανταπόκριςθ των Σ-κφτταρων,
μειωμζνθ φαγοκυττάρωςθ και
περιοριςμζνθ παραγωγι αντιςωμάτων.
• Ηωικζσ πθγζσ: ςυκϊτι, ψαχνό κόκκινων
κρεάτων και καλαςςινά είναι οι πλζον
καλζσ πθγζσ του. Τπάρχει επίςθσ ςε
πουλερικά, ψάρια, αβγά.
• Φυτικζσ πθγζσ: αποξθραμζνα φροφτα,
ξθροφσ καρποφσ, όςπρια, ςπανάκι,
εμπλουτιςμζνα δθμθτριακά πρωινοφ κ.ά.

ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΤ
Εμπλζκεται ςε πολλζσ μεταβολικζσ
διεργαςίεσ, δρα ςαν ςυνζνηυμο για τθ
ςφνκεςθ του DNA, ςυμβάλλει ςτθν
ωρίμανςθ των λευκϊν και των ερυκρϊν
αιμοςφαιρίων. Άτομα με ζλλειψθ
φολικοφ οξζοσ παρουςιάηουν
μεγαλφτερθ ευπάκεια ςε λοιμϊξεισ.
• Τπάρχει κυρίωσ ςε: ςπανάκι,
ςπαράγγια και γενικότερα ςε ςκοφρα
λαχανικά, φυλλϊδθ λαχανικά και χόρτα.
Επίςθσ ςε κρζασ, όςπρια, εςπεριδοειδι.

26

ΘΡΔΠΣΙΚΟΣΔΡΔ ΔΠΙΛΟΓΔ - ΑΝΟΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ «ΔΝΙΥΤΣΔ»

ΨΕΤΔΑΡΓΤΡΟ
• Απαραίτθτοσ για τα κφτταρα του
ανοςοποιθτικοφ, διεγείρει τθν
ανταπόκριςθ των Σ-κφτταρων, τθν
φαγοκυττάρωςθ και τθν παραγωγι
αντιςωμάτων.
• Θ ζλλειψθ ψευδαργφρου μειϊνει τισ
άμυνεσ του οργανιςμοφ και αυξάνει
τθν ευαιςκθςία του ςε πακογόνουσ
παράγοντεσ.
• Ανευρίςκεται ςε: καλαςςινά, ψάρια,
κρζασ, ςφκα, μανιτάρια, φφτρα
δθμθτριακϊν, ξθροφσ καρποφσ.

ΤΝΕΝΗΤΜΟ Q-10
• Τποςτθρίηει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα
με τθν επιπλζον ενζργεια που ζχει
ανάγκθ όταν καταπονείται.
• Αυξάνει τθ δραςτικότθτα των
μακροφάγων κυττάρων και τθν
αντίςταςθ απζναντι ςε μολφνςεισ,
βελτιϊνει ςυνολικά τθν αποδοτικότθτα
των αμυντικϊν και αντιοξειδωτικϊν
μθχανιςμϊν.
• Τπάρχει ςε ςόγια και προϊόντα αυτισ,
λιπαρά ψάρια, κρζασ, ξθροφσ καρποφσ,
ςουςάμι, ςταυρανκι λαχανικά.
Παράγεται και από τον ανκρϊπινο
οργανιςμό.
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L-ΑΡΓΙΝΙΝΘ
Αμινοξφ που αποτελεί υπόςτρωμα για
τθν ενδογενι ςφνκεςθ του μονοξειδίου
του αηϊτου (ΝΟ).
• Ενιςχφει τθ λειτουργία των Σκυττάρων και τθν αντίδραςθ ςτισ
λοιμϊξεισ, προάγει τθν επουλωτικι
ικανότθτα και βελτιϊνει το ιςοηφγιο του
αηϊτου.
• Ανευρίςκεται κυρίωσ ςε φουντοφκια,
φιςτίκια, αμφγδαλα, καρφδια,
μακαντάμια, ςουςάμι, κρζασ, ψάρια,
ςόγια και προϊόντα αυτισ.

L-ΓΛΟΤΣΑΜΙΝΘ
Κατά ςυνκικθ απαραίτθτο αμινοξφ,
ιδίωσ κατά τθ διάρκεια αςκενειϊν.
• Βαςικό κρεπτικό ςτοιχείο και φορζασ
ενζργειασ για τα κφτταρα του
ανοςοποιθτικοφ και του βλεννογόνου
του λεπτοφ εντζρου, ζχει ζμμεςθ
αντιοξειδωτικι, αντικαταβολικι και
αποτοξινωτικι δράςθ.
• Ανευρίςκεται ςε πολλά τρόφιμα και
ειδικά ςε: γαλακτοκομικά, όςπρια,
ςόγια, ςιτάρι και ςπανάκι,
καταςτρζφεται όμωσ εφκολα με το
μαγείρεμα.
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ΣΡΤΠΣΟΦΑΝΘ
Αμινοξφ απαραίτθτο για τθν παραγωγι
ςεροτονίνθσ και μελατονίνθσ, ουςιϊν
που ςχετίηονται με τθ ψυχικι διάκεςθ,
τον ζλεγχο του άγχουσ, τθ φυςιολογικι
λειτουργία του φπνου, τθν
ενεργοποίθςθ οριςμζνων
ανοςολογικϊν κυττάρων αλλά και τθν
καταςτολι τθσ υπερδραςτθριότθτασ
άλλων.
• Καλφτερεσ πθγζσ είναι: γαλοποφλα,
γαλακτοκομικά, ψάρια, όςπρια, ξθροί
καρποί και ηυμαρικά.

ΝΟΤΚΛΕΟΣΙΔΙΑ
Δομικά ςυςτατικά του DNA και του
RNA.
• Προάγουν τθ ςφνκεςθ οργανικϊν
πρωτεϊνϊν, διεγείρουν τθν
παραγωγι νζων κυττάρων,
βελτιςτοποιοφν τθ λειτουργία
λεμφοκυττάρων, μακροφάγων και
κυττάρων βλεννογόνων.
• Τπάρχουν ςε ψάρια, πουλερικά,
ςυκϊτι, ξθροφσ καρποφσ, φφτρα
δθμθτριακϊν, μανιτάρια. Πολφ
πλοφςια πθγι τουσ είναι το μθτρικό
γάλα.
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ΣΔΚΜΗΡΙΧΜΔΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ
• «Κακι» διατροφι (όχι ςαν «άλλοκι»).
• Εντοπιςμζνεσ ελλείψεισ ι και μειωμζνθ απορρόφθςθ ςυγκεκριμζνων διατροφικϊν
ςυςτατικϊν.
• Περιπτϊςεισ υποκερμιδικισ δίαιτασ και γενικά αρνθτικοφ ιςοηυγίου ενζργειασ.
• Αποκλειςμόσ ομάδων τροφϊν ι και ο ιδιαίτεροσ τρόποσ διατροφισ (π.χ.
αποκλειςτικοί χορτοφάγοι, αποφυγι τροφίμων με λακτόηθ ι γλουτζνθ).
• Διατροφικζσ διαταραχζσ.
• Κάλυψθ αυξθμζνων κρεπτικϊν/διατροφικϊν αναγκϊν που δεν μποροφν (ι δεν
πρζπει) να καλυφκοφν διαμζςου των τροφίμων.
• Ενδεχομζνωσ κατά τθ διάρκεια ι μετά από τραυματιςμό ι αςκζνεια.
Προτεραιότθτα αποτελεί θ βελτίωςθ τθσ διατροφισ και του τρόπου ηωισ. Σα κατάλλθλα
ςυμπλθρϊματα διατροφισ, με ςωςτι επιλογι και χριςθ υπό τθν κακοδιγθςθ ειδικοφ,
αποτελοφν μια «υποςτθρικτικι χείρα βοθκείασ» - ΔΕΝ πρζπει να βαςιηόμαςτε
αποκλειςτικά ςε αυτά και να παραμελοφμε όλα τα άλλα.
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΧΝ

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΒΙΣΑΜΙΝΘ D3
• Θ μακροχρόνια υπερβολικι λιψθ
μπορεί να προκαλζςει
υπερβιταμίνωςθ.
• Θ λιψθ ςυμπλθρωμάτων
βιταμίνθσ D3 προχποκζτει τακτικζσ
εργαςτθριακζσ μετριςεισ των
επιπζδων τθσ ςτο αίμα, ϊςτε να
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ
υπερβιταμίνωςθσ.
• υςτινεται θ ςυνδυαςμζνθ λιψθ
με Κ2 ι Κ7, βιταμίνθ C και
μαγνιςιο.

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΒΙΣΑΜΙΝΘ C
• Δεν ζχει αποδειχτεί ότι «προςτατεφουν»
από ιϊςεισ.
• Θ μακροχρόνια υπερβολικι πρόςλθψθ
(>1000 mg) μπορεί να προκαλζςει
υπεροξείδωςθ («αντιοξειδωτικό
παράδοξο»).
• Οι όξινεσ μορφζσ μπορεί να
δθμιουργιςουν γαςτρεντερικά
προβλιματα και ενδεχομζνωσ, ςε
ςυνδυαςμό με αςβζςτιο, να αυξιςουν τον
κίνδυνο νεφρικισ λικίαςθσ («πζτρεσ»).
• Πρζπει να λαμβάνεται ςε μικρζσ δόςεισ
κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ (από λίγο και
ςυχνά) και όχι ςε «μεγαδόςεισ».
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΒΙΟΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ
• Αντενδείκνυνται ςε αςκενείσ με ανοςοκαταςτολι
ι με αυξθμζνο κίνδυνο λοίμωξθσ, άτομα με
εξαςκενθμζνο ανοςοποιθτικό ι με μθ ςυμπαγι
εντερικό βλεννογόνο ι ςοβαρζσ οξείεσ αςκζνειεσ,
π.χ. παγκρεατίτιδα.
• Ενδεχομζνωσ χριςιμα ςε καταςτάςεισ που
ανατρζπουν τθν ιςορροπία τθσ μικροβιακισ
χλωρίδασ, π.χ. διάρροια, δυςκοιλιότθτασ,
καντιδίαςθ, και ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται
αντιβιοτικά, αντιςυλλθπτικά, κορτικοςτεροειδι
κ.λπ.
• Πρζπει να είναι μελετθμζνα, αςφαλι και
«ηωντανά», να ςυνδυάηονται με πρεβιοτικά, να
διατθροφνται ςτο ψυγείο κ.λπ.

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΨΕΤΔΑΡΓΤΡΟΤ
• Ο ψευδάργυροσ ςυναγωνίηεται
τθν απορρόφθςθ διαφόρων
μετάλλων και ιχνοςτοιχείων.
• Μακροχρόνια υψθλι
πρόςλθψθ ψευδαργφρου μπορεί
να προκαλζςει ελλείψεισ ςε
χαλκό και ςίδθρο, ενϊ επίςθσ
μπορεί να είναι τοξικι για τον
οργανιςμό.
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΧΝ
ΕΧΙΝΑΚΕΑ (ECHINACEA)
• Διεγείρει το ανοςοποιθτικό, υποβοθκά ςτθν
πρόλθψθ και καλφτερθ αντιμετϊπιςθ ιϊν που
προκαλοφν το κοινό κρυολόγθμα, μειϊνει τθ ρινικι
καταρροι.
• Δρα ςυνεργατικά με τθ βιταμίνθ C και τον
ψευδάργυρο.
• Αλλθλεπιδρά αρνθτικά με φάρμακα που
καταςτζλλουν το ανοςοποιθτικό, π.χ. ςτεροειδι
αντιφλεγμονϊδθ.
• ε ςυνεχόμενθ υπερβολικι χριςθ πζραν των 3-4
εβδομάδων, μπορεί να μειϊςει ι να καταςτείλει
τθν ανοςοποιθτικι απάντθςθ του οργανιςμοφ.
Πρζπει να λαμβάνεται διακοπτόμενα, π.χ. 2
εβδομάδεσ ςυνεχόμενα – 1 εβδομάδα διακοπι!

ΠΟΛΤΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ
• Δθμοφιλι: πολυβιταμίνεσ,
«υπερτροφζσ»: αλόθ, βατόμουρα
açai και goji, ιπποφαζσ, γανόδερμα
(είδοσ μανιταριοφ), ςπιρουλίνα,
χλωρζλλα κ.ά.
• Ενδεχομζνωσ χριςιμα εάν:
Τποπτευόμαςτε ότι "λείπει" κάτι
από τθ διατροφι μασ, αλλά δεν
ξζρουμε τι ακριβϊσ.
• Κςωσ περιζχουν πολλά ςυςτατικά
που δεν χρειαηόμαςτε επιπλζον,
π.χ. ιϊδιο, ςίδθρο.
• Χαμθλι βιοδιακεςιμότθτα.
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ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΦΗ
 Δεν παραμυκιαηόμαςτε: Δεν υπάρχουν «ειδικζσ διατροφζσ» για ςτοχευμζνθ
ενίςχυςθ του ανοςοποιθτικοφ, οφτε βεβαίωσ μεμονωμζνα τρόφιμα ι ςυνδυαςμοί
αυτϊν που να παρζχουν ανοςοπροςταςία.
 Ακολουκοφμε το ςίγουρο: Μια γενικά υγιεινι και ιςορροπθμζνθ διατροφι, όπωσ
π.χ. θ «Κρθτικι» εκδοχι τθσ μεςογειακισ διατροφικισ πυραμίδασ, μπορεί να
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν καλφτερθ λειτουργία του οργανιςμοφ και ςτθν προαγωγι
τθσ υγείασ, εφόςον ακολουκοφνται οι πλείςτεσ των ςυςτάςεων τθσ.
 κεφτόμαςτε το «κάτι παραπάνω»: Μια πιο αυξθμζνθ πρόςλθψθ ςυγκεκριμζνων
διατροφικϊν ςτοιχείων, όπωσ οι βιταμίνεσ C και D, o ψευδάργυροσ και τα προβιοτικά,
ενδεχομζνωσ ςυνειςφζρουν ςτθν «ενίςχυςθ» του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ.
 Σο επιτυγχάνουμε ςωςτά: Θ αυξθμζνθ αυτι πρόςλθψθ μπορεί να επιτευχτεί μζςω
κατάλλθλων επιλογϊν τροφίμων και βελτιϊςεισ ςτο γενικότερο τρόπο διατροφισ.
 Προςζχουμε: Αν για οποιοδιποτε λόγο κρικεί αναγκαία θ λιψθ ςυμπλθρωμάτων
διατροφισ, θ χριςθ τουσ κα πρζπει να γίνεται χωρίσ υπερβολζσ, υπό τθν κακοδιγθςθ
ειδικοφ και να μθν υποκακιςτά τθν αναγκαιότθτα για βελτίωςθ του τρόπου διατροφισ.
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Ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι και τθ ςυμμετοχι ςασ

ταφροσ Δεδοφκοσ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΝΗΜΔΡΧΗ

Παραπομπζσ ςε αξιόπιςτεσ διαδικτυακζσ πθγζσ
• Australian Sports Commission: www.ausport.gov.au
• Dietary Supplements Labels Database: www.dietarysupplements.nlm.nih.gov
• EFSA (European Food Safety Authority): www.efsa.europa.eu
• Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics: www.andjrnl.org
• PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
• The British Dietetic Association: www.bda.uk.com
• U.S. Food and Drug Administration: www.fda.gov/Safety
• Αςφάλεια Σροφίμων: www.health.vic.gov.au/foodsafety
• Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (ΕΟΦ): www.eof.gr
•Ελλθνικι Διαβθτολογικι Εταιρεία: www.ede.gr
• Ελλθνικό Κδρυμα Γαςτρεντερολογίασ και Διατροφισ: www.eligast.gr
• Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Σροφίμων: http://portal.efet.gr
• Κλινικι Mayo: www.mayoclinic.org
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΝΗΜΔΡΧΗ
χετικά ζργα περί διατροφισ του ειςθγθτι
• 1994: υμπλθρϊματα διατροφισ και ακλθτικι απόδοςθ. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 1996 - 1999: Άρκρα διατροφισ ςτα περιοδικά Fit for Fun, Fan, Escape, Excess, Go, Super Fitness κ.ά.
• 1996: Diet - Σόμοι Α, Β, Γ, Δ. Εκδόςεισ Ανάλυςθ.
• 1998: Θ διατροφι του αςκοφμενου. Εκδόςεισ IAFA College.
• 1998: υμπλθρϊματα διατροφισ. Εκδόςεισ IAFA College.
• 2002: Εγχειρίδιο ακλθτικισ διατροφισ. Εκδόςεισ Body Tester.
• 2002: Fat Free. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 2003: Με τον Φρόιντ ςτθν κουηίνα. Εκδόςεισ Μφρτοσ.
• 2003: κζψου και Αδυνάτιςε. Εκδόςεισ Μφρτοσ.
• 2004: Οδθγόσ Διατροφισ. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 2004: Θ ζξυπνθ κουηίνα. Εκδόςεισ Μφρτοσ.
• 2006: Διατροφογνωςία. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 2006: Θερμιδομετρθτισ τροφίμων και φαγθτϊν. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 2007: Διατροφι αγωνιςτικοφ ακλθτι. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 2009: Μίνι κερμιδομετρθτισ διαίτθσ. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 2010: Ο κερμιδομετρθτισ του Ελλθνικοφ super market. Εκδόςεισ Ακλότυπο.
• 1999 -2016: Βιβλία (24), ειδικζσ ςειρζσ (45) και άρκρα διατροφισ (7500) ςτα περιοδικά «Fit For Fun», «Αρμονία», «Είναι»,
«Escape» κ.ά. κακϊσ και ςτισ εφθμερίδεσ «Ζκνοσ» και «Ελευκεροτυπία».
• 2013: Λειτουργικι διατροφι και ςυμπλθρϊματα λειτουργικισ διατροφισ, ειδικι ζκδοςθ.
• 2018: Λειτουργικι διατροφι. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο Studio One.
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ΝΟΜΙΚΔ ΤΠΔΝΘΤΜΙΔΙ

• Οι απόψεισ του ειςθγθτι είναι προςωπικζσ και δεν ταυτίηονται αναγκαςτικά με
αυτζσ των διοργανωτϊν, οφτε τουσ δεςμεφουν.
• τθν παρουςίαςθ αυτι χρθςιμοποιικθκαν ονομαςίεσ, εικόνεσ και φωτογραφίεσ
προϊόντων τρίτων. Θ χριςθ πνευματικϊν προϊόντων τρίτων ζγινε ςφννομα και είναι
ςφμφωνθ με τον ανακεωρθμζνο νόμο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθσ
παρεχόμενθσ δυνατότθτασ περιοριςμζνθσ χριςθσ πνευματικϊν ζργων για
ενθμερωτικοφσ - εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.
• Οι διοργανωτζσ και ο ειςθγθτισ δεν φζρουν κανενόσ είδουσ ευκφνθ, αςτικι ι άλλθ,
για κακι ι λανκαςμζνθ χριςθ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν.
• Δθμοςίευςθ των παρατικζμενων πλθροφοριϊν επιτρζπεται με με αναφορά τθσ
πθγισ προζλευςθσ. Όλα τα δικαιϊματα είναι κατοχυρωμζνα.
Θ ανάγνωςθ από τρίτουσ τθσ παρουςίαςθσ αυτισ, δεν εγγυάται τθν κατανόθςι τθσ
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Επεξήγηςη όρων χρήςησ έργων τρίτων
©
διακζςιμο με άδεια

CC-BY
διακζςιμο με άδεια CC-BY-

SA
διακζςιμο με άδεια CC-BYND
διακζςιμο με άδεια CC-BYNC
διακζςιμο με άδεια CC-BY-

NC-SA
διακζςιμο με άδεια CC-

BY-NC-ND
διακζςιμο με άδεια

CC0 Public Domain
διακζςιμο ωσ κοινό κτιμα
χωρίσ ςιμανςθ

Δεν επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου, παρά μόνο εάν ηθτθκεί εκ νζου άδεια από το δθμιουργό.

Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου και θ δθμιουργία παραγϊγων αυτοφ με απλι αναφορά του
δθμιουργοφ.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου με αναφορά του δθμιουργοφ, και διάκεςθ του ζργου ι του παράγωγου
αυτοφ με τθν ίδια άδεια.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου με αναφορά του δθμιουργοφ.
Δεν επιτρζπεται θ δθμιουργία παραγϊγων του ζργου.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου με αναφορά του δθμιουργοφ.
Δεν επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ του ζργου.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου με αναφορά του δθμιουργοφ.
και διάκεςθ του ζργου ι του παράγωγου αυτοφ με τθν ίδια άδεια
Δεν επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ του ζργου.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου με αναφορά του δθμιουργοφ.
Δεν επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ του ζργου και θ δθμιουργία παραγϊγων του.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου, θ δθμιουργία παραγϊγων αυτοφ και θ εμπορικι του χριςθ, χωρίσ αναφορά
του δθμιουργοφ.
Επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου, θ δθμιουργία παραγϊγων αυτοφ και θ εμπορικι του χριςθ, χωρίσ αναφορά
του δθμιουργοφ.
υνικωσ δεν επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ζργου.
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Thank you

