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HEALTH & FITNESS EXPERTS DIGITAL MEETING  
 

 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

 
ΠΡΟΟΧΗ! Δεν αναφζρονται τα ονόματα/προςωπικά ςτοιχεία των ερωτϊντων. Οι 

περίπου 160 ερωτιςεισ που υποβλικθκαν ζχουν κατθγοριοποιθκεί και 
διαμορφωκεί ωσ προσ τα ορκογραφικά και ςυντακτικά λάκθ, χωρίσ όμωσ να γίνει 

αλλοίωςθ του περιεχομζνου τουσ. 
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Ερϊτθςθ: Ποιοσ είναι ο υγιεινότεροσ τρόποσ μαγειρζματοσ των 
τροφίμων; 

Απάντθςθ: Σα λαχανικά πρζπει να τρϊγονται ωμά ι να μαγειρεφονται ςτον ατμό, 
ιπια και για λίγο χρόνο. Σα υπόλοιπα τρόφιμα είναι προτιμότερο να μαγειρεφονται 
ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, π.χ. βραςτά ςε νερό ι ηωμό, ποςζ, ςε ςκεφθ από ατςάλι, 
πθλό, πορςελάνθ ι κακαρό γυαλί. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφμε ςκεφθ που 
περιζχουν αλουμίνιο, χαλκό ι μόλυβδο και επίςθσ ςκεφθ από πλαςτικό διότι μπορεί 
να απελευκερϊςουν επικίνδυνα τοξικά κατά τθ διάρκεια του μαγειρζματοσ. Οι 
υψθλζσ κερμοκραςίεσ μαγειρζματοσ αλλοιϊνουν τθ κρεπτικι ςφςταςθ των 
τροφίμων και ευνοοφν τθν ανάπτυξθ ςε αυτά διαφόρων δυνθτικά τοξικϊν ουςιϊν, 
όπωσ π.χ. οι γλυκοτοξίνεσ και το ακρυλαμίδιο.  

17 ςχετικζσ ερωτιςεισ! (Όπωσ, ενδεικτικά, τθγάνιςμα, μαγείρεμα ςε χφτρα, 
φοφρνοσ μικροκυμάτων, ωμά τρόφιμα, μαγειρικι ποςζ, τθγάνιςμα λαχανικϊν). 
υνοπτικι απάντθςθ: 

Θετικά και αρνθτικά του μαγειρζματοσ 

Θετικά Αρνθτικά 

* Επιτρζπει να καταναλϊςουμε τρόφιμα 
που δεν μποροφν να φαγωκοφν ωμά. 
* Φονεφει πακογόνουσ 
μικροοργανιςμοφσ, κακιςτά τα τρόφιμα 
πιο αςφαλι. 
* Βελτιϊνει τθν όψθ, τθν υφι, το 
άρωμα, τθ γεφςθ και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ τθ δυνατότθτα πζψθσ του 
φαγθτοφ. 
* Αυξάνει τισ διακζςιμεσ επιλογζσ 
ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν τροφίμων 
ςτο ίδιο φαγθτό. 
* Απενεργοποιεί αντικρεπτικά ςτοιχεία 
που εμποδίηουν τθν απορρόφθςθ 
κάποιων διατροφικϊν ςτοιχείων. 

* Αλλοιϊνει τθ φυςικι ςφςταςθ και 
δομι των τροφίμων, οξειδϊνει, 
μεταλλάςει και καταςτρζφει πολλά 
ευαίςκθτα διατροφικά τουσ ςτοιχεία 
κακϊσ και τα ζνηυμά τουσ. 
* Δθμιουργεί δυνθτικά τοξικά προϊόντα 
που προςροφοφνται από τα 
μαγειρεμζνα τρόφιμα και μζςω αυτϊν 
καταλιγουν ςτον οργανιςμό. 
* Επιβαρφνει τθν πζψθ (ςε πολλά 
φαγθτά), απομυηά τισ εφεδρείεσ 
ενηφμων του οργανιςμοφ, αυξάνει το 
πεπτικό και οξειδωτικό ςτρεσ. 

Αποφεφγετε όςο είναι δυνατόν:  

 Σθν αποκικευςθ ςτο ψυγείο ι ςτθν κατάψυξθ αμυλοφχων τροφίμων που 
ςκοπεφετε μετά να ψιςετε ι να τθγανίςετε, π.χ. ψωμί, πατάτεσ, καλαμπόκι.  

 Σο μαγείρεμα μζςα ςτο ίδιο ςκεφοσ τροφίμων με πολλζσ πρωτεΐνεσ και 
τροφίμων με πολλοφσ υδατάνκρακεσ, π.χ. κοτόπουλο μαηί με πατάτεσ ι 
κρζασ μαηί με ηυμαρικά – πρζπει να τα μαγειρεφετε χϊρια, ςε διαφορετικά 
ςκεφθ! 

 Σο τςιγάριςμα – αντί αυτοφ προτιμάτε το ελαφρφ ςοτάριςμα με ςυνεχι 
ανάδευςθ των υλικϊν. 
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 Σο τθγάνιςμα, ιδίωσ δε με επαναχρθςιμοποιθμζνα και ιδθ καμζνα λάδια. 
Εάν πρζπει οπωςδιποτε να τθγανίςετε, προτιμάτε τθ φριτζηα. 

 Σο πανάριςμα των τροφίμων ςε αλεφρι, φρυγανιά και άλλα υλικά υψθλισ 
περιεκτικότθτασ ςε υδατάνκρακεσ – αντί αυτϊν, αν το πανάριςμα είναι 
αναγκαίο, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αλεςμζνουσ ξθροφσ καρποφσ και 
ςπόρουσ. 

 Σο ψιςιμο ςε ςχάρα, γκριλ ι κάρβουνα. Πριν ψιςετε οτιδιποτε, το 
μαρινάρετε για αρκετζσ ϊρεσ ςε υγρι μαρινάτα, προτιμότερο με χαμθλοφσ 
υδατάνκρακεσ, π.χ. ελαιόλαδο, ξίδι, χυμό λεμονιοφ, μουςτάρδα, μυρωδικά 
και καρυκεφματα. 

 Σθν προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν ουςιϊν ςτα φαγθτά, το 
«καραμζλωμα», ιδίωσ δε με τθ χριςθ φλόγιςτρου, αλλά και το «ςβιςιμο» 
με αλκοόλ. 

 Σθν κατανάλωςθ τθσ κροφςτασ των ψθμζνων τροφίμων, των ξεροψθμζνων ι 
φανερά καμζνων τμθμάτων τουσ και των υπολειμμάτων που παραμζνουν 
κολλθμζνα ςτο μαγειρικό ςκεφοσ.  

Περιορίςτε δραςτικά: 

 Σθν κατανάλωςθ τροφίμων που ζχουν εκτεκεί ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ για 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, π.χ. μπριηόλεσ ςτα κάρβουνα, τθγανιτζσ πατάτεσ, 
ξεροψθμζνα τοςτ. 

 Σα φαγθτά που ζχουν μαγειρευτεί πλιρωσ ι μερικϊσ (θμιτελι), ςτθ 
ςυνζχεια ζχουν ψυχτεί και το ψιςιμό τουσ ολοκλθρϊνεται αργότερα ι 
ηεςταίνονται ξανά πριν καταναλωκοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων 
προπαραςκευαςμζνων γευμάτων, αρτοςκευαςμάτων και προϊόντων ηφμθσ 
τφπου bake-off. 

 Καβουρδιςμζνουσ και ψθμζνουσ ξθροφσ καρποφσ – προτιμάτε να τουσ 
αγοράηετε ωμοφσ με το κζλυφόσ τουσ και να τουσ κακαρίηετε λίγο πριν τουσ 
φάτε. 

 υςκευαςμζνα τρόφιμα που ζχουν αποξθρανκεί και αφυδατωκεί πριν 
διατεκοφν ςτθν κατανάλωςθ, π.χ. ςκόνθ γάλακτοσ, αβγά ςε ςκόνθ, 
καβουρδιςμζνα δθμθτριακά, προτθγανιςμζνεσ πατάτεσ.  

 Ηάχαρθ, γλυκίςματα, αλκοόλ, βιομθχανοποιθμζνα ςνακ, πρόχειρα φαγθτά 
ταχυφαγείων.  

Προτιμάτε κυρίωσ: 

 Σρόπουσ μαγειρζματοσ που δεν αφυδατϊνουν τα τρόφιμα και κυρίωσ υγρζσ 
μεκόδουσ κερμότθτασ, π.χ. ποςζ, ατμόσ, βράςιμο ςε νερό ι ηωμό με 
μυρωδικά, φροντίηοντασ το φαγθτό να διατθρεί τα υγρά του και να μθν 
ςτεγνϊνει. 

 Σο μαγείρεμα ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ, ςε ςιγανι φωτιά, κι αν γίνεται 
ςτουσ 150-180οC και ποτζ πάνω από τουσ 200οC, χρθςιμοποιϊντασ 
μαγειρικά ςκεφθ από ποιοτικό ατςάλι, πθλό, πορςελάνθ ι κακαρό γυαλί.  
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 Σο κρζασ μαγειρευτό ςτθν κατςαρόλα, χωρίσ όμωσ να ςτεγνϊνει από νερό, ι 
-ακόμα καλφτερα- φτιάχνετε τα κόκκινα κρζατα, τα πουλερικά και τα ψάρια 
βραςτά, ςε μορφι ςοφπασ.  

 

Ερϊτθςθ: Είναι ςωςτό να τρϊμε αμυλοφχεσ και πρωτεϊνοφχα τρόφιμα 
ςτο ίδιο γεφμα; 

Απάντθςθ: Βεβαίωσ! υνδυάηοντασ λαχανικά, αμυλοφχουσ υδατάνκρακεσ 
πλοφςιουσ ςε φυτικζσ ίνεσ και άπαχεσ πρωτεΐνεσ ςτα κφρια γεφματα, το αίςκθμα 
πείνασ ελαττϊνεται ταχφτερα και το ςάκχαρο του αίματοσ ελζγχεται καλφτερα. 
Επιπλζον, τα επίπεδα ενζργειασ δεν υφίςτανται απότομεσ διακυμάνςεισ, 
αποφεφγεται θ πτϊςθ τθσ ενεργθτικότθτασ, και μειϊνεται θ τάςθ κατανάλωςθσ 
ενδιάμεςων ςνακ πλοφςιων ςε ηάχαρθ ι άλλουσ υδατάνκρακεσ.   

χετικζσ ερωτιςεισ: Πρωτεΐνεσ. Πθγζσ αμφλου. Που υπάρχουν υδατάνκρακεσ.  

 

 
 

Ερϊτθςθ: Ποια λιπαρά είναι ανκυγιεινά και ποια υγιεινά; 

Απάντθςθ: Ανκυγιεινά κεωροφνται τα trans λιπαρά (υδρογονωμζνα) και τα 
κορεςμζνα ηωικά λιπαρά (π.χ. λίπθ κρεάτων), εκτόσ από όςα προζρχονται από 
ψάρια ι καλαςςινά (είναι πολυακόρεςτα και εξαιρετικά ωφζλιμα). Τγιεινά 
κεωροφνται τα ακόρεςτα λιπαρά που υπάρχουν ςτισ φυτικζσ τροφζσ (π.χ. ξθροί 
καρποί) ι προζρχονται από φυτικά λίπθ και ζλαια (π.χ. ελαιόλαδο), εκτόσ από το 
φοινικζλαιο και το ζλαιο καρφδασ (βλαβερά). Προςοχι όμωσ: ακόμα και υγιεινά 
λιπαρά, π.χ. το ελαιόλαδο, μπορεί να μετατραποφν ςε ανκυγιεινά όταν 
τθγανίηονται, ψινονται ςε μεγάλεσ κερμοκραςίεσ ι οξειδωκοφν. 
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Ερϊτθςθ: Μποροφμε να τρϊμε 1 αβγό με τον κρόκο κάκε μζρα; 

Απάντθςθ: Σα αβγά ζχουν κακι φιμθ λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτασ του 
κρόκου τουσ ςε χολθςτερίνθ. Ωςτόςο, οι ζρευνεσ αποδεικνφουν ότι ακόμα και θ 
κακθμερινι κατανάλωςθ ενόσ αβγοφ με τον κρόκο του, δεν ανεβάηει τα επίπεδα 
χολθςτερίνθσ ςτο αίμα, οφτε αυξάνει τον κίνδυνο ςτεφανιαίασ νόςου. Θ 
κατανάλωςθ αβγϊν περιςςότερο ωφελεί παρά βλάπτει, αρκεί να είναι βραςτά ι 
ποςζ και όχι τθγανιςμζνα, να μθν τρϊτε πολλά αβγά τθν ίδια μζρα και να μθν τα 
ςυνδυάηετε με άλλεσ διατροφικζσ πθγζσ με υψθλι περιεκτικότθτα ςε χολθςτερίνθ, 
π.χ. ςάντουιτσ με αβγό, αλλαντικά και μπόλικθ μαγιονζηα. Αυτά που ςίγουρα 
επθρεάηουν δυςμενϊσ τθ χολθςτερίνθ του αίματοσ είναι τα αβγά αμφιβόλου 
προζλευςθσ και ποιότθτασ, οι «κρυφζσ πθγζσ» πολλϊν αβγϊν ςτο ίδιο τρόφιμο 
(γλυκά, μαγιονζηεσ, πίτεσ, κ.λπ.) και τα ζτοιμα ςνακ που περιζχουν κρόκουσ αβγϊν 
ςε ςκόνθ. 
χετικζσ ερωτιςεισ: Οι κότεσ ταΐηονται με μεταλλαγμζνο καλαμπόκι. Αβγά με ω-3. 
Αβγά κλωβοςτοιχείασ. Ωμά αβγά. Ροφιματα από αςπράδια αβγϊν. 
χετικι απάντθςθ: Θ μζκοδοσ εκτροφισ αναγράφεται υποχρεωτικά ςτθ διατροφικι 
ετικζτα των ςυςκευαςμζνων αβγϊν. Αβγά που προζρχονται από κότεσ με ειδικό 
τρόπο εκτροφισ/παραγωγισ, π.χ. «βιολογικισ γεωργίασ», ι με ιδιαίτερθ ςφνκεςθ 
τθσ τροφισ τουσ, π.χ. «από κότεσ ταϊςμζνεσ μόνο με καλαμπόκι», πρζπει να φζρουν 
ςτθν διατροφικι τουσ ετικζτα το ςιμα του αναγνωριςμζνου φορζα που πιςτοποιεί 
τον ςυγκεκριμζνο ιςχυριςμό. 

  
 
 

Ερϊτθςθ: Είναι προτιμότερο να τρϊμε τα φροφτα με τθ φλοφδα ι 
χωρίσ; 

Απάντθςθ: Σα φροφτα ςυμβατικισ καλλιζργειασ πρζπει να ξεφλουδίηονται, ιδίωσ δε 
αυτά που δεν είμαςτε ςίγουροι για τθν ποιότθτά τουσ, π.χ. ειςαγωγισ, και όςα 
κεωροφνται πιο επιβαρθμζνα με τοξικά, π.χ. αχλάδια, ι ενδζχεται να είναι 
περαςμζνα με κερί για να γυαλίηουν, π.χ. μιλα. ε φροφτα που δεν είναι δυνατόν 
να απομακρυνκεί ολικϊσ θ λεπτι φλοφδα τουσ, π.χ. φράουλεσ, πρζπει να τθν 
ξφνουμε προςεκτικά με μαχαιράκι. Σα φροφτα βιολογικισ προζλευςθσ, εφόςον 
είναι πιςτοποιθμζνα και είμαςτε ςίγουροι για τθν προζλευςι τουσ, μποροφμε να τα 
καταναλϊςουμε με τθ φλοφδα τουσ αφοφ, όμωσ, τα κακαρίςουμε πρϊτα με το 
ειδικό μαλακό βουρτςάκι και τα πλφνουμε ςχολαςτικά.  Προςοχι όμωσ: Θ 
απομάκρυνςθ τθσ φλοφδασ δεν διαςφαλίηει τθν πλιρθ απομάκρυνςθ των τυχόν 
χθμικϊν υπολειμμάτων από το φροφτο, κακϊσ κάποια από αυτά μπορεί να ζχουν 
ειςχωριςει ςτο εςωτερικό βρϊςιμο τμιμα του. 
χετικζσ ερωτιςεισ: Πλφςιμο φροφτων. Πλφςιμο λαχανικϊν. Φυτοφάρμακα. 
Φρουτοχυμοί. 
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Ερϊτθςθ: Όταν αγοράηουμε χφμα αποξθραμζνα φροφτα πϊσ κα 
ξζρουμε ότι δεν ζχουν κειϊδθ ςυντθρθτικά; 

Απάντθςθ: Δεν ξζρουμε! Και πικανϊσ δεν ξζρει οφτε ο πωλθτισ τουσ! Για αυτό το 
λόγο προτιμάμε τα ςυςκευαςμζνα, με πλιρεισ διατροφικζσ επιςθμάνςεισ ςτθν 
ετικζτα τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. Θα πρζπει να γνωρίηετε ότι θ κατανάλωςθ 
αποξθραμζνων φροφτων με κειϊδθ ςυντθρθτικά, όπωσ το διοξείδιο του κείου 
(Ε220), μπορεί να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν πρόκλθςθ αντιδράςεων αλλεργικοφ τφπου, 
π.χ. εκηζματα, πονοκζφαλοσ, γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ. Θ υπερβολικι πρόςλθψθ 
κειωδϊν ςυντθρθτικϊν, από το ςφνολο τθσ καταναλιςκόμενθσ τροφισ, μπορεί, 
επίςθσ, να προκαλζςει κρίςθ άςκματοσ ςε αςκματικά άτομα.   
 

Ερϊτθςθ: Θα πρζπει όλοι να τρϊνε τρόφιμα ολικισ αλζςεωσ; Ζχουν 
διαφορά ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα; 

Απάντθςθ: Σα τρόφιμα που δεν είναι ολικισ αλζςεωσ, π.χ. απλά ηυμαρικά, άςπρο 
ρφηι, άςπρο ψωμί κ.λπ., είναι πιο μαλακά, παρεπόμενα καταναλϊνονται πιο εφκολα 
και γίνονται καλφτερα ανεκτά από μικρά παιδιά, θλικιωμζνουσ και άτομα με 
προβλιματα μάςθςθσ. Επίςθσ, λόγω του χαμθλότερου περιεχομζνου τουσ ςε 
φυτικζσ ίνεσ, ενδείκνυνται ςε περιπτϊςεισ γαςτρεντερικϊν πακιςεων, όπωσ π.χ. 
ευερζκιςτο ζντερο, ενϊ είναι εξαιρετικι επιλογι για τουσ ακλθτζσ που χρειάηονται 
γριγορθ ενζργεια ι αναπλιρωςθ αυτισ, π.χ. αμζςωσ μετά τθν προπόνθςθ. ε κάκε 
άλλθ περίπτωςθ, τα τρόφιμα ολικισ αλζςεωσ υπερτεροφν γιατί ζχουν περιςςότερα 
διατροφικά ςτοιχεία, πζπτονται και απορροφϊνται πιο αργά, ςυμβάλλουν ςτθν 
παροχι ςτακερισ ενζργειασ χωρίσ να προκαλοφν υπεργλυκαιμίεσ, βοθκοφν ςτον 
ζλεγχο του ςακχάρου ςτο αίμα και τθσ πείνασ. 
χετικζσ ερωτιςεισ: Θερμίδεσ ολικισ αλζςεωσ. Σι είναι τα ολικισ αλζςεωσ. Λευκό 
αλεφρι. Άςπρα τρόφιμα. 
χετικι απάντθςθ: Ο προςδιοριςμόσ «Ολικισ αλζςεωσ» δεν ςθμαίνει κατ’ ανάγκθ 
ότι το ςυγκεκριμζνο προϊόν ζχει υψθλι περιεκτικότθτα ςε φυτικζσ ίνεσ, εκτόσ κι εάν 
αυτό επιςθμαίνεται ρθτϊσ (π.χ. «Πλοφςιο ςε φυτικζσ ίνεσ»). Για να το 
επιβεβαιϊςουμε, ανατρζχουμε ςτισ «Διατροφικζσ πλθροφορίεσ» και διαβάηουμε τθ 
γραμμι «Φυτικζσ ίνεσ» (ι «Εδϊδιμεσ ίνεσ» ι απλϊσ «Ίνεσ»). Προϊόντα με υψθλι 
περιεκτικότθτα φυτικϊν ινϊν είναι όςα περιζχουν τουλάχιςτον 6g φυτικϊν ινϊν 
ανά 100g προϊόντοσ ι τουλάχιςτον 3g ανά 100 κερμίδεσ. 
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Ερϊτθςθ: Το κουλοφρι Θεςςαλονίκθσ εντάςςεται ςτα προψθμζνα 
ςφολιατοδειδι; 

  Απάντθςθ: Αυτό που πωλείται από 
supermarket, ταχυφαγεία και πρατιρια άρτου, ναι είναι ςυνικωσ από προψθμζνθ 
ηφμθ (προκαταςκευαςμζνο αρτοςκεφαςμα). Από πραγματικά αρτοποιία, πικανϊσ 
όχι - αν το παραςκευάηουν και το ψινουν ςτο κατάςτθμα. Επομζνωσ, απαιτείται 
προςοχι και μια ερϊτθςθ ποτζ δεν βλάπτει. 
χετικζσ ερωτιςεισ: 4. 
υμβουλζσ για τθν επιλογι-κατανάλωςθ "κουλουριοφ Θεςςαλονίκθσ": 

 Προτιμάμε να αγοράηουμε κουλοφρια από αρτοποιεία που είμαςτε ςίγουροι 
ότι τα παραςκευάηουν οι ίδιοι, παρά από πρατιρια άρτου και καταςτιματα με 
μικρογεφματα (ςυνικωσ είναι κατεψυγμζνα, εκτόσ κι αν αναφζρεται ρθτϊσ το 
αντίκετο) ι πλανόδιουσ.  

 Δεν προμθκευόμαςτε ποτζ κουλοφρια από καταςτιματα ι πλανόδιουσ που 
τα ζχουν ξεςκζπαςτα, εκτεκειμζνα ςτισ ςκόνεσ, κάτι που βεβαίωσ απαγορεφεται, 
και δεν χρθςιμοποιοφν ειδικι λαβίδα για να τα πιάςουν, αλλά το χζρι τουσ (χωρίσ 
γάντι!), με το οποίο ςυνικωσ διαχειρίηονται και τα χριματα.  

 Επιλζγουμε το απλό κουλοφρι με ςουςάμι, τφπου Θεςςαλονίκθσ, ει δυνατόν 
ςτο μικρότερο δυνατό μζγεκοσ. Καλζσ επιλογζσ είναι επίςθσ το ολικισ αλζςεωσ, το 
πολφςπορο και το κουλοφρι ςίκαλθσ. 

 Αποφεφγουμε κουλοφρια γεμιςτά με τυρί (είναι… τυρόπιτα!) ι, καινοφργια 
μόδα αυτι, επικαλυμμζνα και γεμιςμζνα με ςοκολάτα (είναι... κρουαςάν!). 

 Προςζχουμε το κουλοφρι να μθν ζχει χρϊμα πολφ ςκοφρο γιατί αυτό 
ςθμαίνει ότι ζχει παραψθκεί, οφτε όμωσ πολφ ανοιχτό γιατί τότε ίςωσ δεν ζχει 
ψθκεί επαρκϊσ.  

 Εάν το ςουςάμι είναι πολφ αραιό, μπορεί το κουλοφρι να ζχει πιάςει ςκόνεσ, 
οπότε καλό είναι να προτιμιςουμε κάποιο άλλο. 

 Σο πιο βαςικό: Αρκοφμαςτε ςε ζνα και μόνο μικρό κουλοφρι και δεν τρϊμε 
δεφτερο! 
 

Ερϊτθςθ: Ποια τρόφιμα περιζχουν γλουτζνθ; 

Απάντθςθ: Καλαμπόκι, ρφηι, κινόα, αμάραντοσ, φαγόπυρο, teff, κεχρί, χαροφπι 
αλλά και θ πατάτα δεν περιζχουν φυςιολογικά κακόλου γλουτζνθ. Σο ίδιο και θ 
βρϊμθ, θ οποία όμωσ αφενόσ περιζχει αβενίνθ, μια πρωτεΐνθ παρεμφεροφσ δομισ 
με τθ γλουτζνθ, αφετζρου πολφ ςυχνά καλλιεργείται μαηί με άλλα δθμθτριακά 
ι/και θ επεξεργαςία τθσ γίνεται ςτα ίδια μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται για το 
ςιτάρι, οπότε δεν μπορεί να αποκλειςτεί θ πικανότθτα τυχαίασ επιμόλυνςθσ. 
χετικζσ ερωτιςεισ: Διατροφι χωρίσ γλουτζνθ. Σρόφιμα ελεφκερα γλουτζνθσ. 
Κοιλιοκάκθ. 
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Ερϊτθςθ: Το γάλα προκαλεί παχυςαρκία, ςακχαρϊδθ διαβιτθ, 
νευροπάκειεσ, καρδιοπάκειεσ, καρκίνο… 

Απάντθςθ: Μφκοσ αναμειγμζνοσ με ψιγματα αλικειασ! Θ μακροχρόνια 
υπερκατανάλωςθ πλιρουσ γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν προϊόντων που οδθγεί ςε 
αυξθμζνθ πρόςλθψθ κορεςμζνων και trans λιπαρϊν, ςυςχετίηεται όντωσ με μια 
κάπωσ μεγαλφτερθ πικανότθτα για τθν εκδιλωςθ διαφόρων αςκενειϊν, κυρίωσ 
καρδιοπακειϊν, χωρίσ όμωσ το γάλα να κεωρείται αποκλειςτικόσ «ζνοχοσ» - ο 
ςυνολικότεροσ τρόποσ ηωισ και διατροφισ, ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία. Αντίκετα, 
υπάρχουν επιςτθμονικζσ αποδείξεισ για τθ κετικι ςυνειςφορά του γάλακτοσ ςτθν 
πρόλθψθ τθσ οςτεοπόρωςθσ και πικανοί ςυςχετιςμοί μεταξφ τθσ κατανάλωςθσ 
γάλακτοσ μειωμζνων λιπαρϊν και ελάττωςθσ του κινδφνου για υψθλι πίεςθ, 
ςτεφανιαία νόςο, παχυςαρκία και διάφορεσ μορφζσ καρκίνου.  

Ερϊτθςθ: Τι γνϊμθ ζχετε για το κεφίρ; 

Απάντθςθ: Σο κεφίρ (kefir) είναι ζνα φυςικό προβιοτικό γαλακτοκομικό προϊόν, το 
οποίο χρθςιμοποιείται παραδοςιακά εδϊ και αιϊνεσ ςτισ χϊρεσ γφρω από τον 
Καφκαςο. Παράγεται από οποιοδιποτε φρζςκο γάλα, κυρίωσ όμωσ αίγασ ι 
αγελάδασ, ςτο οποίο ζχει προςτεκεί για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα 
καλλιζργεια από νωποφσ ςπόρουσ κεφίρ, προκαλϊντασ ηφμωςθ. Σο κεφίρ είναι ζνα 
κακ’ όλα υγιεινό τρόφιμο αλλά κα πρζπει να χρθςιμοποιείται με ςφνεςθ τόςο ωσ 
προσ τθν ποςότθτα, π.χ. μζχρι 1 ποτιρι θμερθςίωσ, όςο και ωσ προσ τθ διάρκεια 
ςυνεχόμενθσ λιψθσ: γενικά, κάκε 3-4 εβδομάδεσ ςυνεχόμενθσ κατανάλωςθσ 
ςυςτινεται 1 εβδομάδα αποφυγισ του.  Θ κατανάλωςθ κεφίρ δεν κα πρζπει να 
υπερβαίνει το 1 ποτιρι θμερθςίωσ – όχι περιςςότερο! 

χετικζσ ερωτιςεισ: Σο κεφίρ είναι το καλφτερο για τθν ακλθτικι διατροφι. Δεν 
ξζρω να φτιάχνω κεφίρ. Σο κεφίρ των supermarket είναι το ίδιο καλό με αυτό που 
φτιάχνουμε μόνοι μασ. 

χετικι απάντθςθ: Οποιαδιποτε υπερβολι είναι βλαβερι. Θ ποικιλία ςτθν 
ακλθτικι διατροφι είναι κανόνασ. Ό,τι μπορεί κανείσ να φτιάξει μόνοσ του, είναι 
προτιμότερο από αυτό που φτιάχνει θ βιομθχανία. 

 

Ερϊτθςθ: Σε τί υπερζχουν τα γαλακτοκομικά ηφμωςθσ; 

Απάντθςθ: Σα προβιοτικά ζχουν τθν ιδιότθτα να μετατρζπουν το γάλα, το γιαοφρτι, 
το τυρί κ.λπ. ςε ζναν πραγματικά πολφτιμο ςφμμαχο τθσ υγείασ μασ, αφοφ μζςω τθσ 
ηφμωςθσ αναβακμίηουν περαιτζρω τθ διατροφικι τουσ αξία, αυξάνοντασ τθν 
απορροφθτικότθτα των ςυςτατικϊν τουσ. Ζτςι, ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα ςυςτατικά που περιζχουν τα γαλακτοκομικά ηφμωςθσ, 
π.χ. παραδοςιακό γιαοφρτι, κεφίρ, ξινόγαλα, όπωσ το αςβζςτιο, αφομοιϊνονται 
πλθρζςτερα από το πεπτικό ςφςτθμα και ζχουν υψθλότερθ βιοδιακεςιμότθτα. 
Επιπλζον, το προϊόντα ηφμωςθσ περιζχουν ελάχιςτα τελικά ποςά λακτόηθσ. 
Αποτελοφν λοιπόν μια πολφ καλι λφςθ πρόςλθψθσ αςβεςτίου για τα άτομα που 
ζχουν δυςανεξία ςτθ λακτόηθ και δεν μποροφν να πιοφν γάλα. 
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Ερϊτθςθ: Τι γνϊμθ ζχετε για το μζλι; 

Απάντθςθ: Σο καλό, ποιοτικό, μζλι μάσ προςφζρει πλικοσ διατροφικϊν ςτοιχείων 
και όχι μόνο ςάκχαρα, ζχει μεγαλφτερθ περιεκτικότθτα ςε φρουκτόηθ και μικρότερθ 
ςε γλυκόηθ, χαμθλότερο γλυκαιμικό φορτίο, δεν προκαλεί γλυκοηυλίωςθ και θ 
γλυκαντικι του ικανότθτα είναι υψθλι, οπότε μπορεί να αντικαταςτιςει εφκολα τθ 
ηάχαρθ, π.χ. ςε ροφιματα. Ωςτόςο, πρζπει να ζχει παραχκεί ςωςτά, να είναι καλισ 
ποιότθτασ, και θ κατανάλωςι του να γίνεται με μζτρο, ςφμφωνα με τισ ενεργειακζσ 
ανάγκεσ κάκε ατόμου. Επιπλζον, παρότι το μζλι μπορεί να διατθρθκεί επί χρόνια, 
όταν ανοιχτεί θ ςυςκευαςία του καλό είναι να καταναλωκεί ςχετικά ςφντομα, 
κακϊσ όςο περιςςότερο παραμζνει ανοιχτό, τόςο περιςςότερο υποβακμίηεται θ 
ποιότθτά του. 

 Μζλι ςε ροφιματα: Αντικαταςτιςτε τθ ηάχαρθ που βάηετε ςε τςάι, καφζ, 
γάλα, χυμοφσ φροφτων και αφεψιματα – προςκζςτε το μζλι ςε χλιαρά 
ροφιματα και όχι ςε καυτά ι τθν ϊρα που βράηουν, κακϊσ το υψθλισ 
κερμοκραςίασ υγρό μπορεί να καταςτρζψει πολλά ςυςτατικά του μελιοφ.  

 

Ερϊτθςθ: Ποια θ γνϊμθ ςασ για τα φυτικά γάλατα; 

Απάντθςθ: Είναι μια επιλογι για άτομα που κάνουν χορτοφαγικι διατροφι ι ζχουν 
δυςανεξία ςτθ λακτόηθ ι ςε περιόδουσ κρθςκευτικισ νθςτείασ ι για όςουσ κζλουν 
να πίνουν κάποιο ρόφθμα αλλά όχι γάλα ι ςαν προςκικθ ςε διάφορα 
παραςκευάςματα και γλυκίςματα αντί γάλακτοσ. Πζραν τοφτου δεν ζχουν κάποια 
ιδιαίτερθ διατροφικι αξία, ενϊ πρζπει να προςζχουμε ιδιαίτερα τθν τυχόν 
προςκικθ άλλων υλικϊν, π.χ. ηάχαρθσ. Προτιμότερο να επιλζγουμε και να 
καταναλϊνουμε τουσ καρποφσ αυτοφςιουσ, π.χ. τα αμφγδαλα ωσ αμφγδαλα και όχι 
ωσ ρόφθμα αμυγδάλου. 
χετικζσ ερωτιςεισ: Γάλα αμυγδάλου. Γάλα ςόγιασ. Πρωτεΐνεσ ςε φυτικά γάλατα. 
 

Ερϊτθςθ: Πόςο ψάρι πρζπει να τρϊμε; 

Επειδι οι αναμενόμενεσ ωφζλειεσ από τθν κατανάλωςθ ψαριϊν υπεριςχφουν των 
ενδεχόμενων κινδφνων, οι περιςςότεροι επιςτθμονικοί φορείσ ςυςτινουν ςτουσ 
ενιλικεσ να τρϊνε ςυνολικά 2-3 μερίδεσ ψαριϊν και καλαςςινϊν εβδομαδιαίωσ 
(120g ανά μερίδα), προτιμότερο διαφορετικϊν από φορά ςε φορά και όχι ςυνεχϊσ 
του ιδίου είδουσ. Γυναίκεσ αναπαραγωγικισ θλικίασ και μικρά παιδιά καλό είναι να 
μθν υπερβαίνουν ςυνολικά τισ 2 μερίδεσ ψαριϊν και καλαςςινϊν εβδομαδιαίωσ, 
ενϊ όςεσ ςκοπεφουν να μείνουν ζγκυεσ, κυοφοροφν ι κθλάηουν κακϊσ και άτομα 
με προβλιματα υγείασ, πρζπει να ρυκμίηουν τθν κατανάλωςι τουσ ςφμφωνα με τθ 
ςυμβουλι του γιατροφ τουσ.  
χετικζσ ερωτιςεισ: Πρζπει να τρϊμε ψάρι. Βαρζα μζταλλα ςτα ψάρια. 
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Ερϊτθςθ: Θα ικελα να ρωτιςω αν οι κονςζρβεσ ψαριϊν περιζχουν 
ςυντθρθτικά και πόςεσ επιτρζπεται να τρϊω κάκε εβδομάδα. 

Απάντθςθ: Θ πλειονότθτα των κονςερβαριςμζνων ψαριϊν δεν περιζχουν 
ςυντθρθτικά γιατί κατά τθν κονςερβοποίθςθ αφαιρείται εντελϊσ ο αζρασ και 
προςτίκεται είτε φυτικό ζλαιο που ςκεπάηει εντελϊσ το περιεχόμενο, οπότε αυτό 
δεν οξειδϊνεται και δεν αλλοιϊνεται, είτε καλαςςινό νερό που, λόγω του αλατιοφ, 
ςυντθρεί φυςικά το ψάρι για μακρφ χρονικό διάςτθμα. ε ό,τι αφορά τθν ποςότθτα 
κατανάλωςθσ κονςερβϊν ψαριοφ, καλό είναι να μθν υπερβαίνεται τθ μία μερίδα  
εβδομαδιαίωσ. 
 

Ερϊτθςθ: Όταν ζχουμε αλλεργία ςτο ψάρι, με ποιά άλλα τρόφιμα 
μποροφμε να το αντικαταςτιςουμε; 

Απάντθςθ: Πουλερικά, αςπράδια αβγϊν και όςπρια ζχουν καλζσ πρωτεΐνεσ κακϊσ 
και φϊςφορο, ο κρόκοσ αβγοφ περιζχει ω-3 λιπαρά και βιταμίνθ D, ενϊ θ γλιςτρίδα, 
ο λιναρόςποροσ και θ μθ γενετικά τροποποιθμζνθ ςόγια είναι επίςθσ καλζσ πθγζσ 
ω-3 λιπαρϊν.  
 

Ερϊτθςθ: Πόςα ω-3 λιπαρά πρζπει να προςλαμβάνω κακθμερινά; 

Κατά μζςο όρο, από 0,65 ζωσ 1,2 γραμμάρια θμερθςίωσ. Θ ποςότθτα αυτι 
αντιςτοιχεί ςτθν κατανάλωςθ 50-60 γραμμαρίων ενόσ ςυνικουσ λιπαροφ ψαριοφ 
(ςκουμπρί, ςολομόσ, ςαρδζλα, κολιόσ, ρζγκα, κ.ά.). Γλιςτρίδα, καρφδια, λινζλαιο, 
λιναρόςποροι, προϊόντα μθ γενετικά τροποποιθμζνθσ ςόγιασ και ο κρόκοσ του 
αβγοφ είναι επίςθσ καλζσ πθγζσ ω-3 λιπαρϊν.  

 

Ερϊτθςθ: Γιατί πρζπει να βγάηουμε τθν πζτςα από τα πουλερικά και 
να μθν τθν τρϊμε; 

Απάντθςθ: Γιατί περιζχει πολλά κορεςμζνα λίπθ τα οποία είναι δυνθτικά 
επικίνδυνα για τθν υγεία και γιατί θ... αποτρίχωςθ του κοτόπουλου γίνεται με 
χθμικοφσ τρόπουσ, οπότε μζροσ των χθμικϊν αυτϊν παραμζνει ςτο δζρμα. Θ άποψθ 
ότι πρζπει να τρϊμε τθν πζτςα γιατί περιζχει κολλαγόνο είναι εςφαλμζνθ, γιατί 
αφενόσ θ ποςότθτά του είναι ελάχιςτθ, αφετζρου με τθν κζρμανςθ το κολλαγόνο 
καταςτρζφεται, ενϊ ακόμα κι αν δεν καταςτρεφόταν, με τθ μάςθςθ και τθν είςοδο 
ςτο ςτομάχι κα γινόταν διάςπαςι του. 
 

Ερϊτθςθ: Είπατε ότι τα αλλαντικά κοπισ πρζπει να τα 
καταναλϊνουμε μζςα ςε 1-2 μζρεσ; Γιατί; 

Απάντθςθ: Αποτελεί γενικι ςυμβουλι αςφαλείασ γιατί τα αλλαντικά είναι 
ευαλλοίωτα προϊόντα και αναπτφςςουν γριγορα μικροβιακό φορτίο, κακϊσ και 
μφκθτεσ, που δυνθτικά μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Επίςθσ ςθμαντικό είναι να 



.Δεδοφκοσ: ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ           
 

11 

αποφεφγετε τθν αγορά ανϊνυμων χφμα αλλαντικϊν που δεν παρζχουν ςτοιχεία για 
τθν προζλευςθ και τα ςυςτατικά τουσ.  

 8 ςχετικζσ ερωτιςεισ γφρω από τθν αςφάλεια των αλλαντικϊν. 
Γενικι ςυμβουλι: Γλοιϊδεσ επίςτρωμα ςτθν εξωτερικι επιφάνεια, μοφχλα, ζντονθ 
αλλαγι χρϊματοσ και οςμισ, δυςοςμία, αλλοίωςθ γεφςθσ κακϊσ και ξιρανςθ του 
αλλαντικοφ αποτελοφν ςθμάδια πικανισ αλλοίωςισ του και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
είναι προτιμότερο να μθν το καταναλϊςετε και να το πετάξετε. 

 
 

Ερϊτθςθ: Είναι καλό το κραμβζλαιο; Μπορϊ να το χρθςιμοποιϊ; 

Απάντθςθ: Σο κραμβζλαιο, γνωςτό και ωσ ζλαιο CANOLA («CANadian Oil, Low 
Acid») ι ραπζλαιο, είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνο ςε Καναδά και βόρεια Ευρϊπθ. 
Παράγεται από τουσ ςπόρουσ αγριοκράμβθσ (ράπα), φυτό που ζχει υποςτεί 
μεταλλαγζσ με παραδοςιακζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ αλλά και με βιοτεχνολογικζσ 
μεκόδουσ (γενετικι τροποποίθςθ). Είναι υψθλό ςε μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα, 
πολφ χαμθλό ςε κορεςμζνα, πθγι ω-3 λιπαρϊν οξζων, και κεωρείται ωφζλιμο για 
τθν καρδιά. Σο ραφιναριςμζνο κραμβζλαιο διακζτει ανκεκτικότθτα ςτθ κζρμανςθ 
και λόγω τθσ ουδζτερθσ γεφςθσ του, ταιριάηει ςε πολλζσ ςυνταγζσ. Επιπλζον 
πλεονζκτθμά του είναι θ ιδιαίτερα χαμθλι τιμι. Ωςτόςο, κεωρϊ, ότι τίποτα δεν 
μπορεί (και δεν πρζπει) να αντικαταςτιςει το εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο. 
χετικζσ ερωτιςεισ: πορζλαια. Ελαιόλαδο. 
 

Γλυκά, γλυκαντικά, ηάχαρθ, γλυκίςματα 

12 ςχετικζσ ερωτιςεισ. 
υνοπτικι απάντθςθ: Θεωρθτικά όςο λιγότερθ ηάχαρθ και γλυκά τρϊτε, τόςο το 
καλφτερο. Επειδι όμωσ ο ςτόχοσ του «απόλυτου μθδζν» δεν είναι ρεαλιςτικόσ, ιδοφ 
μερικοί τρόποι για να ελαττϊςετε τθν κατανάλωςθ ηάχαρθσ: 

 Καταγράψτε για μερικζσ μζρεσ όςα τρϊτε και πίνετε: κα βρείτε πιο εφκολα 
πόςθ ηάχαρθ καταναλϊνετε, ποιεσ είναι οι πθγζσ τθσ και τι πρζπει να μειϊςετε. 

 Περιορίςτε τθν ποςότθτα και ςυχνότθτα κατανάλωςθσ τυποποιθμζνων ςνακ, 
γλυκιςμάτων, επιδορπίων, ςακχαροφχων αναψυκτικϊν και ροφθμάτων. 

 Αποφφγετε τισ υπερμεγζκεισ μερίδεσ ζτοιμων φαγθτϊν και ροφθμάτων. 

 Καταναλϊνετε κατά προτεραιότθτα τρόφιμα που ζχουν υποςτεί ελάχιςτθ ι 
κακόλου βιομθχανικι επεξεργαςία. 

 Μελετάτε τισ διατροφικζσ ετικζτεσ. Επιλζγετε τρόφιμα χωρίσ ι με λίγθ 
επιπρόςκετθ ηάχαρθ και ταυτόχρονα χαμθλά ςε ςάκχαρα και πλοφςια ςε φυτικζσ 
ίνεσ. 

 Μειϊςτε ςταδιακά, από λίγο κάκε φορά, τθν ποςότθτα ηάχαρθσ που 
προςκζτετε ςτα ροφιματά ςασ ι/και ςε άλλα τρόφιμα. 
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 Ετοιμάηετε ςπιτικά γλυκά με λιγότερθ ηάχαρθ χρθςιμοποιϊντασ φρζςκα και 
αποξθραμζνα φροφτα αλλά και λαχανικά όπωσ τα καρότα. 

 Καλφψτε τθν ζντονθ επικυμία για γλυκό τρϊγοντασ φροφτα γλυκιάσ γεφςθσ 
ι φτιάχνοντασ επιδόρπια με βάςθ το γιαοφρτι. 

 Χρθςιμοποιιςτε περιςςότερθ κανζλα ι βανίλια, τα οποία μπορεί να 
μειϊςουν τθν επικυμία για γλυκό. 

 Αντικαταςτιςτε ζνα μζροσ τθσ επιτραπζηιασ ηάχαρθσ που καταναλϊνετε με 
άλλεσ γλυκαντικζσ φλεσ μειωμζνων κερμίδων ι/και με μεγαλφτερθ γλυκαντικι 
ικανότθτα. 
Προςοχι όμωσ: Θ ςτζβια (γλυκοηίτεσ ςτεβιόλθσ) αποτελεί τθ μόνθ φυςικι 
εναλλακτικι λφςθ αντί για ηάχαρθ χωρίσ υδατάνκρακεσ και κερμίδεσ. Ωςτόςο, κα 
πρζπει να βεβαιωκείτε ότι το προϊόν που επιλζξατε δεν περιζχει αρϊματα οφτε 
άλλεσ γλυκαντικζσ φλεσ που αποδίδουν κερμίδεσ.  Θ ξυλιτόλθ είναι επίςθσ μια πολφ 
καλι επιλογι με λιγότερεσ κερμίδεσ από τθ ηάχαρθ αλλά χάνει ζνα μζροσ τθσ 
γλυκαντικισ τθσ δφναμθσ ςε ηεςτά ροφιματα, ενϊ το μζλι παραμζνει μια ςτακερά 
καλι επιλογι υπό τθν προχπόκεςθ τθσ λελογιςμζνθσ κατανάλωςισ του, όχι 
παραπάνω από 1-2 κουταλάκια θμερθςίωσ.   
 

Ερϊτθςθ: Ποια ςυντθρθτικά κεωροφνται αρνθτικά/επικίνδυνα 

Απάντθςθ: Σα ςυντθρθτικά είναι μια από τισ πολλζσ κατθγορίεσ προςκζτων που 
χρθςιμοποιοφνται ςτα τρόφιμα (π.χ. χρωςτικζσ, αντιοξειδωτικά, ενιςχυτικά γεφςθσ, 
γλυκαντικά κ.ά.). Πιο επικίνδυνα ςυντθρθτικά κεωροφνται τα εξισ: Ε210 (βενηοϊκό 
οξφ), Ε211 (βενηοϊκό νάτριο), Ε212 (βενηοϊκό κάλιο), Ε214 (P-υδροξυβενηοϊκό 
αικφλιο), Ε215 (άλασ P-υδροξυβενηοϊκοφ αικυλίου με νάτριο), Ε218 (P-
υδροξυβενηοϊκό μεκφλιο), Ε219 (άλασ P-υδροξυβενηοϊκοφ μεκυλίου με νάτριο), 
Ε220 (διοξείδιο του κείου), Ε249 (νιτρϊδεσ κάλιο), Ε250 (νιτρϊδεσ νάτριο), Ε251 
(νιτρικό νάτριο), Ε252 (νιτρικό κάλιο), Ε296 (μθλικό οξφ – πρζπει να αποφεφγεται 
από βρζφθ και νιπια). Σα ςυγκεκριμζνα κατθγοροφνται ι/και ενοχοποιοφνται για 
αλλεργικζσ αντιδράςεισ, υπερκινθτικότθτα, νευρικζσ διαταραχζσ, προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςε ευαίςκθτα παιδιά, κρίςεισ άςκματοσ, 
εντερικζσ διαταραχζσ, αναιμία, καρκινογζνεςθ κ.ά. 
 

Ερϊτθςθ: Υπάρχουν κάποια ςυςτατικά που δεν αναγράφονται ςτισ 
ετικζτεσ των τροφίμων; 

Απάντθςθ: Είτε ςτθν ατομικι ςυςκευαςία του προϊόντοσ, είτε ςτθ μεγάλθ 
ςυςκευαςία για τα προϊόντα που πωλοφνται χφμα, πρζπει να υπάρχει θ ζνδειξθ 
«υςτατικά». ε αυτιν αναγράφονται όλα τα ςυςτατικά του, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςκζτων, υποχρεωτικά με φκίνουςα ςειρά 
περιεκτικότθτασ κατά βάροσ, ξεκινϊντασ δθλαδι από το ςυςτατικό που περιζχεται 
ςε μεγαλφτερθ ποςότθτα προσ αυτά που υπάρχουν ςε μικρότερθ, ζτςι ϊςτε τα 
κφρια ςυςτατικά να εμφανίηονται πρϊτα. Ενδείξεισ, επιςθμάνςεισ και γενικά όλεσ οι 
πλθροφορίεσ για το προϊόν και το περιεχόμενό του οφείλουν να είναι ευκόλωσ 
κατανοθτζσ, ευδιάκριτεσ, ευανάγνωςτεσ και γραμμζνεσ ανεξίτθλα. ε όλα τα 
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ειςαγόμενα προϊόντα οι πλθροφορίεσ πρζπει να αναγράφονται και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, τυπωμζνεσ πάνω ςτθ ςυςκευαςία ι ςε ειδικό αυτοκόλλθτο αν δεν γίνεται 
αλλιϊσ, και να είναι πιςτι απόδοςθ όςων αναφζρονται ςτθν ξενόγλωςςθ ετικζτα. 
 

Ερϊτθςθ: Τι γνϊμθ ζχετε για τθ δίαιτα αδυνατίςματοσ ςφμφωνα με τισ 
ομάδεσ αίματοσ; 

Απάντθςθ: Οι δίαιτεσ που βαςίηονται ςτθ κεωρία ότι ανάλογα με τθν ομάδα 
αίματοσ του κάκε ατόμου υπάρχουν κατάλλθλα, ακατάλλθλα και ουδζτερα 
τρόφιμα, πρωτοεμφανίςτθκαν γφρω ςτο 1920. ιμερα κυκλοφοροφν πολλζσ 
εκδοχζσ τουσ, με πιο δθμοφιλι αυτι του P.J.D’Adamo (www.dadamo.com). Δεν 
υπάρχουν όμωσ επιςτθμονικζσ αποδείξεισ ότι θ ομάδα αίματοσ κακορίηει ι 
επθρεάηει τον τρόπο μεταβολιςμοφ των τροφίμων. ε ότι αφορά το αδυνάτιςμα, τα 
όποια κετικά αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δίαιτασ οφείλονται κυρίωσ ςτουσ 
περιοριςμοφσ που επιβάλλει και ςτο μικρό περικϊριο διατροφικϊν επιλογϊν που 
αφινει, οπότε το άτομο που τθν ακολουκεί αναγκάηεται τελικά να τρϊει λιγότερο. 
Ωςτόςο, είναι πολφ δφςκολο μια τόςο περιοριςτικι διατροφι να εφαρμοςτεί για 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, πόςο μάλλον να γίνει τρόποσ ηωισ. 

χετικζσ ερωτιςεισ: Ομάδα αίματοσ και ευερζκιςτο ζντερο. Ομάδα αίματοσ και 
απϊλεια λίπουσ. 

 

Ερϊτθςθ: Ποια θ γνϊμθ ςασ για τθ διαλειμματικι νθςτεία για κάποιον 
που γυμνάηεται ζντονα; 

Απάντθςθ: Θ διαλείπουςα αφαγία (και όχι διαλειμματικι νθςτεία) δεν είναι κάτι 
καινοφργιο, υπάρχει πολλά χρόνια τϊρα και κεωρθτικά βαςίηεται ςτον τρόπο που 
υποτίκεται ότι ζτρωγαν οι παλαιολικικοί άνκρωποι. Αν εφαρμοςτεί ςωςτά ζχει 
κάποια αποτελζςματα ςτθν απϊλεια βάρουσ (όχι τόςο λίπουσ), κυρίωσ ςε άτομα 
που ζτςι κι αλλιϊσ δεν μποροφν να κάνουν μια νορμάλ διατροφι με 3-4 γεφματα 
και τουσ βολεφει να τρϊνε με αυτόν τον τρόπο. Ωςτόςο αυξάνει ςθμαντικά το 
πεπτικό ςτρεσ (γαςτρικόσ φόρτοσ), κζλει παρατεταμζνο χρόνο χϊνευςθσ (οπότε 
δφςκολα μπορείσ να γυμναςτείσ ςωςτά) και απαιτεί πολλά ςυμπλθρϊματα ςτο 
16άωρο που δεν τρωσ, ζτςι ϊςτε να μθν χάςεισ μυϊκό ιςτό. Οι περιςςότεροι που τθν 
ζχουν ακολουκιςει είχαν κεαματικά αποτελζςματα τισ πρϊτεσ 2-3 εβδομάδεσ και 
κατόπιν, λόγω τθσ πλιρουσ αποδιοργάνωςθσ του μεταβολιςμοφ τουσ, πιραν ξανά 
όςα κιλά ζχαςαν εισ διπλοφν, τριπλοφν κ.λπ. Γενικϊσ από τθ ςτιγμι που δεν μπορεί 
να γίνει εφκολα μόνιμοσ τρόποσ διατροφισ, δεν μπορεί να βοθκιςει ςτθ διατιρθςθ 
του απολεςκζντοσ βάρουσ/λίπουσ.  
8 ςχετικζσ ερωτιςεισ. 
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Ερϊτθςθ: Τελευταία νοιϊκω πολφ κουραςμζνθ και δεν μπορϊ να 
κάνω καλι προπόνθςθ. Ζκανα εξετάςεισ και δεν βρζκθκε τίποτα το 
ανθςυχθτικό. Τι μπορϊ να κάνω από πλευράσ διατροφισ; 

Απάντθςθ: Προςκζςτε ςτθ διατροφι ςασ περιςςότερα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ, 
φροφτα, ςπόρουσ, ξθροφσ καρποφσ, ψάρια και πράςινο τςάι. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
προπόνθςθσ πιείτε ςιγά-ςιγά ζνα υποτονικό ρόφθμα υδατανκράκων και αρκετό 
νερό. Αμζςωσ μετά τθν προπόνθςθ πιείτε πάλι νερό και καταναλϊςτε τροφζσ με 
υψθλό γλυκαιμικό δείκτθ όπωσ μπανάνεσ, απλζσ μπάρεσ δθμθτριακϊν, ηυμαρικά, 
ρφηι, πατάτεσ ι ψωμί. Εάν θ κατάςταςθ δεν βελτιωκεί εντόσ 2-3 εβδομάδων, 
επαναλάβετε τισ ιατρικζσ εξετάςεισ και με αυτζσ ανά χείρασ επιςκεφκείτε 
ακλθτίατρο. 

 

Ερϊτθςθ: Τί ςυμβουλι ζχετε να δϊςετε ςτα άτομα που δεν ζχουν 
χριματα για διατροφολόγο και δεν ζχουν κάποια γνϊςθ πάνω ςτθ 
διατροφι; 

 
Απάντθςθ: Θ ςυμβουλι είναι μία - διατροφι μεςογειακοφ τφπου! Κατά γενικι 
ομολογία, θ μεςογειακοφ τφπου διατροφι είναι υγιεινι, βολικι, ευζλικτθ και 
απολαυςτικι. Είναι όμωσ και ιδιαιτζρωσ οικονομικι, κάτι που γίνεται άμεςα 
αντιλθπτό εάν αναλφςετε τθ διατροφικι πυραμίδα τθσ με κριτιριο το κόςτοσ. 
Επιπλζον, κυριαρχοφν τα φαγθτά που καταναλϊνονται ωμά, ι ιπια μαγειρεμζνα 
χωρίσ πολλά γευςτικά επιπρόςκετα και ςυνθκζςτερα με ςυνταγζσ που «αβγατίηουν 
τθν ποςότθτα», ζτςι ϊςτε ό,τι περιςςζψει να μπορεί ευκολότερα να διατθρθκεί και 
να φαγωκεί μια επόμενθ μζρα ι να ςυνδυαςτεί με άλλα τρόφιμα και να μετατραπεί 
ςε κάποιο άλλο φαγθτό. υνεπϊσ, και υγιεινι είναι και όλα χρθςιμοποιοφνται 
οικονομικά, τίποτα δεν πάει χαμζνο, τίποτα δεν πετάγεται αν μπορεί να ςυντθρθκεί 
και να καταναλωκεί αργότερα, τα πάντα αξιοποιοφνται! 
χετικζσ ερωτιςεισ: Οικονομικι δυςπραγία. Ζλλειψθ χρθμάτων για ποιοτικζσ 
διατροφικζσ επιλογζσ. Καλά και φκθνά τρόφιμα. 
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Ερϊτθςθ: Ποια είναι θ καλφτερθ δίαιτα αδυνατίςματοσ; 

Απάντθςθ: Θ «καλφτερθ» δίαιτα αδυνατίςματοσ είναι αυτι που γίνεται… αβίαςτα 
και ςυγχρόνωσ πλθροί τουσ κανόνεσ τθσ υγιεινισ, ποικίλθσ και κρεπτικά επαρκοφσ 
διατροφισ, παρζχει ςτον οργανιςμό όλα τα απαραίτθτα διατροφικά ςτοιχεία για 
τθν καλι λειτουργία του και ταιριάηει ςτθν κακθμερινότθτα, ςτον τρόπο ηωισ, ςτισ 
γευςτικζσ προτιμιςεισ, ςτισ ανάγκεσ αλλά και ςτο ψυχολογικό προφίλ του ατόμου 
που τθν ακολουκεί, με δφο λόγια είναι θ εξατομικευμζνθ, «κομμζνθ και ραμμζνθ» 
ςτα μζτρα του κακενόσ. Άλλο τρόπο ηωισ ζχει, για παράδειγμα, μια νοικοκυρά και 
άλλο μια εργαηόμενθ, άλλεσ κρεπτικζσ απαιτιςεισ ζνα νεαρό άτομο και άλλεσ 
κάποιο μεγαλφτερθσ θλικίασ, άλλθ προςζγγιςθ χρειάηεται για αυτιν που παχαίνει 
επειδι τρϊει ςυναιςκθματικά και άλλθ για αυτιν που απλϊσ τρϊει πολφ και δεν 
γυμνάηεται κακόλου, αλλιϊσ πρζπει να αντιμετωπιςτεί ο υγιισ υπζρβαροσ που 
κζλει να χάςει 2-3 κιλά και αλλιϊσ ο αςκενισ παχφςαρκοσ που κινδυνεφει από τισ 
επιπλοκζσ τθσ παχυςαρκίασ.  
 

 

Τα ςυμπλθρϊματα πρωτεΐνθσ είναι τελικά απαραίτθτα για αυτοφσ 
που αςκοφνται; 

Απάντθςθ: Σα ςυμπλθρϊματα "ςυμπλθρϊνουν" τισ επιπλζον διατροφικζσ μασ 
ανάγκεσ. Επομζνωσ ζνα ςυμπλιρωμα πρωτεϊνϊν δεν μπορεί να κεωρθκεί 
"απαραίτθτο" οφτε χριςιμο εάν προςλαμβάνετε μζςω τθσ διατροφισ ςασ το 
ςφνολο των πρωτεϊνϊν που χρειάηεςτε. Ενδεχομζνωσ χριςιμο κα μποροφςε να 
είναι εάν ζχετε αυξθμζνεσ ςε πρωτεΐνεσ ι χρειάηεςτε μια επιπρόςκετθ πθγι τουσ, 
γυμνάηεςτε εντατικά ςτοχεφοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ μυϊκισ μάηασ, ακολουκείτε 
ειδικό διαιτολόγιο αλλά χάνετε γεφματα ςυχνά ι είςτε αποκλειςτικά χορτοφάγοσ.  
 

Ερϊτθςθ: Ναι ι όχι ςτα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν; Δεν επθρεάηει 
αρνθτικά; Πολλοί άνκρωποι τα χρθςιμοποιοφν προλθπτικά για μινεσ. 

Απάντθςθ: Εξαρτάται! Κατ' αρχιν κανζνα ςυμπλιρωμα διατροφισ δεν μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν πρόλθψθ ι κεραπεία οποιαςδιποτε αςκζνειασ. Από τθν 
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άλλθ, θ υπερβολικι πρόςλθψθ οποιουδιποτε ςυςτατικοφ, μπορεί να προκαλζςει 
ανιςορροπίεσ, π.χ. υπερβιταμίνωςθ από τισ λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ. Τπάρχουν 
ςυγκεκριμζνοι λόγοι για τθ χριςθ ςυμπλθρωμάτων και περιπτϊςεισ που μπορεί να 
είναι αναγκαία, π.χ. ςε διαπιςτωμζνεσ διατροφικζσ ελλείψεισ, ςε αυξθμζνεσ 
διατροφικζσ ανάγκεσ που δεν μποροφν (ι δεν πρζπει) να καλυφκοφν μζςω των 
τροφίμων, ςε άτομα που κάνουν ειδικζσ διατροφζσ κ.ά.  
 
* Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ανατρζξτε ςτην παρουςίαςη περί 
ανοςοδιατροφήσ. 
 

Για οποιαδιποτε ερϊτθςι ςασ δεν απαντικθκε, για οτιδιποτε άλλο κζλετε να 
ρωτιςετε, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο mail του Studio One. 

 
Ευχαριςτοφμε πολφ που μασ τιμιςατε με τθ ςυμμετοχι και το ενδιαφζρον ςασ. 
 
Για το Studio One 
ταφροσ Δεδοφκοσ 


