ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2
ΕΙΑΓΩΓΗ
τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε
απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα:
1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ;
2. Σί είναι τα λίπθ ,ςε ποιζσ κατθγορίεσ διακρίνονται και ποιόσ είναι ο ρόλοσ
τουσ;
3. Σί είναι οι υδατάνκρακεσ ςε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται, γιατί τουσ
χρειαηόμαςτε;
4. Γιατί είναι χριςιμεσ οι βιταμίνεσ;
5. Ποφ είναι χριςιμεσ οι ανόργανεσ ουςίεσ;
6. Ποιζσ τροφζσ είναι πλοφςιεσ ςε μζταλλα;
7. Ποιζσ είναι οι απόψεισ που ιςχφουν ςιμερα ςχετικά με τθν πρόςλθψθ
ςυμπλθρωμάτων βιταμινϊν;

ΠΡΩΣΕΙΝΕ

Αποτελοφν τα πιο διαδεδομζνα και πολυδιάςτατα τόςο ςτθ μορφι όςο και ςτθ
λειτουργία τουσ μακρομόρια.
Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφν είτε δομικά ςυςτατικά των μεμβρανϊν του κυττάρου είτε
ςυνεργοφν ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, όπωσ θ δθμιουργία πρωτεϊνικϊν
ςυμπλοκϊν.
Απoτελοφνται από αμινοξζα ,τα οποία ενϊνονται μεταξφ τουσ με πεπτιδικοφσ
δεςμοφσ ςχθματίηοντασ μια γραμμικι αλυςίδα ,καλοφμενθ αλυςίδα πολυπεπτιδίων.
Όλεσ οι πρωτεΐνεσ περιζχουν άνκρακα, οξυγόνο και άηωτο και οι περιςςότερεσ εξ
αυτϊν και κείο.
Τπάρχουν 20 αμινοξζα που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι πρωτεΐνθσ. Οι
πρωτεΐνεσ που δεν ζχουν που δεν ζχουν και τα 20 αμινοξζα ονομάηονται ελλιπείσ.
Οι πιγεσ πρωτεΐνθσ που περιζχουν και τα 20 αμινοξζα ονομάηονται πλιρεισ.
Επιλζγοντασ λοιπόν τισ πλιρεισ κα εξαςφαλιςκοφν όλα τα αμινοξζα που χρειάηεται
ο οργανιςμόσ μασ.
Οριςμζνα αμινοξζα μποροφν να παραχκοφν ςτο ςϊμα και δεν είναι τόςο
απαραίτθτα για τθ διατροφι μασ .Σα αμινοξζα που δεν μποροφν να παραχκοφν από
τον οργανιςμό μασ όμωσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ διατροφι μασ.
Ο ρόλοσ τθσ πρωτεΐνθσ ςτο ςϊμα μασ.
Οι πρωτεΐνεσ ζχουν πολλζσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ μζςα ςτο ςϊμα, το οποίο τισ
χρθςιμοποιεί ωσ ενζργεια.
Η πρωτεΐνθ χρθςιμοποιείται επίςθσ ωσ ζνα ζνηυμο που προκαλεί αντιδράςεισ μζςα
ςτο ςϊμα, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεταβολιςμοφ και του γονιδίου τθσ
ανάπτυξθσ και τθσ επιδιόρκωςθσ .Χρθςιμοποιείται ακόμθ για να μεταφζρει τα
ςιματα από ζνα μζροσ του ςϊματοσ ςτο άλλο και να ςχθματίςει δομζσ
ςυμπεριλαμβανομζνων των μυϊν.

θμαντικι ςτθ διατροφι μασ.
Η πρωτεΐνθ είναι απαραίτθτθ για τον οργανιςμό μασ ςε ςυνδυαςμό με
υδατάνκρακεσ, βιταμίνεσ ,ανόργανα άλατα κ.α.
Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ που θ διατροφι πολλϊν ατόμων είναι τόςο
ελλιπισ είναι το γεγονόσ ότι εξιςϊνουν τθν πρωτεΐνθ με τθν καλι διατροφι,
νομίηοντασ ότι τα ηωικά προϊόντα είναι ο μόνοσ τρόποσ για να τθν λάβουμε ςτθ
διατροφι μασ.
Σα λαχανικά, τα δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, τα φαςόλια ,οι ξθροί καρποί και οι
ςπόροι, ζχουν επίςθσ καλζσ πρωτεΐνεσ. Πράςινα λαχανικά ,μπιηζλια και φαςόλια
ζχουν περιςςότερθ πρωτεΐνθ ανά κερμίδα από το κρζασ και επιπλζον οι φυτικζσ
πρωτεΐνεσ είναι πλοφςιεσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά και φυτοχθμικά. Ακόμθ και τα
φροφτα ζχουν μικρζσ ποςότθτεσ πρωτεΐνθσ. τα ηωικά τρόφιμα δεν υπάρχουν
αντιοξειδωτικά και φυτοχθμικά.
ΛΙΠΗ

Σα λιπαρά αποτελοφν μια από τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν των
τροφίμων και κεωροφνται απαραίτθτα για τθν διατιρθςθ ενόσ υγιοφσ ςϊματοσ
αποτελϊντασ βαςικι πθγι ενζργειασ. Τπάρχει μια παρεξθγθμζνθ αντιμετϊπιςθ από
τουσ περιςςότερουσ, αφοφ ςυνικωσ επικεντρωνόμαςτε ςτισ βλαβερζσ τουσ
ςυνζπειεσ, ενϊ το ςθμείο που πρζπει να εςτιάςουμε, εκτόσ από τθν ποςότθτα, είναι
θ ποιότθτα και ο τφποσ των λιπαρϊν που καταναλϊνουμε.
Ο ρόλοσ των λιπαρϊν
•Θεωροφνται ςθμαντικι πθγι ενζργειασ προςφζροντασ υγεία κι ευεξία ςτον
οργανιςμό. 1 gr λίπουσ αποδίδει ενζργεια ίςθ με 9 Κcal, περίπου 2,5 φορζσ
περιςςότερθ ενζργεια ανά μονάδα βάρουσ, από τουσ υδατάνκρακεσ και τισ
πρωτεΐνεσ (4 Κcal).
•Χρθςιμεφουν ςαν εφεδρεία καφςιμθσ φλθσ, ςε περιόδουσ κακισ διατροφισ ι
πείνασ, ι ςε περιπτϊςεισ που υπάρχουν αυξθμζνεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ όπωσ ςε
βρζφθ και παιδιά ι ςε υψθλά επίπεδα φυςικισ δραςτθριότθτασ.

•Αποτελοφν βαςικά δομικά ςυςτατικά των ςωματικϊν κυττάρων και ςυγκεκριμζνα
των κυτταρικϊν μεμβρανϊν, διαφυλάςςοντασ τθν ςτακερότθτα του εςωτερικοφ
περιβάλλοντοσ του κυττάρου.
•Προφυλάςςει και διατθρεί ςτθ κζςθ τουσ τα ςπλάχνα, ενϊ δρα και ωσ μονωτικό
υλικό διατθρϊντασ τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ ςτακερι.
•Βοθκοφν ςτθν καλφτερθ απορρόφθςθ και μεταφορά των λιποδιαλυτϊν βιταμινϊν
A,D,E και K, ενϊ εξαςφαλίηουν τα απαραίτθτα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξζα. Επίςθσ
αποτελοφν πρόδρομεσ ενϊςεισ για τθν ςφνκεςθ ςθμαντικϊν βιολογικϊν μορίων
(π χ θ χολθςτερόλθ είναι πρόδρομθ ουςία ςτθ ςφνκεςθ ςτεροειδϊν ορμονϊν και
βιταμίνθσ D).
•Ενιςχφουν τα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τθσ τροφισ, προςκζτοντασ άρωμα
και γεφςθ.
Σα λιπαρά ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ διακρίνονται ςε:
1.Φυτικά:
προζρχονται από τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ όπωσ ελαιόλαδο, θλιζλαιο,
μαργαρίνεσ, spreads, ξθροί καρποί (αμφγδαλα, φιςτίκια κλπ)
2.Ζωϊκά: περιζχονται ςε τρόφιμα όπωσ κρζασ και προϊόντα τουσ (αλλαντικά), ςτα
αυγά και ςτα γαλακτοκομικά προϊόντα όπωσ βοφτυρο, γάλα, τυριά, λαρδί, κρζμα
γάλακτοσ κλπ.
Ανάλογα με τθ ςφςταςι τουσ διακρίνονται ςε κορεςμζνα και τα ακόρεςτα , τα
οποία μπορεί να είναι μονοακόρεςτα ι πολυακόρεςτα.







Κορεςμζνα: αυτά που ςυναντϊνται ςυνικωσ ςτα τρόφιμα είναι το
βουτυρικό, το παλμιτικό και το ςτεατικό οξφ. Τπάρχουν κυρίωσ ςε τρόφιμα
ηωικισ προζλευςθσ, όπωσ ςτο λαρδί, ςτο βοφτυρο, ςτα λιπαρά μζρθ των
κρεάτων, ςτα λιπαρά παράγωγα του κρζατοσ (π.χ. μπζικον), ςτα γλυκά, ςτα
πλιρθ γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά και ςτα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα
γεφματα.
Trans λιπαρά οξζα: είναι φυτικά ζλαια που ζχουν υποςτεί υδρογόνωςθ, μια
επεξεργαςία ϊςτε να είναι ςτερεά ςε κερμοκραςία δωματίου. Παρόλο που
ανικουν ςτα ακόρεςτα λιπαρά οξζα, ο μεταβολιςμόσ τουσ μοιάηει με αυτόν
των κορεςμζνων, κακιςτϊντασ τα ανκυγιεινά, οπότε θ κατανάλωςι τουσ
πρζπει να περιορίηεται. Βρίςκονται ςε επεξεργαςμζνα τρόφιμα, όπωσ γλυκά,
μπιςκότα, κζικ αλλά και ςε τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ.
Μονοακόρεςτα: υπάρχουν κυρίωσ ςτο ελαιόλαδο, το αβοκάντο και το
κραμβζλαιο
Πολυακόρεςτα: υπάρχουν ςτα φυτικά ζλαια όπωσ θλιζλαιο, ςόγια,
ςθςαμζλαιο, καλαμποκζλαιο, ςτισ μαργαρίνεσ, ςτα λιπαρά ψάρια(ςαρδζλεσ,
ςολομόσ) και ςτα λαχανικά. τθν κατθγορία αυτι ανικουν και τα λιπαρά

οξζα, λινολεϊκό (ω-6) και λινολεϊκό οξφ (ω-3) που ονομάηονται απαραίτθτα
γιατί δεν μποροφν να παραχκοφν από το ςϊμα ςε επαρκείσ ποςότθτεσ και
πρζπει να λαμβάνονται με τθ διατροφι γιατί κεωροφνται αναγκαία για τθν
ομαλι λειτουργία του οργανιςμοφ.
1) Ωμζγα-6: το λινελαϊκό οξφ είναι ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ.
Βρίςκεται ςε αφκονία ςε φυτικά ζλαια, όπωσ ςτο θλιζλαιο, ςογιζλαιο,
καλαμποκζλαιο, και τισ μαργαρίνεσ που φτιάχνονται από τα αντίςτοιχα
ζλαια. τθν ίδια ομάδα ανικει και το αραχιδονικό οξφ που επίςθσ κεωρείται
απαραίτθτο λιπαρό οξφ. Σροφζσ πλοφςιεσ ςε αυτό είναι το κρζασ, το ςυκϊτι,
το λαρδί και το λίποσ των αυγϊν.
2) Ωμζγα-3: το α-λινολενικό οξφ είναι ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ. Η
ομάδα αυτι είναι πολφ ςθμαντικι για τθν διατιρθςθ τθσ υγείασ του
οργανιςμοφ. Σο α-λινολενικό οξφ είναι απαραίτθτο για τθ φυςιολογικι
ανάπτυξθ του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα. Επίςθσ
είναι ςθμαντικό ςυςτατικό τθσ μεμβράνθσ του αμφιβλθςτροειδοφσ χιτϊνα
του ματιοφ. Επιπλζον, τα ω-3 λιπαρά οξζα αποτελοφν θ βάςθ για τθν
παραγωγι των εικοςανοειδϊν, λιπαρϊν οξζων από τα οποία παράγονται
ορμόνεσ όπωσ οι προςταγλανδίνεσ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ ορμόνεσ είναι
ςθμαντικζσ ςτθν διατιρθςθ τθσ υγείασ τθσ καρδιάσ κακϊσ προςτατεφουν τισ
αρτθρίεσ από τθν ακθροςκλιρωςθ. Βρίςκονται ςτα ςκοφρα πράςινα
λαχανικά, ςτα φυτικά ζλαια, ςτουσ ξθροφσ καρποφσ όπωσ καρφδια,
λιναρόςποροσ και ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτα λιπαρά ψάρια (ςαρδζλεσ) και
καλαςςινά γενικότερα. Γι' αυτό και μελζτεσ που ζγιναν ςτουσ Εςκιμϊουσ τθσ
Γροιλανδίασ, ζδειξαν ότι ζχουν πολφ μικρό ποςοςτό κνθςιμότθτασ από
καρδιαγγειακζσ πακιςεισ.

Ποιά λίπθ πρζπει να επιλζγουμε;
Σα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα τόςο τθσ ολικισ, όςο και τθσ "κακισ",
LDL, χολθςτερόλθσ του αίματοσ. Κατά ςυνζπεια ευνοοφν τον ςχθματιςμό
ακθρωματικισ πλάκασ ςτισ αρτθρίεσ και μακροπρόκεςμα αυξάνεται ο κίνδυνοσ
καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ λιψθ κορεςμζνων λιπαρϊν
ςε ςυνδυαςμό με παράγοντεσ όπωσ παχυςαρκία, κάπνιςμα, αλκοόλ και άγχοσ,
μπορεί να οδθγιςουν ςτθν εκδιλωςθ ςτεφανιαίασ νόςου. Γι' αυτό είναι ςθμαντικό
να μειωκεί θ πρόςλθψθ κορεςμζνων λιπαρϊν και να προτιμϊνται άπαχα κρζατα
και γαλακτοκομικά χαμθλϊν λιπαρϊν. Εκτόσ όμωσ από τα "φανερά" λίπθ που είναι
ευδιάκριτα και μποροφν να αφαιρεκοφν εφκολα, όπωσ το βοφτυρο, τα ζλαια, το
εμφανζσ λίποσ ςτο κρζασ, υπάρχουν και τα "κρυμμζνα" λιπαρά ςτα μπιςκότα, ςτα

κζικ, ςτα τυριά, το αυγό, τουσ ξθροφσ καρποφσ, ςτα πατατάκια και ςε πολλά ζτοιμα
τρόφιμα, των οποίων θ κατανάλωςθ πρζπει να περιοριςτεί, γιατί μπορεί ν'
αυξιςουν επικίνδυνα το ποςοςτό ςυμμετοχισ των κορεςμζνων λιπιδίων ςτθ δίαιτα.
Οι ετικζτεσ των τροφίμων πλζον αναφζρουν αναλυτικά τθν περιεκτικότθτα του
τροφίμου ςε λιπαρά, οπότε μπορεί ο καταναλωτισ να κάνει πιο υγιεινζσ επιλογζσ.
Αντίκετα, θ καλι χολθςτερίνθ αφαιρεί ςτθν πράξθ τθν κακι χολθςτερίνθ από τα
τοιχϊματα των αρτθριϊν και τθν οδθγεί ςτο ιπαρ (ςυκϊτι), όπου καταςτρζφεται
από ειδικοφσ υποδοχείσ. Ζτςι κακαρίηονται τα τοιχϊματα των αρτθριϊν από τθν
κακι (LDL) χολθςτερίνθ.
Σα ακόρεςτα λιπαρά οξζα αποτελοφν πιο υγιεινά λιπαρά. Σόςο τα πολυακόρεςτα
όςο και τα μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα, βοθκοφν ςτον ζλεγχο τθσ χολθςτερόλθσ και
μειϊνουν τα επίπεδα τθσ ολικισ και τθσ LDL χολθςτερόλθσ, οπότε εμποδίηεται θ
δθμιουργία ακθρωματικισ πλάκασ κι ζτςι απομακρφνεται ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ
ςτεφανιαίασ νόςου.
Πόςα λιπαρά πρζπει να καταναλϊνουμε κακθμερινά;
Η ποςότθτα των λιπαρϊν που ενδείκνυται να καταναλϊνουμε εξαρτάται από τον
τρόπο ηωισ, τθν θλικία, το φφλο και τθν φυςικι δραςτθριότθτα. ' ζνα
ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο το 30-35% τθσ θμεριςιασ προςλαμβανόμενθσ ενζργειασ
πρζπει να προζρχεται από τα λιπαρά εκ των οποίων < 7% τθσ ενζργειασ να
προζρχεται από κορεςμζνα λιπαρά, το 4-8% να προζρχεται από ω-6 πολυακόρεςτα
λιπαρά και 0,5-1% από το α-λινολενικό οξφ, ενϊ τουλάχιςτον 200mg να
προζρχονται από ω-3 λιπαρά οξζα από τα λιπαρά ψάρια, ξθροφσ καρποφσ και
φυτικά ζλαια. Σο υπόλοιπο 10% περίπου πρζπει να προζρχεται από μονοακόρεςτα
λιπαρά οξζα.
τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, τισ ονομαηόμενεσ Δυτικοφ τφπου, όπου θ παχυςαρκία
αποτελεί πλζον παγιωμζνθ κατάςταςθ και μια από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ
κανάτου, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει, αποδεικνφοντασ ότι θ πρόςλθψθ διατροφικοφ
λίπουσ αποτελεί μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ για τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ.
Η μείωςθ του διατροφικοφ λίπουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ φυςικι
δραςτθριότθτα και τθν βελτίωςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν, αποτελεί
κακοριςτικό παράγοντα ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ παχυςαρκίασ και ςυμβάλλει
ςθμαντικά ςτθν προςπάκεια για απϊλεια βάρουσ. Επιπλζον θ μείωςθ του
διατροφικοφ λίπουσ ζχει ευεργετικι επίδραςθ ςτουσ παράγοντεσ κίνδυνου και ςτισ
ςχετιηόμενεσ με το υπερβάλλον βάροσ πακιςεισ, βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθν
ποιότθτα ηωισ.

Τδατάνκρακεσ

Σι είναι οι υδατάνκρακεσ;
Οι υδατάνκρακεσ είναι τα νομίςματα ενζργειασ του ςϊματόσ μασ. Σα περιςςότερα
τρόφιμα που τρϊμε κακθμερινά αποτελοφνται από υδατάνκρακεσ. Ο οργανιςμόσ
μασ, ςπα τουσ υδατάνκρακεσ ςε μικρότερα κομμάτια, τθ γλυκόηθ, τα οποία καίει για
να πάρουμε τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε όλθ μζρα για να ηιςουμε.
Γιατί χρειαηόμαςτε τουσ υδατάνκρακεσ;
Οι υδατάνκρακεσ είναι θ βαςικι πθγι ενζργειασ του Εγκεφάλου μασ και του
νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ. Προςφζρουν τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να
κινθκοφμε, να ςκεφτοφμε και να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ λειτουργίεσ του
ςϊματόσ μασ.
Ποιοι είναι οι υδατάνκρακεσ;
Τπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ υδατανκράκων: οι απλοί υδατάνκρακεσ και οι
ςφνκετοι.
Απλοί υδατάνκρακεσ
Οι απλοί υδατάνκρακεσ λζγονται αλλιϊσ και ςάκχαρα. Σουσ βρίςκουμε ςτθ ηάχαρθ
και ςε όλα τα τρόφιμα που φτιάχνονται από αυτι όπωσ οι καραμζλεσ, τα γλυκά, οι
ςοκολάτεσ και τα παγωτά. Οι απλοί υδατάνκρακεσ, ωςτόςο, βρίςκονται και ςε πιο
κρεπτικά τρόφιμα όπωσ τα φροφτα και το γάλα. Σα ςάκχαρα δίνουν τθ γλυκιά γεφςθ
ςτα τρόφιμα και για αυτό ζχουμε τθν τάςθ να μασ αρζςουν περιςςότερο. Είναι
προτιμότερο να τρϊμε ςάκχαρα από φροφτα, λαχανικά και γάλα, αλλά γιατί;! Σα
τρόφιμα αυτά εκτόσ από ςάκχαρα είναι γεμάτα από τόςα άλλα κρεπτικά ςυςτατικά

όπωσ βιταμίνεσ που μασ κάνουν να νιϊκουμε πιο ηωντανοί και ευδιάκετοι, φυτικζσ
ίνεσ και αςβζςτιο, που βοθκά να αποκτάμε γερά οςτά και εντυπωςιακό ανάςτθμα.
φνκετοι Τδατάνκρακεσ
Ο πιο γνωςτόσ ςφνκετοσ υδατάνκρακασ είναι το άμυλο. Σο άμυλο το βρίςκουμε ςτα
δθμθτριακά όπωσ το ψωμί, τα κράκερσ, τα παξιμάδια, τα όςπρια, τα μακαρόνια, το
ρφηι, θ πατάτα, το καλαμπόκι ο αρακάσ, τα φαςολάκια. Σα τρόφιμα που παίρνουμε
από τθ φφςθ και περιζχουν άμυλο είναι πλοφςια και ςε άλλα ςυςτατικά όπωσ
βιταμίνεσ και μζταλλα. ιμερα, υπάρχουν ςυςκευαςμζνα τρόφιμα που περιζχουν
επεξεργαςμζνο άμυλο, Σο επεξεργαςμζνο άμυλο είναι άμυλο που του ζχουμε
αφαιρζςει κρεπτικά ςυςτατικά όπωσ οι φυτικζσ ίνεσ. Οι φυτικζσ ίνεσ όμωσ μασ
κάνουν να αιςκανόμαςτε χορτάτοι. Όταν τισ αφαιρζςουμε από ζνα τρόφιμο τότε
για χορτάςουμε από αυτό πρζπει να φάμε πολφ μεγαλφτερθ ποςότθτα. Για το λόγο
αυτό ζνα μπολ δθμθτριακά πρωινοφ μασ χορταίνει πιο πολφ από ότι 1 μπολ
ηαχαρωτά.
Τδατάνκρακεσ που πρζπει να καταναλϊνουμε.
Καλό είναι να ζχουμε από όλουσ τουσ υδατάνκρακεσ ςτθν κακθμερινι μασ
διατροφι. Μεγαλφτερο μζροσ τθσ κακθμερινισ μασ διατροφισ ζχουν τα αμυλοφχα
και μάλιςτα τα μθ επεξεργαςμζνα, για δθμθτριακά το πρωί, ψωμί του τοςτ
αργότερα κλπ. Ωςτόςο, και οι απλοί υδατάνκρακεσ όπωσ τα φροφτα, τα λαχανικά,
το γάλα και το γιαοφρτι είναι απαραίτθτοι κάκε μζρα ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ και
πιο αραιά μζςα ςτο μινα τα γλυκά.
Πϊσ το ςϊμα μασ χρθςιμοποιεί τθ γλυκόηθ;
Όταν φάμε υδατάνκρακεσ το ςϊμα μασ, τουσ ςπα ςε μικρότερα κομμάτια, τθ
γλυκόηθ. Η γλυκόηθ απορροφάται από το ζντερο και βγαίνει ςτθν κυκλοφορία του
αίματοσ. Όταν θ ποςότθτα τθσ γλυκόηθσ αυξθκεί ςτο αίμα, το ςϊμα ενεργοποιεί το
πάγκρεασ να ρίξει ςτο αίμα μια ορμόνθ τθν ινςουλίνθ. Η ινςουλίνθ είναι υπεφκυνθ
να μετακινιςει τθ γλυκόηθ και να τθ βοθκιςει να μπει από το αίμα ςτα κφτταρα για
να καεί.
Όταν τρϊω απλοφσ υδατάνκρακεσ νιϊκω να πεινϊ αμζςωσ! Είναι φυςιολογικό;
Οι απλοί υδατάνκρακεσ διαςπϊνται πολφ γριγορα από τον οργανιςμό μασ με
αποτζλεςμα να βγαίνουν γριγορα ςτο αίμα. Σο ςϊμα για να προλάβει το
κυκλοφοριακό κονφοφηιο τθσ γλυκόηθσ ςτζλνει πολφ μεγάλεσ ποςότθτεσ ινςουλίνθσ.
Η αυξθμζνθ ινςουλίνθ βάηει πολφ περιςςότερθ γλυκόηθ μζςα ςτα κφτταρα με
αποτζλεςμα το αίμα να απομζνει με λιγότερθ γλυκόηθ από το φυςιολογικό, Ο
οργανιςμόσ ξεγελιζται και νομίηει πωσ δεν ζχει αρκετι ενζργεια και οπότε μασ
κάνει να πεινάμε.

Όταν τρϊμε ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ, αυτι θ διαδικαςία γίνεται πιο αργά, Οπότε θ
γλυκόηθ τακτοποιείται από το αίμα ςτο υπόλοιπο ςϊμα πιο ομαλά και εμείσ
νιϊκουμε χορτάτοι για περιςςότερθ ϊρα.
Οι επιςτιμονεσ βρικαν πωσ τα τρόφιμα που αυξάνουν πολφ γριγορα τθ γλυκόηθ
ςτο αίμα όπωσ τα γλυκά, μπορεί να ςχετίηονται με ςακχαρϊδθ διαβιτθ και
προβλιματα καρδιάσ!
Ανόργανεσ ουςίεσ και βιταμίνεσ
τθν άκλθςθ, οι βιταμίνεσ (προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ 'vita' που ςθμαίνει
'ηωι') και οι ανόργανεσ ουςίεσ (αποτελοφν το 4-5% του ςωματικοφ μασ βάρουσ)
είναι πολφ ςθμαντικζσ και απαραίτθτεσ. Αντίκετα με απ’ ότι πιςτεφουν αρκετοί δεν
είναι πθγζσ ενζργειασ. Δεν ζχουν δθλαδι, καμία κερμιδικι αξία και άρα δεν
παχαίνουν. Είναι όμωσ απαραίτθτεσ για τισ περιςςότερεσ βιολογικζσ λειτουργίεσ,
ανάμεςα τουσ και για τθν παραγωγι ενζργειασ από τουσ υδατάνκρακεσ, τα λίπθ και
τθσ πρωτεΐνεσ. Ρυκμίηουν και κακοδθγοφν όλεσ τισ μεταβολικζσ διεργαςίεσ του
οργανιςμοφ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι κρίςιμεσ για τθν απόδοςθ κατά τθν
άςκθςθ, όπωσ είναι θ πυροδότθςθ τθσ μυϊκισ ςυςτολισ, θ ρφκμιςθ του όγκου και
των υγρϊν του ςϊματοσ κτλ.
Οι βιταμίνεσ είναι απαραίτθτεσ για
χηματιςμό & διατήρηςη υγιϊν ιςτϊν
Λειτουργία ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ
Ρφθμιςη του μεταβολιςμοφ
Απορρόφηςη θρεπτικϊν ςυςτατικϊν
Διατήρηςη νευρικοφ ςυςτήματοσ
Αντιοξειδωτικά

ΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕ ΟΤΙΕ (ΣΑ ΜΕΣΑΛΛΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΣΑ ΙΧΝΟΣΟΙΧΕΙΑ)

 υμβάλλουν ςτην δφναμη και δομή των οςτϊν, διατηρϊντασ τα δυνατά και
ανεκτικά ςτισ κακϊςεισ
 Μετάδοςη νευρικϊν ερεθιςμϊν & ρφθμιςη ςυςταλτικότητασ μυϊν
 Ρφθμιςη του pH του ςϊματοσ
 Μεταφορά του οξυγόνου
 Ρφθμιςη τησ ιςορροπίασ των υγρϊν του ςϊματοσ
 Μεταβολιςμόσ

Οι βιταμίνεσ τα μζταλλα και τα ιχνοςτοιχεία, εκτόσ από λιγοςτζσ περιπτϊςεισ, δεν
μποροφν να παραχκοφν ι να ςυντεκοφν από τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Ωςτόςο,
ρυκμίηουν το μεταβολιςμό, βοθκοφν ςτθν παραγωγι (από τθν τροφι) και ςτθ
χριςθ ενζργειασ ςτον οργανιςμό, ενϊ κατζχουν ςθμαντικό ρόλο και ςτθ λειτουργία
των κυττάρων. Η ζλλειψι τουσ, ακόμθ και ςε μικρζσ ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν
υγεία, είτε αυξάνοντασ τθν ευπάκεια ςε αςκζνειεσ, είτε προκαλϊντασ ςυγκεκριμζνθ
αβιταμίνωςθ. Όταν ο οργανιςμόσ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ ποςότθτα βιταμινϊν και
ανόργανων ουςιϊν, οι μεταβολικζσ διεργαςίεσ δεν εξελίςςονται κανονικά, δεν
παράγεται θ απαιτοφμενθ ενζργεια με ςυνζπεια ο οργανιςμόσ να αδυνατεί να
λειτουργιςει κανονικά. Μθ ςωςτι αφξθςθ του μυϊκοφ όγκου και δφναμθσ παρά τθ
ςωςτι προπονθτικι διαδικαςία, μειωμζνθ αντοχι και απόδοςθ, κόπωςθ,
νευρικότθτα, κατάκλιψθ, φτωχόσ μυϊκόσ ςυντονιςμόσ, αδυναμία, τριχόπτωςθ,
μειωμζνθ άμυνα του οργανιςμοφ κτλ είναι κάποια από τα ςυμπτϊματα τθσ ζλλειψθ
βιταμινϊν. τθν περίπτωςθ αυτι θ ακλθτικι επίδοςθ και θ ικανότθτα άκλθςθσ
παρουςιάηεται μειωμζνθ.
Οι βιταμίνεσ και οι ανόργανεσ ουςίεσ βρίςκονται ςε όλεσ τισ φυςικζσ τροφζσ. Ζτςι
ζνα ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο που παρζχει μια ποικιλία ηωικϊν και φυτικϊν
τροφϊν από όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων, κατά προτίμθςθ μθ επεξεργαςμζνων (όπωσ
φρζςκα φροφτα και λαχανικά) ςε τακτικι βάςθ και ςτουσ ςωςτοφσ ςυνδυαςμοφσ,
μπορεί να εξαςφαλίςει ςχεδόν πάντοτε μια ςυνεχι και επαρκι παροχι βιταμινϊν,
μετάλλων και ιχνοςτοιχείων και να προλάβει αβιταμινϊςεισ.
Βζβαια, ενϊ αυτό ακοφγεται πολφ απλό και εφκολο να επιτευχκεί, ςτθν πράξθ για
πολλοφσ είναι λίγο δφςκολο. Οι ςυνικειεσ του κακενόσ, ο τρόποσ ηωισ, θ ζλλειψθ
χρόνου, το πρόγραμμα προπονιςεων, θ βιομθχανοποίθςθ των τροφϊν, θ
υπερβολικι χριςθ ουςιϊν, όπωσ το αλκοόλ και το κάπνιςμα, οι διατροφικζσ
προτιμιςεισ και απζχκειεσ κτλ. ζχουν οδθγιςει τουσ περιςςότερουσ ςε μια
μονότονθ διατροφι, θ οποία αναπόφευκτα κα οδθγιςει τελικά ςε κάποια μορφι
δυςκρεψίασ και για το ακλθτι μια ενδεχομζνωσ μείωςθ ςτθν απόδοςθ, αλλά και ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ ςε αδυναμία τθσ διατροφισ γενικότερα να καλφψει τισ ανάγκεσ
ςε βιταμίνεσ, ιδιαίτερα των ακλθτϊν
Ίςωσ λόγω τθσ γενικότερθσ αντίλθψθσ ότι θ κατανάλωςθ μιασ ποικιλίασ τροφίμων
είναι ςθμαντικι για τθν άριςτθ κρζψθ μασ, μαηί με το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο
είναι δφςκολο να επιτευχκεί, ζχουν ςτραφεί τόςοι πολλοί ακλθτζσ ςτθν
κατανάλωςθ διατροφικϊν ςυμπλθρωμάτων και άλλων διατροφικϊν προϊόντων.
Προςπακοφν δθλαδι να μειϊςουν τθν πικανότθτα το ότι δεν τρϊνε καλά για να
αποδϊςουν καλά. Φτάνουμε ζτςι πολλζσ φορζσ ςτο ςθμείο, οι ακλθτζσ από

υποκρεψία να οδθγοφνται ςε υπερκρεψία από τα ςυμπλθρϊματα. Καμία όμωσ από
τισ δφο καταςτάςεισ δεν είναι ιδανικι.
Θεωρϊντασ ότι τα 'υμπλθρϊματα διατροφισ' είναι τα προϊόντα εκείνα που
περιζχουν ςυμπυκνωμζνα ζνα ι περιςςότερα κρεπτικά ςυςτατικά, των οποίων ο
προοριςμόσ είναι να ςυμπλθρϊςουν (και όχι να αντικαταςτιςουν!) το θμεριςιο
διαιτολόγιο του ανκρϊπου όταν θ διατροφι του δεν είναι ιςορροπθμζνθ» πρζπει
να λθφκεί υπόψθ ότι θ κατανάλωςθ τουσ δεν πρζπει να γίνεται αλόγιςτα. Πολλά
άτομα που προςλαμβάνουν κρεπτικά ςυμπλθρϊματα ςυνικωσ ζχουν καλι υγεία
και θ διατροφι τουσ κεωρείται επαρκισ. Μολονότι κατά κανόνα τα ςυμπλθρϊματα
δεν είναι επικίνδυνα, θ χρθςιμότθτα τουσ δεν είναι πάντα επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνθ και θ υπερβολικι χριςθ τουσ διαταράςςει τθν ιςορροπθμζνθ
διατροφι..
Η καταπόνθςθ που προκαλεί θ άςκθςθ αυξάνει τθν χριςθ οριςμζνων βιταμινϊν,
όπωσ των βιταμινϊν του ςυμπλζγματοσ Β, αλλά αυτζσ μποροφν να αναπλθρωκοφν
με τθν επιπλζον τροφι που προςλαμβάνει ο ακλοφμενοσ για να καλφψει τισ
ενεργειακζσ του ανάγκεσ, αρκεί να ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ υγιεινισ διατροφισ.
Μια ποικίλθ διατροφι με πολλά φροφτα και λαχανικά μπορεί να παρζχει τισ ουςίεσ
που είναι απαραίτθτεσ. θ άςκθςθ επίςθσ αυξάνει τθν ζκκριςθ οριςμζνων
ανόργανων ςυςτατικϊν (ιδιαίτερα των θλεκτρολυτϊν νατρίου, καλίου και χλωρίου)
μζςω των οφρων και του ιδρϊτα και θ ςυχνότθτασ ςιδθροπενίασ είναι ςχετικά
υψθλι, ακόμα και ανάμεςα ςε ακλθτζσ, γι’ αυτό κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ
προςοχι
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν ότι θ λιψθ των παραπάνω ουςιϊν
πάνω από τθν υνιςτϊμενθ Ημεριςια Δόςθ αποβαίνει προσ όφελοσ του ακλθτι.
Όντωσ ςιμερα πολφ λόγοσ γίνεται για τον υποτικζμενο ρόλο των βιταμινϊν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ απόδοςθσ του ακλθτι, γι’ αυτό και θ χριςθ ςυμπλθρωμάτων
βιταμινϊν, πολλζσ φορζσ δε ςε μεγαδόςεισ, είναι πολφ διαδεδομζνθ.
Η κατανάλωςθ ςυμπλθρωμάτων ςυνικωσ αντιπροςωπεφει τθν εςφαλμζνθ
φιλοςοφία «περιςςότερο από το αρκετό είναι καλφτερο από το αρκετό». Φτάνουμε
ζτςι ςτο ςθμείο να ζχουμε υπερβολικι πρόςλθψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Ωςτόςο,
θ υπάρχουςα όμωσ επιςτθμονικι βιβλιογραφία δείχνει ότι ακλθτζσ με επαρκι
πρόςλθψθ βιταμινϊν μζςω ενόσ ιςορροπθμζνου διαιτολογίου δεν βελτιϊνουν τθν
απόδοςθ τουσ προςλαμβάνοντασ επιπλζον βιταμίνεσ, με εξαίρεςθ τθν βιταμίνθ Ε ςε
μεγάλο υψόμετρο.
Οι βιταμίνεσ και τα μζταλλα να είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ ςτθν διατροφι των
ακλθτϊν, όμωσ υπάρχουν και κίνδυνοι από μεγαδόςεισ βιταμινϊν. ε ότι αφορά τισ

υδατοδιαλυτζσ , ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει κίνδυνοσ επειδι
αποβάλλονται εφκολα με τα οφρα. Πάντωσ μεγαδόςεισ νιαςίνθσ ζχουν
ενοχοποιθκεί για γαςτρικό ζλκοσ, ενϊ και θ Β6 ζχει τοξικζσ επιδράςεισ ςτον
οργανιςμό. Ακόμα και θ υδατοδιαλυτι βιταμίνθ C, θ οποία κεωρείται ότι ςε
φυςιολογικζσ δόςεισ δρα ωσ εκκακαριςτισ ελευκζρων ριηϊν Ο2, ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ, ςε μεγάλεσ δόςεισ είναι παράγων redox και προάγει τθν οξείδωςθ. Σα
πράγματα είναι πιο ςθμαντικά για τισ λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ. Η αποβολι τουσ είναι
αργι και μεγάλο μζροσ τουσ ςυγκρατείται ςτο ιπαρ και το λιπϊδθ ιςτό.
Μεγαδόςεισ βιταμίνθσ. Α μπορεί να προκαλζςουν αδυναμία, ναυτία, πόνο ςτισ
αρκρϊςεισ, θπατικι βλάβθ, ενϊ μεγαδόςεισ βιταμίνθσ D απϊλεια μυϊκοφ τόνου,
διάρροια, εναπόκεςθ αςβεςτίου ςτουσ νεφροφσ κτλ. Αλόγιςτθ επίςθσ υπζρμετρθ
φόρτιςθ του οργανιςμοφ με μεγάλεσ ποςότθτεσ Fe χωρίσ τθν φπαρξθ αναιμίασ,
δθμιουργεί μια ςωρεία προβλθμάτων, όπωσ καταςτροφι ενδοκρινϊν αδζνων,
κίρρωςθ του ιπατοσ, γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ κτλ
υμπεραςματικά, είναι πολφ ςθμαντικό οι ακλθτζσ να βαςίηονται ςτθν διατροφι
τουσ παρά ςτα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν και μετάλλων. Μια ποικίλθ και
ιςορροπθμζνθ διατροφι, πλοφςια ςε κρεπτικά ςυςτατικά που περιλαμβάνει
πολλοφσ ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ εξαςφαλίηει ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
επάρκεια ςε όλα τισ απαραίτθτεσ βιταμίνεσ και μζταλλα. Σα ςυμπλθρϊματα δεν
χρειάηονται εάν υπάρχει αρκετι ενεργειακι πρόςλθψθ από ποικιλία τροφίμων.
Ωςτόςο, ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται ςτα επίπεδα Fe και Ca. Καλό κα
είναι να ελζγχεται θ βιταμινικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ ανά περιόδουσ και επί
ελλείψεωσ να γίνει κεραπεία με ςυμπλιρωμα. Ακλθτζσ που δεν τρζφονται
ικανοποιθτικά, είτε λόγω του τρόπου ηωισ τουσ, είτε λόγω πολλαπλϊν
προπονιςεων διατρζχουν τον κίνδυνο ανεπαρκοφσ πρόςλθψθσ βιταμινϊν και ίςωσ
χρειάηονται ςυμπλθρϊματα. Σα ςυμπλθρϊματα αυτά κα πρζπει να περιζχουν τθν
ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ κάκε βιταμίνθσ και να είναι καταςκευαςμζνα από
φαρμακευτικζσ εταιρείεσ που τα κυκλοφοροφν ωσ φάρμακα με τθν ζγκριςθ του
Ε.Ο.Φ. Ναι λοιπόν ςτθν ςωςτι και όχι αλόγιςτθ χριςθ.

Βαςικζσ βιταμίνεσ

Βιταμίνθ Α ι ρετινόλθ
Απαραίτθτθ για τθ νυχτερινι όραςθ. Προςτατεφει τισ μεμβράνεσ και τισ
βλεννογόνουσ των ματιϊν, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του
οργανιςμοφ και ςτθν υγεία του δζρματοσ, κακϊσ διακζτει αντιοξειδωτικζσ
ιδιότθτεσ.
φμπλεγμα βιταμινϊν Β
Βιταμίνθ Β1 ι κειαμίνθ
υντελεί ςτθν ομαλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ, των μυϊν και τθσ
καρδιάσ. Επιπλζον, αυξάνει τθν πνευματικι δραςτθριότθτα και βοθκά ςτθν
παραγωγι ενζργειασ από τουσ υδρογονάνκρακεσ, τα λίπθ και το αλκοόλ.
Βιταμίνθ Β2 ι ριβοφλαβίνθ
υμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ των ενηφμων και ςτο μεταβολιςμό των λιπϊν, των
πρωτεϊνϊν και των υδατανκράκων για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτον οργανιςμό.
Επίςθσ, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν αναπαραγωγι και ευνοεί τθν καλι υγεία
των μαλλιϊν, των νυχιϊν και του δζρματοσ.
Βιταμίνθ Β3 ι βιταμίνθ PP ι νιαςίνθ
Απαραίτθτθ για τθν απελευκζρωςθ ενζργειασ ςτον οργανιςμό από τισ τροφζσ.
υμβάλλει ςτθν καλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν υγεία του
δζρματοσ.

Βιταμίνθ Β5 ι παντοκενικό οξφ
Απαραίτθτθ ςτον ενδιάμεςο μεταβολιςμό λιπϊν, υδατανκράκων και πρωτεϊνϊν.
Βιταμίνθ Β6 ι πυριδοξίνθ
Αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για το μεταβολιςμό των αμινοξζων και των πρωτεϊνϊν.
Είναι απαραίτθτθ για τθν καλι υγεία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ
ςυμβάλλει ςθμαντικά και ςτθ ςφνκεςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ.
Βιταμίνθ Β8 ι βιταμίνθ Η ι βιοτίνθ
Είναι βαςικό ςτοιχείο του μεταβολιςμοφ των αμινοξζων και των λιπιδίων.
Χρθςιμεφςει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ τριχόπτωςθσ.
Βιταμίνθ Β9 ι φολικό οξφ
υντελεί ςτθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ και είναι απαραίτθτθ ουςία για τθ
ςφνκεςθ του DNA.
Βιταμίνθ Β12 ι κοβαλαμίνθ
Δρα κυρίωσ ςτο μεταβολιςμό των λιπιδίων και των πρωτεϊνϊν, ςτθ ςφνκεςθ των
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ςτο νευρικό ςφςτθμα.
Βιταμίνθ C ι αςκορβικό οξφ
Η εν λόγω βιταμίνθ αποτελεί ιςχυρό αντιοξειδωτικό παράγοντα κακϊσ αυξάνει τθν
απορρόφθςθ του ςιδιρου. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό του κολλαγόνου,
βοθκά ςτθν εποφλωςθ των πλθγϊν και ςτθν επανόρκωςθ των ιςτϊν και γενικότερα
ενιςχφει τθν άμυνα του οργανιςμοφ.
Βιταμίνθ D ι καλςιφερόλθ
Η βιταμίνθ D ελζγχει το μεταβολιςμό του αςβεςτίου, του φωςφόρου και του
μαγνθςίου που αφορά ςτθν απορρόφθςι τουσ ςτο αίμα και ςτθν ενςωμάτωςι τουσ
ςτα οςτά.
Βιταμίνθ Ε ι τοκοφερόλθ
Ζνασ ακόμθ ιςχυρόσ αντιοξειδωτικόσ παράγοντασ. Προςτατεφει τα λιπίδια των
κυτταρικϊν μεμβρανϊν, επιβραδφνοντασ τθ γιρανςι τουσ, τροφοδοτεί με οξυγόνο
το ςϊμα και αυξάνει τθν αντοχι του οργανιςμοφ. Επιπλζον, επιταχφνει τθν
εποφλωςθ των πλθγϊν και προςτατεφει τα αγγεία από τθν αρτθριοςκλιρυνςθ και
τθ κρόμβωςθ.

Βαςικά μζταλλα

Αςβζςτιο (Ca)
Η ςπουδαιότερθ λειτουργία του είναι θ ςυμμετοχι του, μαηί με το φωςφόρο, ςτο
ςχθματιςμό και ςτθ διατιρθςθ γερϊν οςτϊν και δοντιϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό για
τθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ αλλά και για τθν υγεία του δζρματοσ. Σα
γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μια καλι πθγι αςβεςτίου. Τπάρχουν επίςθσ μικρά
ποςά ςε άλλα τρόφιμα ςυμπεριλαμβανομζνων των ψωμιϊν, ςτα δθμθτριακά, ςτα
φροφτα και λαχανικά, ςτα ψάρια που μποροφμε να τα φάμε με τα κόκαλα τουσ (π.χ.
κονςζρβα ςολομό και ςαρδζλεσ), ταχίνι, αμφγδαλα, ςφκα και τρόφιμα που
ενιςχφονται με αςβζςτιο.
Μαγνιςιο (Mg)
υμμετζχει ςε πολλζσ και ουςιϊδεισ διαδικαςίεσ μεταβολιςμοφ. Παράλλθλα,
ςυντελεί ςτθν απορρόφθςθ των μετάλλων αλλά και ςτθ ςωςτι χριςθ των
βιταμινϊν C, E και του ςυμπλζγματοσ Β. Επίςθσ, βοθκά τθν ανάπτυξθ των οςτϊν και
είναι αναγκαίο για τθ ςωςτι λειτουργία των νεφρων και των μυϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των καρδιακϊν. Πθγζσ μαγνθςίου είναι τα δθμθτριακά
ολικισ αλζςεωσ, βρϊμθ, καςτανό ρφηι , όςπρια κυρίωσ φαςόλια, μπιηζλια, φαςόλια
ςόγιασ, ςουςάμι, ξθροί καρποί, κυρίωσ αμφγδαλα, καρφδια, κάςιουσ ςπόροι, κυρίωσ
θλιόςποροσ, γαλακτοκομικά προϊόντα, πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, ιδιαίτερα
ςπανάκι, μπρόκολο, μαροφλι, φροφτα, κυρίωσ ςταφφλια, μπανάνα, αποξθραμζνα
φροφτα, χουρμάδεσ, κρζασ, κυρίωσ μοςχάρι, κακάο και μαφρθ ςοκολάτα

ίδθροσ (Fe)
Είναι απαραίτθτοσ για τθ μεταφορά οξυγόνου ςτο αίμα και το μυϊκό ςφςτθμα,
κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ. Ακόμθ αυξάνει τθν αντίςταςθ ςτισ αςκζνειεσ και
προλαμβάνει τθν κόπωςθ. Κατάλλθλεσ τροφζσ απορροφιςιμου ςιδιρου είναι :
λαχανικά ελαφρϊσ βραςμζνα, όχι ωμά(να αποφεφγεται το μπλζντερ, μειϊνει τθ
διακεςιμότθτα ςε ςίδθρο),λάχανο, μπρόκολο, ςπανάκι (και το ωμό), όλα τα
πράςινα λαχανικά, όλα τα όςπρια (ιδιαίτερα φακζσ + φαςόλια),από φροφτα τα
ακτινίδια (τον περιςςότερο) και τα ςταφφλια, ωμοί ξθροί καρποί, ςταφίδεσ, ξθρά
βερίκοκα.
Φωςφόροσ (P)
υμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ οςτϊν και δοντιϊν και ςτο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ
ενζργειασ. Επιπλζον, ςυντελεί ςτθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ, των νεφρϊν και
των μυϊν.
Καλζσ πθγζσ φωςφόρου αποτελοφν το κρζασ, τα πουλερικά, το ψάρι, το αυγό, το
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα καρφδια, οι φακζσ, τα δθμθτριακά και θ
ςοκολάτα.
Χαλκόσ (Cu)
Χάρθ ςτθν αντιοξειδωτικι του δράςθ προςτατεφει τα κφτταρα από τισ ελεφκερεσ
ρίηεσ. Ακόμθ, ςυμμετζχει ςτθν παραγωγι ενζργειασ, ςτο ςχθματιςμό τθσ μελανίνθσ
(τθσ χρωςτικισ, δθλαδι, του δζρματοσ και των μαλλιϊν) και ςτθν οξείδωςθ των
λιπαρϊν οξζων. Σροφζσ χαλκοφ αποτελοφν τα ςτρείδια, τα καλάςςια ςαλιγκάρια,
οι ελιζσ, ο Αρακάσ, τα φουντοφκια κ.α.
Κάλιο (K)
υνεργάηεται με το νάτριο για τθ ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ του νεροφ ςτο ςϊμα και
τον ομαλό ρυκμό τθσ καρδιάσ. Σροφζσ που είναι πλοφςιεσ ςε κάλιο είναι: μπανάνα,
αβοκάντο, πορτοκάλι, πεπόνι, αχλάδι, ςταφίδα, γλυκοπατάτα, πράςινα φυλλϊδθ
λαχανικά, μπρόκολο, αγκινάρα, ξθροί καρποί χωρίσ αλάτι, όςπρια, μανιτάρια και
ντομάτα.
ελινιο (Se)
Ζνασ ακόμθ ιςχυρόσ αντιοξειδωτικόσ παράγοντασ, το εν λόγω μζταλλο δρα από
κοινοφ με τθ βιταμίνθ Ε. Επίςθσ, προςτατεφει από τθ γιρανςθ και τθ ςκλιρυνςθ
των ιςτϊν μζςω τθσ οξείδωςθσ. Για να ενιςχφςουμε τθν πρόςλθψθ ςελθνίου κα
πρζπει να επιλζξουμε με μζτρο τρόφιμα που προζρχονται από περιοχζσ με υψθλι
περιεκτικότθτα ςελθνίου, όπωσ καρφδια Βραηιλίασ, ςκόρδο Κίνασ, μπριηόλα
Αμερικισ. Σο ςκόρδο, το κρεμμφδι, το πράςο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι,
κεωροφνται ςυςςωρευτζσ ςελθνίου, γιατί δεςμεφουν το ςελινιο ςε μια ειδικι
μορφι με αντικαρκινικι δράςθ.

Ψευδάργυροσ (Zn)
Είναι απαραίτθτοσ για τθ λειτουργία και τθ διαίρεςθ των κυττάρων και ιδιαίτερα
ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Μεγάλθ είναι θ ςυμβολι του και ςτο
αναπαραγωγικό ςφςτθμα τόςο των ανδρϊν όςο και των γυναικϊν. Φυτικά τρόφιμα
πλοφςια ςε ψευδάργυρο είναι οι ξθροί καρποί, τα φαςόλια και τα δθμθτριακά
ολικισ άλεςθσ.
υμπλθρϊματα Βιταμινϊν

Δεν υπάρχουν ςοβαρά ςτοιχεία που να αναδεικνφουν τθν φπαρξθ εργογόνων
αποτελεςμάτων, είτε για κάποια ςυγκεκριμζνθ βιταμίνθ, είτε για τουσ ςυνδυαςμοφσ
βιταμινϊν – ανόργανων ςυςτατικϊν ι για τα ανάλογα βιταμινϊν.
Οι απόψεισ που ιςχφουν ςήμερα ςχετικά με την πρόςληψη ςυμπληρωμάτων
βιταμινϊν είναι οι ακόλουθεσ:
1. Οι ανεπάρκειεσ βιταμινϊν δφναται να επθρεάςουν αρνθτικά και να
μειϊςουν τθν ακλθτικι απόδοςθ.
2. Σα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν δεν είναι απαραίτθτα ςε ακλθτζσ που
ακολουκοφν μια καλά ιςορροπθμζνθ δίαιτα.
3. Οι ακλθτζσ που κάνουν ζντονθ προπόνθςθ ίςωσ χρειάηονται
παρακολοφκθςθ των επιπζδων βιταμινϊν.
4. Σα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν κα πρζπει να ςυςτινονται ςε ακλθτζσ που
κάνουν κάποια δίαιτα απϊλειασ βάρουσ, ζχουν διατροφικζσ διαταραχζσ ι
χαμθλι ενεργειακι πρόςλθψθ. Η ςυμπλθρωματικι χοριγθςθ είναι
εγγυθμζνθ μόνο όταν υπάρχει ςαφισ απόδειξθ φπαρξθσ κάποιασ
ανεπάρκειασ.
5. Η υπερβολικι πρόςλθψθ βιταμινϊν, ιδιαίτερα λιποδιαλυτϊν, δφναται να
προκαλζςει ςυςςϊρευςι τουσ ςτο ςϊμα ςε τοξικά επίπεδα με αποτζλεςμα
τθν πρόκλθςθ παρενεργειϊν.

ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Η υγιεινι διατροφι παρζχει όλεσ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειάηεται το ςϊμα ϊςτε
να είναι υγιζσ. Ζχει ποικιλία και είναι πλοφςια ςε φροφτα και λαχανικά, ενϊ
περιζχει ελάχιςτα κεκορεςμζνα λιπαρά, τα οποία βρίςκονται ςε προϊόντα του
εμπορίου, το κρζασ, το πλιρεσ γάλα, το βοφτυρο και το τυρί. Η διατροφι πρζπει να
καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςϊματοσ ςε ενζργεια . Ζνα ςωςτό διατροφικό πρόγραμμα
κα πρζπει να περιλαμβάνει τροφζσ από όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων: γάλα, λαχανικά,
ψωμί και δθμθτριακά, φροφτα, ψάρια, πουλερικά και κρζασ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διατροφι μασ αποτελείται από πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ, ανόργανεσ ουςίεσ
και βιταμίνεσ. Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφνται από αμινοξζα και χρθςιμεφουν ςτον
οργανιςμό ωσ ενζργεια. Σα λίπθ αποτελοφν βαςικι πθγι ενζργειασ, αυτά
διακρίνονται ςε φυτικά και ηωικά. Σα ηωικά λίπθ διακρίνονται ςε πολυακόρεςτα και
μονοακόρεςτα. Σα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τθν κακι χολθςτερίνθ. Παράλλθλα,
από τουσ υδατάνκρακεσ παίρνουμε όλθ τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να
ηιςουμε. Είναι βαςικι πθγι ενζργειασ του εγκεφάλου και του νευρικοφ
ςυςτιματοσ. Διακρίνονται ςε απλοφσ και ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ. Οι βιταμίνεσ
ςυμβάλλουν ςτο ςχθματιςμό ιςτϊν, ςτθ ςωςτι λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ,
ςτθν απορρόφθςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κ.α. Οι ανόργανεσ ουςίεσ ςυμβάλλουν
ςτθ δφναμθ των ιςτϊν, ςτθ ρφκμιςθ του ph του αίματοσ, ςτο μεταβολιςμό κ.α.
Μερικζσ βαςικζσ βιταμίνεσ είναι θ βιταμίνθ Α, Β1, Β2,Β3 κ.α. Οριςμζνα βαςικά
μζταλλα Ca, Mg, Fe, P, Cu κ.α. Ακόμθ, τα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν είναι
απαραίτθτα κυρίωσ για τουσ ακλθτζσ που παρουςιάηουν κάποια ανεπάρκεια, θ
υπερκατανάλωςθ τουσ προκαλεί παρενζργειεσ.

