
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ –

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
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ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Συντονίστρια Healthy Lifestyle

∆ιατροφολόγος
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

• ΥΓΕΙΝΗ και ΟΡΘΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ

• ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Απαραίτητα στοιχεία για να εξασφαλίσουµε

και να διαφυλάξουµε την υγεία µας



Γενικές οδηγίες διατροφής
�Κατανάλωση ποικιλίας τροφών

� Ισορροπία γευµάτων µε άσκηση

�∆ιατροφή πλούσια σε δηµητριακά, λαχανικά, 
φρούτα, όσπρια

�∆ιατροφή µειωµένη σε λίπος

�Μέτρια χρήση ζάχαρης

�Μέτρια χρήση αλατιού

�Μέτρια χρήση αλκοόλ



ΠΟΣΟΣΤΑ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Ενήλικες:

• Κύπρος 38%

• Αµερική 55%

• Ευρώπη 40%

• Ασία 2.5%

Παιδιά Κύπρου Αγόρια 31%

Κορίτσια 45%
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

• Είµαστε όµως βέβαιοι ότι τα τρόφιµα που

φτάνουν στο πιάτο µας είναι ότι καλύτερο

µπορούµε να έχουµε;

• Ποιος ο ρόλος της «λειτουργικής ιατρικής

διατροφής» ;
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

• Η λειτουργική Ιατρική ∆ιατροφή συνεισφέρει στη

σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού

µε φυσικό τρόπο

• Προς τη κατεύθυνση αυτή η σύγχρονη διατροφή

και η τεχνολογία τροφίµων έχουν συµβάλει

αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη λειτουργικών

τροφίµων µε µέριµνα στα ιδιαίτερα θρεπτικά

συστατικά , που καθηµερινή τους χρήση θα

συµβάλλει στη διατήρηση της υγείας του

ανθρώπου
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Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιµα ;

• Είναι τα τρόφιµα που έχουν ευεργετικές

επιδράσεις στη λειτουργία του οργανισµού

πέραν από τις επαρκείς τους θρεπτικές

επιδράσεις

• Τα λειτουργικά τρόφιµα πρέπει να παραµένουν

τρόφιµα και πρέπει να επιφέρουν τα

αποτελέσµατα τους σε ποσότητες αντίστοιχες µε

αυτές που αναµένεται να καταναλωθούν στη

διατροφή
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Ποια τρόφιµα είναι λειτουργικά;

• Με φυσικά βιολογικά συστατικά – πορτοκάλι µε βιταµίνη
Γ

• Περιέχουν ήδη κάποια φυσικά βιολογικά συστατικά αλλά
εµπλουτίζονται µε επιπλέον ποσότητα αυτού όπως τα
δηµητριακά προγεύµατος µε βιταµίνες

• Τρόφιµα που δεν περιέχουν αρχικά κάποιο βιολογικό
συστατικό αλλά εµπλουτίζονται µε αυτά – όπως το γάλα
µε φυτοστερόλες

• Τρόφιµα µε βιολογικά ενεργά συστατικά αλλά µε
αρνητική επίδραση και υφίστανται ειδική επεξεργασία
αποµάκρυνσης πχ τυρί χωρίς χοληστερόλη
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Ποια θεωρούνται λειτουργικά

συστατικά;

• Βιταµίνες( πχ βιταµίνη Γ)

• Μέταλλα

• Λιπαρά οξέα

• Λειτουργικά τρόφιµα πχ γάλα µε
φυτοστερόλες, τυρί χωρίς χοληστερόλη, 
µαργαρίνη µε φυτοστερόλες, ελαιόλαδο µε
µονοακόρεστα , µπρόκολο µε
αντιοξειδωτικά, σολωµος µε Ω3 λιπαρά, 
ψωµ.ι µε σίδηρο και φυλλιικο οξύ
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• Με πιο τρόπο τα συστατικά των

λειτουργικών τροφίµων ωφελούν τον

οργανισµό;
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Πεπτικό σύστηµα

• ∆ιατηρούν φυσιολογική τη καθηµερινή

εντερική λειτουργά πχ φυτικές ίνες

• Ενισχύουν τη µη παθογόνα µικροχλωρίδα

που ζει στο παχύ έντερο (προβιωτικά )

• Συντελούν στην ανακούφιση των

συµπτωµάτων σε άτοµα µε δυσανεξία στη

λακτόζη
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Ανοσοποιοτικό Σύστηµα

• Ενισχύουν ( βιταµίνη Γ)

• ∆ρούν ως αντιοξειδωτικά( βιταµινες Α ,  Γ

, Ε ) 

• Προστατεύουν από αλλεργίες ( προβιοτικά

) 
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Καρδιαγγειακό σύστηµα

• Μειώνουν την απορρόφηση της διατροφικής

χοληστερόλης ( στερόλες) 

• Μειώνουν τη σύνθεση της κακής χοληστερόλης

στο αίµα ( µονοακόρεστα και ω3 λιπαρά ) 

• Μειώνουν τα τριγλυκερίδια

• Ρυθµίζουν τα επίπεδα λιπιδίων και ζάχαρου στο

άιµα ( φυτικε΄ς ίνες) 

• Προστατεύουν τα αγγέια µει.ωνοντας τη πίεση , 

τη δηµιουργία θρόµων ( ω3 λιπαρά ) 
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H χοληστερόλη παράγοντας κινδύνου
για καρδιαγγειακές παθήσεις

Η διαιτολογική παρέµβαση παίζει πρωτεύοντα ρόλο

στην αντιµετώπιση της υπερχοληστερολαιµίας.

(1 στους 3 Έλληνες έχουν υψηλή χοληστερόλη, 

µόνο το 35% το γνωρίζει)

Μείωση των τιµών της χοληστερόλης κατά 10%

µειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήµατα :

Law M., BMJ 2000

-25%40 ετών

50 ετών

60 ετών

70 ετών
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Τι είναι οι φυτικές στερόλες;
Φυτικές στερόλες, από φυτικά έλαια, όπως ηλιέλαιο, καλαµποκέλαιο κ.ά.,

µε χηµική δοµή παρόµοια µε αυτή της χοληστερόλης

Μηχανισµός δράσης
Οι φυτικές στερόλες ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη στο έντερο, 

καταλαµβάνοντας τη θέση της
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ
ΖΩΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΚΑΝ
• LDL-χοληστερόλη: στόχος η µείωσή

της για να µειώσουµε τον κίνδυνο
ΚΑΝ (NCEP, 2004)

• Μείωση της χοληστερόλης κατά 10% 
µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο
στεφανιαίας νόσου έως και κατά
20% (NCEP, 2001)

• Η διατροφή και ο τρόπος ζωής
παίζουν βασικό ρόλο στην
αντιµετώπιση της ΚΑΝ

– 80% της ΚΑΝ οφείλεται σε παράγοντες
που είναι στο χέρι µας να ελέγξουµε (WHO, 
2003)

– Η σωστή διατροφή συµπληρώνει τη
φαρµακευτική αγωγή
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Η δράση των φυτικών στερολών είναι
πρόσθετη εκείνης ενός υγιεινού

διαιτολογίου και της φαρµακευτικής
αγωγής µε στατίνες

(Katan et al., 2003; Jenkins and Edwards & Moore, 2003)

Τα προϊόντα µε στερόλες δεν υποκαθιστούν τη
φαρµακευτική αγωγή, αλλά µπορούν να δράσουν συνεργιστικά.
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5Μείωση ~5 

kg

∆ιατήρηση ιδανικού

βάρους

3–525 g/ ηµέραΠρωτεΐνες σόγιας

55–10 g/ 

ηµέρα

Φυτικές Ίνες

5<200 mg/ 

ηµέρα

Χοληστερόλη από

την διατροφή

5–10<7% της

ενέργειας

Κορεσµένα λιπαρά

102–2.5 

g/ηµέρα

Φυτικές Στερόλες

Μείωση της

LDL 

χοληστερόλ

ης (%)

ΣύστασηΣυστατικό

Οι φυτικές στερόλες είναι ο πιο αποτελεσµατικός

τρόπος για µείωση της χοληστερόλης µέσω της

διατροφής
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� Οι φυτικές στερόλες είναι φυσικές οργανικές
ενώσεις που προσοµοιάζουν σε δοµή µε την
χοληστερόλη

� Υπάρχουν στο καθηµερινό διαιτολόγιο (200 -
400 mg/d) ως µικροσυστατικά των φυτικών
ελαίων

� Το αποτέλεσµα µείωσης της χοληστερόλης
από φυτικές στερόλες είναι γνωστό απο το
1950
(e.g. Pollak et al (1953) Circulation)

ΦυτικέςΦυτικές ΣτερόλεςΣτερόλες
Plant sterols explanation 3
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ΣΥΚΩΤΙ

Χοληστερόλη

Χολής

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΧοληστερόλη

50%

ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΧοληστερόλη

50%

∆ιαιτιτική

Χοληστερόλη

ΧΩΡΙΣ

ΦΥΤΙΚΕΣ

ΣΤΕΡΟΛΕΣ

Ε
ν
τε

ρ
ικ

ή
ο
δ

ό
ς

ΟΟ ΜηχανισµόςΜηχανισµός µείωσηςµείωσης τηςτης χοληστερόληςχοληστερόλης::

ΑναστολήΑναστολή τηςτης ΕντερικήςΕντερικής ΑπορρόφησηςΑπορρόφησης

ΜΕ

ΦΥΤΙΚΕΣ

ΣΤΕΡΟΛΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΧοληστερόλη

20%

ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝ

Η

Χοληστερόλη

80%

Χοληστερόλη

Ορού

Mechanism
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

• Προιόντα µε φυτικές στερόλες µπορούν να

εµπλουτίσουν τη διατροφή µας

• Προσοχή σε ανταγωνιστικούς παράγοντες

πχ αλάτι και µε έµφαση στο κρυµµένο

αλάτι
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΙ

ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

•Ελέγξτε την ποσότητα των λιπαρών που συνηθίζετε να τρώτε και ΚΥΡΙΩΣ

επιλέξτε «καλά (φυτικά)» λιπαρά αντί για «κακά» (ζωικά) λιπαρά, 

όπως το ελαιόλαδο και οι µαλακές φυτικές µαργαρίνες.

•Περιορίστε το αλάτι στο µαγείρεµα. Μειώσετε την ποσότητα αλατιού όταν

µαγειρεύετε και µην προσθέτετε αλάτι κατά τη διάρκεια του γεύµατος. 

Μειώνοντας το αλάτι, µειώνεται και η κατακράτηση υγρών.

•Τρώτε δυο µερίδες λιπαρών ψαριών την εβδοµάδα. Οι σαρδέλες, ο σολοµός, 

ο κολιός, η ρέγκα, η πέστροφα είναι οι καλύτερες πηγές ω-3 λιπαρών οξέων.

•Τρώτε το λιγότερο πέντε διαφορετικού χρώµατος φρούτα και λαχανικά για την

αντιοξειδωτική τους προστασία, φρέσκα, αποξηραµένα ή σε ρόφηµα.

•Τρώτε φυτικές ίνες που παρέχονται από βρώµη, ολικής αλέσεως δηµητριακά

και ψωµί, όσπρια (φακές), αρακά και φασόλια.

•Εντάξτε 2g Φυτικών Στερολών στο καθηµερινό σας διαιτολόγιο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μεγάλη κατανάλωση σύνθετων δηµητριακών πχ
ολοσίταρο ψωµί, όσπρια, πουργούρι
Μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
Μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος
Μεγάλη κατανάλωση ψαριού- πουλερικών
Ελαιόλαδο
Μέτρια κατανάλωση γαλακτοκοµικών κυρίως σε
τυροκοµικά προϊόντα
Κατανάλωση κόκκινου κρασιού καθηµερινά
Καθηµερινή άσκηση
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∆ΙΕΘΝΗΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

• Να τρώτε ποικιλία τροφίµων καθηµερινά

• Να διατηρείτε το σωµατικό σας βάρος

σταθερό τρώγωντας τις σωστές ποσότητες

φαγητού και κάνοντας άσκησης

• Να τρώτε µπόλικα φρούτα και λαχανικά

καθηµερινά

• ∆ιαλέγετε τρόφιµα φτωχά σε λιπαρά, αλάτι, 

ζάχαρη και χοληστερόλη

• Εφαρµώστε τη Μεσογειακή ∆ιατροφή
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

• Το Μεσογειακό µοντέλο διατροφής αποτελεί το
πιο δηµοφιλές µοντέλο διατροφής στο
σύγχρονο κόσµο.

• Προάγει την Υγεία αλλά προσφέρει και
ευχάριστη γεύση.

• Για µισό αιώνα από το 1960 παραµένει στη
δηµοσιότητα µε θετικά επακόλουθα στην υγεία
αλλά και στη γαστρονοµία

• Η απάντηση στη πρόληψη πολλών ασθενειών
πχ διαβήτη , καρδιοπάθειες, καρκίνο κλπ
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Γιατί επιλέχθηκε αυτή η δίαιτα;

• Η επιλογή αυτών των δύο περιοχών και της
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου προέκυψε
από την αξιολόγηση των ακόλουθων τριών
παραγόντων:

• Χαµηλή νοσηρότητα από χρόνια νοσήµατα

• Προσδόκιµο επιβίωσης για τους ενήλικες ήταν
το ψηλότερο

• Μελέτη και πληθώρα δεδοµένων για τις
διατροφικές συνήθειες στις περιοχές αυτές και

ταύτιση µε τα επιστηµονικά δεδοµένα της
σύγχρονης υγιεινής διατροφής.
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

• ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΤΙΚΟ η χρήση

ελαιολάδου σαν η κύρια πηγή λίπους στη

διατροφή των µεσογειακών λαών

• Χρήση ελαιολάδου στις σαλάτες αλλά και

στο µεγείρεµµα

• Το ελαιόλαδο έχει ψηλή διατροφική αξία
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∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ Ελαιολάδου

• 1  γρ ελαιόλαδο περιέχει 9 θερµίδες

• 75% των συστατικών είναι µονοακόρεστα

λιπαρά , ελαττώνει την χοληστερόλη , το

LDL , ψηλώνει το HDL

• Καλή πηγή βιταµίνης Ε ( ενάντια στον

καρκίνο)

• Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά ( προστατεύει

από καρδιοπάθειες , καρκίνο ) 
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∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

• Βοηθά στη χώνεψη

• Βοηθά στη προστασία από καρδιοπάθειες

• Προστατεύει από καρκίνο( αντιοξειδωτικά)

• Βοηθά στη µείωση της πίεσης

• Βοηθά στη καλύτερη ρύθµιση του

σακχάρου
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Μη Μεταδοτικές ασθένειες 2004

• Καρδιοπάθειες 2179 θάνατοι κάθε χρόνο

• 511 θάνατοι από καρκίνο κάθε χρόνο

• Ψηλά ποσοστά παχυσαρκίας

• Ψηλά ποσοστά διαβήτη

• 44% των παιδιών αγόρια παχύσαρκα

• 33% των κοριτσιών παχύσαρκα

• 55% των παιδιών µε ψηλή χοληστερόλη 170 

• 87% των παιδιών παίρνουν περισσότερο λίπος
από το ενδεικνυόµενο

•
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

• ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΨΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
– Βοηθά ενάντια στη χοληστερόλη και στις
καρδιοπάθειες

• Ψάρια – Πουλερικά – λίγες φορές την εβδοµάδα
για πρωτείνη

• Λαχανικά – σαν σαλάτες αλλά και σαν κύριο
φαγητό

• Οσπρια - Κύρια πηγή πρωτείνης φυτική

• Φρούτα – κύρια πηγή γλυκού – ζάχαρης

• Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά
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