
Τρόφιμα και διατροφή 
• Διατροφική εξέλιξη 

• Διατροφή στους λαούς 



Παλαιολιθική εποχή 10.000 π.χ. 

• Ο πρωτόγονος άνθρωπος κατά την 
Παλαιολιθική εποχή είχε ως σημαντική και 
κύρια απασχόληση την ανεύρεση και συλλογή 
τροφής του, γι αυτό και ονομάστηκε 
τροφοσυλλέκτης. 



• Την αναζητούσε στο περιβάλλον στο οποίο 
ζούσε συλλέγοντας καρπούς, ρίζες, 
βλαστούς, και άλλα είδη χόρτων, 
κυνηγώντας πουλιά, άγρια ζώα και 
πιάνοντας ψάρια. 



• Όταν εξαντλούνταν οι πηγές ανεύρεσης της 
τροφής του, μετακινείτο προς άλλες 
περιοχές. Έτσι έθεσε τις βάσεις της 
διατροφής του σημερινού ανθρώπου. 



• Με την πάροδο των χρόνων ο άνθρωπος 
άρχισε να αξιοποιεί τις γνώσεις που είχε 
αποκτήσει γύρω από τα φυτά. Άρχισε να 
καλλιεργεί την γη και να παράγει ένα 
μεγάλο μέρος της τροφής του. Τα σιτηρά 
ήταν τα πρώτα που καλλιεργήθηκαν. Η 
αγροτική ζωή είχε επακόλουθο την 
εξημέρωση ορισμένων ζώων. 



• Στη συνέχεια ο άνθρωπος επινοούσε 
βαθμιαία μεθόδους για να συντηρεί τα 
προϊόντα του, που έπαιρνε από την 
καλλιέργεια της γης και την εκτροφή των 
ζώων π.χ. η διατήρηση σε πάγο, η ξήρανση, 
το κάπνισμα, το ψήσιμο, ο βρασμός. 



• Οι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν ψωμί και 
αργότερα εφεύραν την μέθοδο παρασκευής τυριού και τη 
συντήρηση κρέατος με αφυδάτωση. 

• Οι Έλληνες διατρέφονταν με λιτό τρόπο. Ψωμί από κριθάρι, 
τυρί, ελιές, ελαιόλαδο, σύκα με συνοδεία κρασιού. 

• Οι Ισπανοί εισήγαγαν νέα είδη φυτών όπως το καλαμπόκι και 
την πατάτα. 

• Οι Ευρωπαίοι διέδωσαν με την σειρά τους, τα φιστίκια, τα 
φασόλια και τον καπνό. 



• Τον 15ο και 16ο αιώνα ιδρύθηκαν τα πρώτα 
εργοστάσια ζάχαρης και αναπτύχθηκε 
σημαντικά η βιομηχανία αλλαντικών. 



• Το 1809 είναι το νέο έτος που αποτελεί 
σταθμό στην ιστορία της κονσερβοποιίας. 



Μεσογειακή διατροφή 

• Η παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή ορίστηκε με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

• Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, 
ψωμί/δημητριακά, πατάτες όσπρια, καρποί). 

• Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα 
• Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές 

έως μέτριες ποσότητες 
• Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες 
• Κόκκινο κρέας 2 φορές το μήνα 
• Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα. 

• Η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως 
αποτέλεσμα αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα 
λιπαρά και χοληστερόλη και αφετέρου υψηλή περιεκτικότητα σε 
υδατάνθρακες και ίνες. Η καθημερινή κατανάλωση ελαιόλαδου συνεπάγεται 
υψηλή περιεκτικότητα της δίαιτας σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7


Το μέλλον της διατροφής 

• Η έμφαση της παραδοσιακής Μεσογειακής δίαιτας σε φυτικά 
τρόφιμα (περιλαμβάνοντας το ελαιόλαδο), την κάνει πλούσια πηγή 
φυτοχημικών, καθώς κι ενίσχυσης HDL-μονοακόρεστων λιπών. 
Πραγματικά μια διατροφή για την καινούργια χιλιετία, η 
παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή είναι το καλύτερο παράδοξο: 
μια αρχαία επαναστατική παράδοση με οφέλη υγείας, είναι και 
απλή στην παρασκευή, και τέλεια νόστιμη. 
 

• Ας εξερευνήσουμε λοιπόν την παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή: 
πώς μπορεί να βελτιώσει την υγεία, ευημερία, μακροζωία, και 
ποιότητα ζωής, 50 χρόνια μετά την ανακάλυψή της απ' τους 
επιστήμονες. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δικιά μας 
διατροφή, τρόπο ζωής, επίπεδα δραστηριότητας, ακόμα και 
νοοτροπίες, για καλύτερη υγεία, αλά Μεσογειακά; Η εδραίωση της 
υγείας είναι τόσο απλή, με την ικανοποίηση με απλά, ευωδιαστά, 
ευχάριστα γεύματα; Αντίο μπριζόλες και τηγανητές πατάτες! 
 



         Υγεία και διατροφή 



   Ως διατροφή ορίζεται ο τρόπος που 
τρεφόμαστε. Με την πάροδο του 
χρόνου η έννοια της επεκτάθηκε 
περισσότερο και περιλαμβάνει όχι 
μόνο τα οφέλη που αποκομίζουμε από 
μια σωστή διατροφή αλλά και τις 
ασθένειες που προκύπτουν όταν αυτή 
είναι ανεπαρκής ή ελλιπής. 
 



Τι τρώμε; 

     (Κάθε γεύμα πρέπει να περιλαμβάνει μια ποικιλία 
τροφίμων σε μικρές ποσότητες για να παίρνουμε 
ποικιλία θρεπτικών συστατικών διότι ο οργανισμός 
χρειάζεται τα εξής: )  
 

Πρωτεϊνες 

Υδατάνθρακες 

Βιταμίνες 

Λιπίδια 

Μέταλλα 

 



Η Διατροφή στην εφηβική ηλικία  

     ( H διατροφή στην εφηβική ηλικία πρέπει να καλύπτει τις 
αυξημένες ανάγκες του εφήβου που προκύπτουν από τον 
εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, την αύξηση των οστών, του 
μυικού ιστού, του όγκου του αίματος, της εμμηνορρυσίας. Η 
εφηβεία είναι περίοδος όπου οι απαιτήσεις στα θρεπτικά 
συστατικά διαφοροποιούνται στα δυο φύλα. Οι διατροφικές 
συνήθειες των εφήβων παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: ) 
 

Αυξημένη τάση παράλειψης γευμάτων. 
Κατανάλωση περισσότερων γευμάτων εκτός σπιτιού. 
Συχνή κατανάλωση σνακ. 
Επιλογή φθηνού φαγητού. 
Συχνές δίαιτες για απώλεια βάρους, κυρίως τα κορίτσια. 
Φυτοφαγικές δίαιτες. 
Ανορθόδοξες δίαιτες. 
Συχνές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. 

 



Ασθένειες που προκαλούνται από 

την διατροφή  
 

 

Παχυσαρκία 

Νευρική ανορεξία 

Διαβήτης 



Το νερό στην ζωή μας 

     Το νερό δικαίως αποκαλείται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας ως πηγή ζωής. Καλύπτει το 70% 
της επιφάνειας της γης, το 50-60% του βάρους του 
ανθρώπου και το 90% των κυττάρων μας. Το νερό 
στο σώμα μας συμμετέχει σε πλήθος λειτουργιών 
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρησή μας 
στη ζωή. Η μεταφορά των θρεπτικών συστατικών 
και του οξυγόνου στο σώμα μας, η αποβολή των 
άχρηστων ουσιών, η διατήρηση της θερμοκρασία 
του σώματος, η λίπανση των αρθρώσεων και η 
προστασία των οργάνων, η ρύθμιση της πίεσης του 
αίματος και η ομαλή λειτουργία της καρδιάς και των 
νεφρών είναι μόνο μερικές από αυτές.  
 
 



Κανόνες Διατροφής  

Χρήσιμες συμβουλές: 
 

Τρώμε πάντοτε καθιστοί στο τραπέζι 
 Τρώμε πρωινό κάθε μέρα 
 Τρώμε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας και 

συντροφικότητας 
 Τρώμε αργά. Δεν καταβροχθίζουμε τα γεύματά 

μας 
 Αποφεύγουμε να βλέπουμε τηλεόραση ταυτόχρονα 

με τα γεύματα 
 Αποφεύγουμε τα αεριούχα αναψυκτικά 
 Τρώμε "μεσογειακά", δηλαδή προτιμάμε λαδερά 

φαγητά, λαχανικά, όσπρια, σούπες, ψωμί 
  

 



Παίρνουμε κολατσιό στο σχολείο από το σπίτι ώστε να 
αποφεύγουμε τα "έτοιμα" παρασκευάσματα του 
κυλικείου 

 Τρώμε συχνά ψάρι 
 Τρώμε άφθονα φρέσκα λαχανικά, κυρίως εποχής 
 Τρώμε φρούτα, είναι σύμμαχοι της υγείας 
 Προτιμάμε το ψωμί ολικής άλεσης στα γεύματά μας 
 Πίνουμε πολύ νερό κάθε μέρα 
 Αποφεύγουμε τα οινοπνευματώδη ποτά 
 Αποφεύγουμε τη ζάχαρη και όλα τα προϊόντα που την 

περιέχουν 
 Προτιμάμε το ελαιόλαδο στα φαγητά μας, κατά 

προτίμηση ωμό 
 



Διατροφή και Θρησκείες 



Πρόλογος 

• Όσο αναφορά τη διατροφή, ο κλάδος της 
επεκτείνεται ιδιαίτερα και στις διάφορες 
θρησκείες και αιρέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις 
έχει πρωταρχικό ρόλο στα χαρακτηριστικά μιας 
θρησκείας και διαμορφώνεται με βάση τις 
θρησκευτικές γιορτές. 



Τροφή και Χριστιανισμός 
• Ελευθερία στην επιλογή των τροφών, πέρα από ειδικές 

απαγορεύσεις. 
• Διαφορετικά χριστιανικά δόγματα αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές διαιτητικές συνήθειες. 
• Η νηστεία αποτελεί σημαντική πτυχή της λατρείας κατά 

την οποία οι πιστοί απέχουν από ζωικές τροφές και το 
ελαιόλαδο, με εξαίρεση ζωικά τρόφιμα που «δεν έχουν 
αίμα», όπως μαλάκια, οστρακόδερμα κ.ά. (ορθόδοξος 
χριστιανισμός). 

• Αποχή από το κρέας αρχικά την Παρασκευή και έπειτα 
την Τετάρτη (καθολικός χριστιανισμός). 
 



Διατροφή και Ισλάμ 
• Το Κοράνι ορίζει ποιες τροφές είναι απαγορευμένες και 

ποιες επιτρέπονται.  

• Απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού και αλκοολούχων 
ποτών. 

•  Η νηστεία του Ράμανταν διαρκεί 30 μέρες και 
προβλέπει αποχή από την τροφή και το νερό από την 
ανατολή έως τη δύση του ηλίου. 

• Όλοι οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν μόνο το δεξί τους 
χέρι για να φάνε. 



Διατροφή στον Ινδουισμό 
• Συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την παράδοση της 

φυτοφαγίας. 

• Αποφυγή αλκοόλ και κρέατος, απαγόρευση της 
θανάτωσης της «ιερής αγελάδας» και απαγόρευση της 
κατανάλωσης χοιρινού. 

• Απαγόρευση κατανάλωσης αρπακτικών πουλιών και 
θαλασσινών, επειδή θεωρούνται «ακάθαρτα», καθώς 
και φυτών που μεγαλώνουν σε σκιερά μέρη, όπως το 
κρεμμύδι και το σκόρδο. 



Διατροφή και Βουδισμός 
• Αποχή από το αλκοόλ. 

• Πολλοί, και κυρίως οι μοναχοί, είναι 
χορτοφάγοι. 



 

Μεταλλαγμένα και βιολογικά 

προϊόντα 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ.Σιδέρη 
 
ΟΜΑΔΑ: 
Ηλέκτρα Χάψα  
Σάρα Σουλμινα 
Βασιλική Σταυράκη 
Ατιόνα Σουλμίνα 



Βιολογικά προϊόντα 
 Τα βιολογικά προϊόντα είναι σε 

γενικές γραμμές το αποτέλεσμα της 
πιστοποιημένης βιολογικής 
γεωργίας. Τα βιολογικά προϊόντα 
είναι ολόφρεσκα, ιδιαίτερα γευστικά 
και αρωματικά τρόφιμα, που 
παράγονται από τους 
πιστοποιημένους γεωργούς ή αλλιώς 
βιοκαλλιεργητές που σέβονται το 
περιβάλλον, την γη αλλά και τα ζώα. 
 
Η γενική τάση είναι συνεχώς 
αυξητική όσο αφορά την παραγωγή 
και την κατανάλωση βιολογικών 
προϊόντων, στην ευρωπαϊκή ένωση 
αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όσο ο 
επιστημονικός κόσμος όλο και 
περισσότερο μας πληροφορεί για τα 
οφέλη που έχουμε από την 
κατανάλωση των βιολογικών 
προϊόντων, είναι σίγουρο ότι οι 
καταναλωτές θα αγκαλιάζουν 
περισσότερο τα βιολογικά προϊόντα. 



Πλεονεκτήματα 

• τα βιολογικά τρόφιμα περιέχουν χαμηλότερα 
επίπεδα αντιβιοτικών (στα ζωικής προέλευσης 
προϊόντα), νιτρικών και υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων (στα φυτικής προέλευσης).  

•   Τα βιολογικά τρόφιμα δεν διαταράσσουν την 
ισορροπία   και τη γονιμότητα του εδάφους, μιας 
και η παραγωγή τους έγκειται στη μη χρήση 
φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, 
αντιβιοτικών ή ορμονών. 

•    η παραγωγή τους στηρίζεται σε φυσικές 
μεθόδους αντιμετώπισης ασθενειών και 
ζιζανίων. 





Μεταλλαγμένα προϊόντα 



Τι είναι τα μεταλλαγμένα; 



EΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΜΑΣ; 
• Όχι.. 

Με την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση συχνών 
αλλεργικών κρίσεων, σε άτομα που είναι επιρρεπή σε 
συγκεκριμένες αλλεργίες. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν, ότι 
ο κίνδυνος αλλεργίας που αναφέρεται συχνά δεν είναι 
υψηλότερος συγκριτικά με τα υπόλοιπα τρόφιμα. 

• Ακόμη, η πρόσληψη αντιβιοτικών ουσιών στον 
ανθρώπινο οργανισμό, μέσω των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών, προκαλεί την αύξηση της 
ανθεκτικότητάς του σε αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια την 
αναποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών στον 
οργανισμό, όταν αυτό είναι αναγκαίο π.χ. στην 
ανάρρωση κάποιας ασθένειας. 

• Ασυνήθιστα υψηλή θνησιμότητα και καθυστέρηση 
ανάπτυξης βρέθηκε να παρουσιάζουν απόγονοι θηλυκών 
ποντικών-πειραματόζωων τρεφόμενα με γενετικά 
τροποποιημένη σόγια. 
 



Όλα τα μεταλλαγμένα που 
καταλήγουν στο πιάτο μας.. 



Κίνδυνοι μεταλλαγμένων… 
Για τον άνθρωπο: 

Από έρευνες που έχουν γίνει έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης αλλεργιών 

μέσω της κατανάλωσης μεταλλαγμένων, αύξηση της αντίστασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά 

και μείωση της αποτελεσματικότητας αυτών των φαρμάκων. Παραγωγή νέων τοξινών από 

μεταλλαγμένα φυτά που βγάζουν τοξικές ουσίες ενάντια σε ζιζάνια και έντομα και οι οποίες μπορεί 

να είναι τοξικές και για τον άνθρωπο. 

 

Για το περιβάλλον : 

Μέσω της γύρης μπορούν να μεταφερθούν γονίδια και σε άλλα φυτά που δεν είναι μεταλλαγμένα αλλά 

ακόμη και σε άγρια είδη και έτσι να έχουμε μια γενετική μόλυνση όπως π.χ. η γύρη από το μεταλλαγμένο 

καλαμπόκι είναι καταστρεπτική για ένα είδος πεταλούδας. 

Μπορεί να αυξηθεί η ανθεκτικότητα ορισμένων ζιζανίων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένα είδη να 

αυξηθούν υπερβολικά και άλλα να εξαφανιστούν εντελώς. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα ζώα που τρώνε 

τα φυτά. Αυτό όμως είναι μια τεράστια ΑΠΕΙΛΗ για την ισορροπία του περιβάλλοντος.. 

Υπάρχει πιθανότητα εξαφάνισης των φυτών που δεν είναι μεταλλαγμένα γιατί δεν θα μπορούν να τα 

ανταγωνιστούν. 

 





Τι μπορούμε να κάνουμε; 

• Χρησιμοποιήστε την αγοραστική σας δύναμη και πείτε ΟΧΙ 
ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ 

• Χρησιμοποιήστε τον οδηγό της Greenpeace σε κάθε αγορά 
σας . 

• Αγοράστε βιολογικά προϊόντα τα οποία είναι : 
• Απαλλαγμένα από γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς 
• Παράγονται χωρίς χημικά φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα 

και με τεχνικές που σέβονται την φύση και προστατεύουν 
την βιοποικιλότητα. 

• Απαιτήστε τρόφιμα απαλλαγμένα από γενετικά 
μεταλλαγμένα συστατικά 

• Υποστηρίξτε τους βιοκαλλιεργητές και τους άλλους αγρότες 
που αντιτίθενται ενεργά στην απελευθέρωση γενετικά 
μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον. 

• Υποστηρίξτε την εκστρατεία της Greenpeace. 
 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ; 

• Ο Οδηγός καταχωρεί τα προϊόντα με τον εξής τρόπο: 
• ΚΟΚΚΙΝΟ 
• Προσοχή! Τα προϊόντα αυτά είναι πιθανό να προέρχονται από ζώα 

που έχουν τραφεί με μεταλλαγμένους οργανισμούς. Αυτή η 
κατηγορία περιλαμβάνει επίσης προϊόντα των εταιρειών που έχουν 
δώσει ασαφείς απαντήσεις και τα προϊόντα εταιρειών που δεν 
έχουν απαντήσει στο σχετικό ερωτηματολόγιο. 

•  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
• Για τα προϊόντα αυτά οι εταιρείες παραγωγής ήδη αναζητούν 

τρόπους για να εξασφαλίσουν ζωοτροφές απαλλαγμένες από 
μεταλλαγμένους οργανισμούς και έχουν δεσμευτεί εγγράφως ότι 
στο άμεσο μέλλον θα “καθαρίσουν” το σύνολο των ζωοτροφών από 
μεταλλαγμένα συστατικά. 

•  ΠΡΑΣΙΝΟ 
• Για τα προϊόντα αυτά οι εταιρείες παραγωγής εγγυώνται ότι 

προέρχονται από ζώα που δεν έχουν τραφεί με μεταλλαγμένους 
οργανισμούς. 

• Για τα προϊόντα αυτά η Greenpeace  έχει πραγματοποιήσει έλεγχο 
των πιστοποιητικών που διαθέτουν οι παραγωγοί από τους 
προμηθευτές τους για τη χρήση μη μεταλλαγμένων οργανισμών 
στις ζωοτροφές. 
 



Μεταλλαγμένα ή Βιολογικά; 





  

Το μπλε χρώμα 
αντιστοιχεί στο ναι 
Το πορτοκαλί 
αντιστοιχεί στο όχι  
Και το κίτρινο στο 
ίσως . 



• Άρθρο της  ΕSA (The Ecological Society of America) 

• «Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα υπέρ και τα κατά».Διαθέσιμο 

• από:http://www.medlook.net/article.asp?item-id=1262.(20-10-2003) 

• ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ 

• ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ; (Σεπτέμβριος 2004) ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Γενικός 

• Διευθυντής Ελληνικού Γραφείου Greenpeace. Διαθέσιμο από: 

• http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=257&lang=1&catpid=
2 

• Μεταλλαγμένα:προϊόντα μιας παγκοσμιοποιημένης γεωργίαΦεβρουάριος 

• 2004, διαθέσιμο από: http://www.servitoros.gr/voria/view.php/32/843/ 

• Οδηγός Καταναλωτών. Διαθέσιμο από: http://www.Greenpeace.gr 

• «Ο πόλεμος των ΗΠΑ ενάντια στη Βιοασφάλεια». Διαθέσιμο από: 

• http://www.Greenpeace.gr 

• «Οι νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί για τη Σήµανση και την Ιχνηλασιµότητα 

• των Μεταλλαγµένων Τροφίµων και Ζωοτροφών». Διαθέσιμο α) 

• Αρθρο της Ελένης Σολωμού, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, ΒSc 

• Logodiatrofis.gr  

• ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ GREEN PEACE ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Βιβλιογραφία 





• Η αθλητική απόδοση επηρεάζεται από την 
ποιότητα της διατροφής καθώς και από την 
ποσότητα και τη χρονική στιγμή που 
καταναλώνονται τα γεύματα. Η διαθεσιμότητα 
των κατάλληλων θρεπτικών συστατικών από τις 
αποθήκες ενέργειας του οργανισμού ή από την 
πρόσληψη των κατάλληλων τροφών είναι 
σημαντική προκειμένου να διατηρηθεί η 
παραγωγή ενέργειας σε υψηλό βαθμό. 
Οποιαδήποτε έλλειψη θα σήμαινε μείωση της 
δυνατότητας απόδοσης του αθλητή.  



• Ο σχεδιασμός του διατροφικού προγράμματος θα πρέπει να 
εξειδικεύεται σε κάθε αθλητή, αφού εξαρτάται από το 
αγώνισμα, τη φάση της προπόνησης, την εποχή του έτους και 
τις προσωπικές του συνήθειες. 

• Ειδικότερα, οι αθλητές που έχουν θέσει συγκεκριμένους 
αγωνιστικούς στόχους θα πρέπει: 

• - να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες υγιεινής διατροφής, 
ώστε να διατηρούνται υγιείς 

• - να παίρνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να 
καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες της προπόνησης 

• - να επιδιώκουν τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού 
βάρους, αλλά και της σωστής αναλογίας λίπους-μυϊκού ιστού 

• - να διαλέγουν τις τροφές εκείνες που θα τους βοηθήσουν να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους και να ξεπεράσουν ευκολότερα 
την κούραση της προπόνησης 
 



• Οι βασικότερες κατηγορίες θρεπτικών συστατικών είναι 
οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι βιταμίνες, τα 
μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. Οι αθλητές για να μπορούν 
να καλύπτουν όλες τις διατροφικές τους ανάγκες χωρίς 
την ανάγκη λήψης ειδικών συμπληρωμάτων, θα πρέπει 
να καταναλώνουν τροφές από διάφορες κατηγορίες 
όπως κρέας, ψάρι, γάλα, αυγά, πουλερικά, όσπρια, 
δημητριακά, ξηρούς καρπούς, φυλλώδη πράσινα 
λαχανικά και φρούτα. Γενικά, τα ποσοστά λήψης 
θρεπτικών ουσιών των αθλητών όσον αφορά στην 
ημερήσια πρόσληψη θερμίδων θα πρέπει να είναι: 
υδατάνθρακες 55-65%, πρωτεΐνες 15-25% και λίπη 20-
25%. 
 



ΔΙατροφη & Αλκοολ 
Διατροφή 
 
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
την διατήρηση της υγείας.Η Διατροφή είναι μία 
ανάγκη ζωτικής σημασίας, η οποία συνοδεύει 
τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. 



• Άραγε ποτό και δίαιτα μπορούν να συνυπάρχουν; Φυσικά και μπορούν! 
Αρκεί η κατανάλωση αλκοόλ να γίνεται με μέτρο ώστε να μην υπάρχει 
υπερπρόσληψη ‘άδειων’ θερμίδων.  
Το αλκοόλ περιέχει κινδύνους. Η αυτοσυγκράτησή σας μειώνεται όσο 
περισσότερο πίνετε. 
Έρευνες έδειξαν ότι η επιτρεπόμενη κατανάλωση αλκοόλ για τους 
άνδρες είναι ένα με δύο ποτά καθημερινά, ενώ για τις γυναίκες είναι 
ένα. Φυσικά δεν είναι όλα τα αλκοολούχα ποτά ίδια.  
Πόσο θετικά ή αρνητικά μπορεί να επηρεάσει το αλκοόλ την υγειά 
μας;Πόσο αθώα όμως είναι αυτά τα μερικά ποτηράκια; Αποτελεί 
αναμφισβήτητο γεγονός το ότι η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί 
σημαντικές βλάβες στον οργανισμός μας! 



Ποια όμως θεωρείται λογική χρήση 

αλκοόλ και ποια κατάχρηση; 
1. Είναι αδύνατο να πούμε πόση ποσότητα αλκοόλ μπορούμε να 
καταναλώσουμε χωρίς να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες από τον 
οργανισμό μας. 
2. Υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή που χωρίζει τους λογικούς χρήστες από 
τους καταχραστές οινοπνεύματος. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η 
αλκοόλη ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που προκαλούν εθισμό και 
ότι μαζί με τον καπνό και τον καφέ αποτελούν τις ουσίες με την εντονότερη, 
νόμιμη, κατάχρηση σε όλο τον κόσμο. 
Οι δράσεις του οινοπνεύματος αρχίζουν 20 λεπτά μετά την κατανάλωση του 
με άδειο στομάχι. Έτσι,η απορρόφηση του οινοπνεύματος επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες. Όσο πιο μεγάλη είναι η περιεκτικότητα του ποτού σε 
οινόπνευμα τόσο πιο ταχεία είναι και η απορρόφησή του.  
Η ζάχαρη στα ποτά καθυστερεί την απορρόφηση του οινοπνεύματος και το 
ίδιο αποτέλεσμα έχει και η τροφή. Έτσι γίνεται αντιληπτό γιατί τα ισχυρά 
ποτά προκαλούν ταχύτερη ευφορία ή ζάλη καθώς επίσης γιατί πίνοντας 
μετά το φαγητό ή δράση του οινοπνεύματος καθυστερεί να εμφανισθεί ή 
εμφανίζεται σιγά - σιγά. Τρώγοντας πριν από το ποτό επιτυγχάνουμε 
μείωση των συγκεντρώσεων του οινοπνεύματος στο αίμα μέχρι και 50%. 



Μήπως πίνω πάρα πολύ αλκοόλ….; 
• Ανέκαθεν το αλκοόλ αποτελούσε σημαντικό μέρος των κοινωνικών, αλλά και 

θρησκευτικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων. 
 

• Είναι γενικά αποδεκτό ότι το αλκοόλ πιθανόν να έχει ευεργετικές δράσεις για τον 
οργανισμό, εάν βεβαίως καταναλώνετε με μέτρο. 
 
Πολλές μελέτες υποδηλώνουν πως μια μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ελαττώνει τον 
κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποσοστό 
40 – 70%. 
Επιπροσθέτως, κάποια οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς, έχουν να κάνουν 
με την κατανάλωση κόκκινου κρασιού χάρη σε κάποιους αντιοξειδωτικούς 
παράγοντες που μόνο αυτό περιέχει και ίσως να υπερτερεί ως προς την 
προστασία που παρέχει στο καρδιαγγειακό μας σύστημα. 
 

• Όταν όμως η κατανάλωση γίνει υπερβολική, τότε οι συνέπειες είναι αρκετά 
επιβλαβείς. Η υπερκατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση, 
περιφερική αρτηριοπάθεια, αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, κίρρωση 
του ήπατος, παγκρεατίτιδα καθώς και αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού 
στις γυναίκες. 

 



Τι θεωρείται φυσιολογική ποσότητα και σε τι ποσότητα 

αντιστοιχεί μία μονάδα αλκοόλ; 

• Μία μονάδα αντιστοιχεί στα εξής: 
 

• Ένα ποτήρι 250 ml μπύρας  
 
• Ένα ποτήρι 125 ml κρασιού ( 8% περιεκτικότητας 

σε αλκοόλ)   
 
• Μια φυσιολογική μεζούρα αλκοολούχου ποτού ( 

25 ml)  
 
• 25 ml ενισχυμένου κρασιού ή λικέρ π. χ. σέρυ 

 



Aλκοολισμός: Αλλη μια εξάρτηση 
• Τις περισσότερες φορές είναι αδύνατον κάποιος 

να μειώσει το αλκοόλ που καταναλώνει εάν δεν 
ζητήσει κάποια ιατρική επαγγελματική βοήθεια. 
Η επίσκεψη σε ένα ειδικευμένο γιατρό μπορεί να 
βοηθήσει με :  
 
1) Επιστημονικές συμβουλές και φαρμακευτική 
υποστήριξη όπου χρειάζεται 
 
2) Με παραπομπή ενός βαριά αλκοολικού ατόμου 
σε κάποιο ειδικευμένο σύμβουλο ή οργανισμό 
όπως είναι οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί. 



• Εκτός από τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας το 
αλκοόλ έχει και συνέπειες στις διατροφικές μας συνήθειες. 
Όσο περισσότερο αλκοόλ περιέχουν τα αλκοολούχα ποτά 
τόσο περισσότερες είναι και οι θερμίδες τους. 
Σε αντίθεση με το φαγητό, το ποτό δεν δημιουργεί αίσθημα 
κορεσμού και επομένως μπορεί να οδηγήσει εύκολα στην 
υπερκατανάλωση. Συνεπώς, η υπερκατανάλωση επιβαρύνει 
κατά πολύ και την διατήρηση ενός υγιούς σωματικού 
βάρους. 
 

• Συμπερασματικά λοιπόν, καταλήγουμε ότι μία μέτρια 
κατανάλωση αλκοόλ έχει ευεργετική δράση για τον 
οργανισμό τόσο σε βιολογικό όσο και σε ψυχολογικό 
επίπεδο αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι: 
 



• …Καταναλώνουμε υπεύθυνα και 
μέσα στα επιτρεπόμενα όρια 

• …και ποτέ δεν πίνουμε αλκοόλ 
για να ξεδιψάσουμε! 
 


