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Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

 

Μαυροειδή Θάλεια 

 (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) 



 Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος 

 

 Βινιέρη Κωνσταντίνα 

 

 Γκάνεβ Κονσταντίν 

 

 Καραγιαννοπούλου Αντωνία 

 



 Κερρέτι Ελβιόν 

 

 Κύριο Ιωάννα 

 

 Λούκα Κωνσταντίνος 

 

 Ματία Χρύσα 

 



 Γιαννουλόπουλος Γουϊλιαμ 

 

 Κάσα Ρενάτο 

 

 Λιβάνη Σπυριδούλα 

 

 Μαχμουτάι Εμμανουέλα 

 



 Ατανάσοβα Λούσυ 

 

 Ισουφάι Άννα 

 

 Μέτσο Κωνσταντίνα 

 



 ΝΕΡΟ 

 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ  

 ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

 ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

 ΛΙΠΗ 

 



ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ   ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Βιταμίνη Α-ρετινόλη,  

Βιταμίνη D, Βιταμίνη Ε 

Βιταμίνη Κ. 

Βιταμίνες του συμπλέγματος  

Β (Β1-θειαμίνη, Β2- 

ριβοφλαβίνη, Β3-νιασίνη, B5 

(παντοθεϊκό οξύ), Β6 

πυριδοξίνη, Β9 –φολικό οξύ, 

Β12-κυανοκοβαλαμίνη),  

Βιταμίνη C-ασκορβικό οξύ), 

Βιταμίνη Η-βιοτίνη, χολίνη, 

ινοσιτόλη,παρααμινοβενζοϊκό 

οξύ (PABA). 

 

      

     Ασβέστιο, Σίδηρος, 

Κάλιο, Νάτριο, 

Φώσφορος, Μαγνήσιο, 

Θείο, Φθόριο, Χλώριο, 

Ιώδιο, Ψευδάργυρος, 

Χαλκός, Σελήνιο, 

Μαγγάνιο, Μολυβδένιο  

 



Προστατεύει από σκορβούτο, 

κρυολόγημα, καρδιοπάθειες, 

καρκίνο, αιμορραγίες, βοηθάει 

στη σύνθεση του κολλαγόνου 

στο δέρμα, επηρεάζει τη 

διάθεση και την ψυχική 

υγεία 

Γνωρίζετε ότι περισσότερη 

 βιταμίνη C  από τα 

πορτοκάλια και τα λεμόνια 

έχουν  τα ακτινίδια, η 

παπάγια και οι κόκκινες 

πιπεριές; 

 



ΑΣΒΕΣΤΙΟ(ΥΓΕΊΑ ΟΣΤΏΝ, 

ΔΟΝΤΙΏΝ, ΝΥΧΙΏΝ, ΣΚΕΛΕΤΟΥ) 

ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΌΤΑΝ ΤΙΣ 
ΤΡΩΜΕ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ 

 ΌΧΙ  ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΦΕΣ,  
ΤΣΑΪ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 

 
 ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟ; 
 
ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, 

ΤΑΧΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

   

 



ΌΧΙ ΤΥΡΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΙΜΑ 

ΚΙΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΥΡΙ  ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΑΡΕΙΣ  ΤΟ ΣΙΔΗΡΟ 



ΌΧΙ ΚΡΕΑΣ ΜΕ 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ 

ΌΧΙ  ΚΑΦΕΣ Η ΤΣΑΪ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΓΕΥΜΑ  



ΓΕΥΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΕΣ,ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΣΠΑΝΑΚΙ Η ΦΑΚΕΣ ΜΕ 

ΛΕΜΟΝΙ Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ  



 απομακρύνει  τις τοξικές  

ουσίες, καθαρίζει τα νεφρά, 

ρυθμίζει την πίεση 

 βελτιώνει τη συγκέντρωση, 

βοηθάει στην καύση θερμίδων 

 Κατά μέσο όρο πίνουμε 8- 

10 ποτήρια  νερό στη 

διάρκεια της ημέρας και ένα 

ποτήρι αμέσως μόλις 

ξυπνήσουμε 

 ΠΙΝΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ 

ΔΙΨΑΣΟΥΜΕ. ΔΙΨΑ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΌΤΙ ΗΔΗ 

ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΥΔΑΤΩΘΕΙ 

 



 

ΛΙΠΗ=ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

ΨΩΜΙ ΜΕ ΩΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ  

«ΚΑΛΑ» ΛΙΠΑΡΑ 
Μονοακόρεστα: ελιές, 
ελαιόλαδο, αβοκάντο 
Πολυακόρεστα: λιπαρά 
ψάρια(σαρδέλες),καρύδια 
«ΚΑΚΑ ΛΙΠΑΡΑ» 
Κορεσμένα: ζωικά προϊόντα, 
φοινικέλαιο, καρύδα  
Τρανς λιπαρά: λίπη 
τηγανίσματος, μαγειρέματος. 
Χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή μπισκότων, κέικ, 
γλυκών και αλλαντικών. 

 



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Η πηγή ενέργειας που 

χρησιμοποιεί άμεσα το 

σώμα για να λειτουργήσει 

 Απλοί υδατάνθρακες: 

(φρούτα,μέλι,γαλακτοκομικά 

τρόφιμα με ζάχαρη)  

 Σύνθετοι υδατάνθρακες: 

(ζυμαρικά,ρύζι,ψωμί,αρακάς)  

και Ακατέργαστοι σύνθετοι 

υδατάνθρακες :ευεργετικοί 

για την υγεία(βρώμη,  

προϊόντα  ολικής άλεσης) 

 

 Τα «τούβλα» του 

οργανισμού μας. 

Δημιουργούν, συντηρούν 

και επισκευάζουν τους ιστούς  

από τις φθορές. 

Πηγές  πρωτεΐνης: κρέας, 

κοτόπουλο χωρίς πέτσα, 

γαλακτοκομικά ,ασπράδια 

αυγών και συνδυασμοί 

φυτικών πρωτεϊνών 

 



ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 βρώμη (κουάκερ) με γάλα, 
δημητριακά με γάλα 

 ζυμαρικά  ή μακαρόνια με 
τριμμένο τυρί 

 ρύζι με όσπρια 

 όσπρια με δημητριακά (π.χ. 
μαύρο ψωμί) 

 αρακάς με καλαμπόκι 

 ξηροί καρποί με γιαούρτι 

 

 

,  

 



ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΡΩΝ  

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 

 Καταναλώνετε ζυμαρικά 
ολικής αλέσεως αντί των 
λευκών, κλασικών 
ζυμαρικών.  

 Καταναλώνετε τα φρούτα 
με τη φλούδα τους 

 Τα λαχανικά πρέπει να 
καταλαμβάνουν 
τουλάχιστον το μισό 
πιάτο σας. 

 Τρώτε σνακ με καρότα, 
αγγούρι , πιπεριές 



 

ΚΡΕΑΣ  ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΆ Ή ΧΟΡΤΑ 
 

Γιαούρτι ή γάλα με φρούτα 
(όχι όμως πορτοκάλι, 
πεπόνι, καρπούζι). Πολύ 
καλός συνδυασμός γιαούρτι ή 
γάλα με μπανάνα 
Καροτενοειδή  ή πράσινα 
λαχανικά και καλά 
λίπη(ντομάτα με ελαιόλαδο, 
καρότο με ξηρούς καρπούς, 
μαρούλι με ελαιόλαδο).Πάντα 
χρειάζεται μια λιπαρή ουσία 
για να απορροφηθούν τα 
θρεπτικά συστατικά 
 



ΨΩΜΙ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΕΥΚΟ 
ΡΥΖΙ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΨΩΜΙ 

Όξινα φρούτα (πορτοκάλι, 

γκρέιπφρουτ, ρόδι, φράουλα, 

ανανάς, μανταρίνι, λεμόνι, 

ακτινίδιο) με γλυκά φρούτα 

(μπανάνα, σταφίδες, σύκα, 

σταφύλια κ.α.),ούτε 

συνδυασμός όξινων φρούτων 

μεταξύ τους. Εάν 

καταναλωθούν να υπάρχει 

διαφορά μισής ώρας μεταξύ 

τους. 

Γαλακτοκομικά με χορταρικά 

 



ΝΑΙ 
 
Μελατονίνη, Τρυπτοφάνη, 
Σεροτονίνη, Μαγνήσιο, 
Χαλκός, Βιταμίνη Β6, 
Βιταμίνη Β3  
(κεράσια, μπανάνες, ξηροί 
καρποί, δημητριακά ολικής 
αλέσεως, γαλακτοκομικά,  
πράσινα φυλλώδη λαχανικά 

και άλλα) 
 
  

 

 ΟΧΙ 
 βαριά φαγητά πριν τον 

ύπνο, 
 άδειο στομάχι πριν τον 

ύπνο  
 καφές, αλκοόλ, 

αναψυκτικά τύπου κόλα,  
μαύρο τσάι, σοκολάτα 
τις βραδινές ώρες 

 τροφές με σίδηρο πριν 
τον ύπνο ( φακές, 
σπανάκι) 

 τροφές με βιταμίνη C 
μετά τις έξι το απόγευμα 
(χυμός πορτοκάλι , 
φράουλες) 
 



 Βρώμη (κουάκερ) με 
μπανάνα και γάλα 

 ζεστό γάλα με μέλι 

 σαλάτα με μαρούλι και 
λάχανο 

 μακαρόνια με τυρί 

 αυγά με πατάτες 

 ψάρια με χόρτα 

 ξηροί καρποί 

 κεράσια   

 χαμομήλι 



 ΝΑΙ 
Για ενέργεια-κόπωση: 
Βιταμίνες Β,C, Ε, 
Καροτένια, Πρωτεϊνες, 
Υδατάνθρακες, 
(πορτοκάλια, καρότα, 
αμύγδαλα, σπανάκι) 
Για αντοχή-μυϊκή 
ενέργεια: 
Κολλαγόνο, Σίδηρος, 
Κάλιο,Φρουτοσάκχαρα 
(ντομάτες,σπανάκι, 
μπανάνες, γλυκά φρούτα) 

ΌΧΙ 

 Θαλασσινά  

 Λίπη, Ζάχαρη, Αλκοόλ 

 Συνδυασμός καφέ και 
γλυκών (μειώνει το 
αίσθημα της ευεξίας) 

 Μειωμένη πρόσληψη 
νερού 

 Κατανάλωση νερού 
αμέσως μετά το φαγητό 

 Υπερβολική ποσότητα 
Βιταμίνης Ε 

 

 



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  



ΝΑΙ 

Βιταμίνες Β12,C, 
Ντοπαμίνη,Ωμέγα-3λιπαρά, 

Πρωτεϊνες, Σύνθετοι 

Υδατάνθρακες,(κρέας, 

πουλερικά, ψάρια, αυγά, 

γαλακτοκομικά, μπανάνες, 

ξηροί καρποί, δημητριακά 

ολικής αλέσεως, βατόμουρα 

και άλλα) 

ΌΧΙ 

  Κάπνισμα  

 Αλκοόλ 

 Λιπαρά 

 Αναψυκτικά 

 Γλυκά και γλυκαντικά (που 

περιέχονται σε τρόφιμα, 

αναψυκτικά, τσίχλες κλπ) 

 

 



 Ένα κομματάκι μαύρης 

σοκολάτας  την ώρα 

που διαβάζουμε 

 Ξηροί καρποί 

(αμύγδαλα, καρύδια) 

 Φρέσκα ή ξερά φρούτα 

(σταφίδες, ξερά σύκα, 

δαμάσκηνα) 

 Φρεσκοστυμένος χυμός 

φρούτων 

 Τσάι με μέντα 



Νερό, Βιταμίνη A, β- 
καροτίνη,Β9-φολικό οξύ, 
B12,C, Ε, Η-βιοτίνη, 
ασβέστιο,σίδηρος, χαλκός 
φλαβονοειδή,σελήνιο, 
λιπαρά οξέα, πρωτεϊνες, 
ψευδάργυρος(καταπολέμηση 
ακμής)(πορτοκάλια, 
καρότα,γαλακτοκομικά, 
όσπρια, σουσάμι, λαχανικά) 
ΌΧΙ ΖΑΧΑΡΗ,ΛΙΠΗ, 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ, 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

 



Τυροσίνη(χρόνιο στρες), 
μελατονίνη,σεροτονίνη, 
τρυπτοφάνη,ασβέστιο, 
μαγνήσιο, Βιταμίνες 
Β,C,D(μπανάνες, 
κεράσια, πορτοκάλια, 
γαλακτοκομικά, πουλερικά, 
αμύγδαλα, καρύδια, βρώμη 
κα). Σε περιόδους 
στρες μειώνεται πολύ η 
Βιταμίνη C 
ΌΧΙ ΖΑΧΑΡΗ,ΚΑΦΕΣ, 
ΤΣΑΪ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ 

 



 Νερό, Βιταμίνη C, E, Α, 

Β9-φολικό οξύ, β-καροτίνη, 

ψευδάργυρος, Ω-3λιπαρά 

οξέα, φυτικές ίνες, σελήνιο, 

πρωτεϊνες  (σκόρδα, 

κρεμμύδια, πορτοκάλια, 

καρότα, κόκκινες πιπεριές, 

γιαούρτι, πουλερικά 

(κοτόσουπα), ωμό 

ελαιόλαδο (4 κουταλιές της 

σούπας την ημέρα) 

ΌΧΙ ΖΑΧΑΡΗ,ΛΙΠΗ, 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,JUNK FOOD 



ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΛΕΜΟΝΙ, ΣΚΟΡΔΟ, 

ΡΟΔΙΑ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΡΙΓΑΝΗ 
ΣΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΣΑΣ 

 Τρώτε «μαύρα» 
τρόφιμα( καστανό ρύζι, 
ψωμί ολικής αλέσεως) αντί 
των αντίστοιχων «λευκών» 
(άσπρο ρύζι, λευκό ψωμί) 
 Μαρινάρετε το κρέας, 
βγάλετε την πέτσα από 
το κοτόπουλο και το ψάρι 
μετά το ψήσιμο. 
 Μην ξεροψήνετε τα 
τρόφιμα. Μια μπριζόλα 
στα κάρβουνα έχει τόσα 
καρκινογόναόσα600τσιγάρα! 
 



 Τροφές με υψηλή 

διατροφική αξία και 

περισσότερα θρεπτικά 

συστατικά από τις άλλες. 

Συνήθως είναι οι 

αρχαιότεροι καρποί και 

φρούτα που φυτρώνουν 

πάνω στον πλανήτη μας.  

 Διάσημες υπερτροφές της 

Ελλάδας:ελαιόλαδο,μαστίχα 

Άλλες:σπιρουλίνα,τζίνσενγκ 

ιπποφαές,  γκότζι μπέρι, 

σιταρόχορτο,χλωρέλλα,αλόη 



 Καθημερινή κατανάλωση 

δημητριακών ολικής αλέσεως, 

φρούτων και λαχανικών 

 Μέτρια κατανάλωση 

γαλακτοκομικών 

 Ελαιόλαδο-ιδιαίτερα ωμό, 

αντί άλλων ελαίων 

 1-2 φορές την εβδομάδα 

όσπρια , λαδερά, ψάρια,  

πουλερικά 

 1 φορά την εβδομάδα 

κόκκινο κρέας 

 1 φορά την εβδομάδα γλυκό 

 



  Μπαζαίος Κώστας (1981):Οι τροφές που χαρίζουν υγεία. Αθήνα. 
Μπαζαίος 

 Οι  500 χρυσές συμβουλές του Vita (Υγεία-Διατροφή-Φόρμα-Ομορφιά) 
(Ιανουάριος 2002) Η πρακτική βιβλιοθήκη του Vita 

 75 τρόφιμα-κλειδιά για τα καθημερινά προβλήματα υγείας 

      (Υγεία-Διατροφή-Fitness) (Απρίλιος 2002) Η πρακτική βιβλιοθήκη του 
Vita 

 Ματάλα Αντωνία, Καμμένου Μαρία, Πιπέρκου Ιωάννα (2013): Διατροφή. 
Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια, Β΄ Τάξη Α΄ Κύκλου, Τομέας Υγείας και 
Πρόνοιας, Ειδικότητα : Βοηθών Διαιτολόγων. Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

 Γρηγορακάκης Δημήτρης (2003) Θερμιδομετρητής και Αντιοξειδωτική 
δράση τροφών. Αθήνα. Μίνωας 

 Art of life and health το περιοδικό των νοσοκομείων του ομίλου Υγεία-
τεύχος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 

 SUPER FOODS MAGAZINE  Τεύχος 7 από Αstra Medical Hellas 
Superfoods Ε.Π.Ε. 

 



www.nutrimed.gr., www.iatronet.gr, www.vita.gr, www.clickatlife.gr, 

 http://www.ygeia24.com,  http://www.mednutrition.gr , www.veg.gr 

http://archive.in.gr, http://edu.klimaka.gr, www.clickatlife.gr, www.anew.gr, 

www. diaita-express.com,   www.healthyliving.gr, http://www.vitatester.com, 

http://alttherapy.blogspot.com, www.beinshape.gr,  

www.ygeiaengnosi.gr, www.ygeia-evexia.gr ,www.nutrimed.gr,  

http://www.queen.gr,, www.kopiaste.info.gr, www.skeftomai.gr 

www.personaldiet.gr, www.diatrofi.gr, http://e-diatrofi.org,  

http://www.telia-diatrofi.gr,  http://thematadiatrofis.blogspot.gr, 

www.diatrofis.blogspot,gr, http://nutritastic.net, www.gyn.gr, 

www.ygeiaengnosi.gr, www.in2life.gr, http://www.dromostherapeia.gr 

http://www.becelproactiv.com, http://www.fooddaily.gr, http://ygeia.tanea.gr, 

www.skai.gr, www.menshealth.gr, www.lifezone.gr,  

www.eufic.org,www.diaitologia.gr, http://www.dietup.gr,  www.dietmet.gr,  

,  

 
 

 

 
  
 

 

http://archive.in.gr/
http://www.anew.gr/
http://www.dromostherapeia.gr,http/www.becelproactiv.com
http://www.cosmo.gr/


 

www.logodiatrofis.gr, http://www.ekpizo.gr , www.mama365.gr,  
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