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Ποια είναι τα VitaPlus
Τα VitaPlus είμαι υώοξι ξμξοτιάπ &
αδσμαςίρμαςξπ
και
απεσθύμξμςαι
ρςιπ
δσμαμικέπ Γσμαίκεπ πξσ θέλξσμ μα είμαι
πάμςα όμξοτεπ & ελκσρςικέπ, κάθε ρςιγμή
ςηπ ημέοαπ.
Τξ ποώςξ Ιμρςιςξύςξ Ομξοτιάπ VitaPlus ρςημ
Δλλάδα, νεκίμηρε μα λειςξσογεί ρςημ πεοιξυή
ςχμ Αμπελξκήπχμ ςξ 1986.
Τξ 1994 αλλάζει διεύθσμρη και έμα υοόμξ
αογόςεοα ςξ 1995, εγκαιμιάζεςαι ςξ
σπξκαςάρςημα ςξσ Ιμρςιςξύςξσ VitaPlus ρςη
Χαλκίδα Δσβξίαπ.
Η τιλξρξτία ςξσ Ιμρςιςξύςξσ μαπ είμαι μα
ποξρτέοει ςιπ πλέξμ ρύγυοξμεπ, ανιόπιρςεπ
και
ξλξκληοχμέμεπ
ποξςάρειπ
αδσμαςίρμαςξπ, ξμξοτιάπ και εσενίαπ, για
ςξμ καθέμα νευχοιρςά, με ρεβαρμό και
αγάπη για ςξμ άμθοχπξ!
Πξιξςικέπ ποξςάρειπ ρςιπ καλύςεοεπ ςιμέπ, ρε
όρξσπ ξμειοεύξμςαι άφξγη αιρθηςική και
σπέοξυη διάθερη.
Σσμευείπ ποξρτξοέπ για ςημ πεοιπξίηρη ςξσ
ποξρώπξσ και ςξσ ρώμαςόπ ραπ για μα επιλέγεςε όπξια ραπ ςαιοιάζει, υχοίπ άγυξπ.
Απξρςξλή μαπ είμαι μα ικαμξπξιξύμε ςξσπ αμθοώπξσπ πξσ μαπ εμπιρςεύξμςαι και μα
επιβοαβεύξσμε ςημ επιλξγή ςξσπ με ςα καλύςεοα απξςελέρμαςα!
Δπιρκετςείςε ςξ web site μαπ vitaplus.gr καθώπ και ςημ ρελίδα μαπ ρςξ Facebook:
facebook.com/vitaplus.gr για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ όπξσ θα βοείςε και όλεπ ςιπ ποξρτξοέπ
πξσ αμεβάζξσμε ςακςικά.
Με εκςίμηρη,
Μπάμπηπ Αοιρςειδόπξσλξπ
Διεσθσμςήπ VitaPlus Αμπελξκήπχμ & Χαλκίδαπ
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Τι ςημαίνει καλή διατροφή;

Η διαςοξτή απξςελεί ρημαμςικό παοάγξμςα για ςημ καλή σγεία. Τξ ταγηςό μαπ εναρταλίζει ςημ
επιβίχρη, μαπ κοαςάει ρε τόομα και μαπ υαοίζει εσυαοίρςηρη. Οι αμάγκεπ ςηπ διαςοξτήπ μαπ
εναοςώμςαι από 2 είδη κοιςηοίχμ: ςξ ρχμαςικό και ςξ φσυξλξγικό.
Από ρχμαςική άπξφη, η διαςοξτή ποέπει μα ικαμξπξιεί:
 Τημ αμάγκη για εμέογεια, απαοαίςηςη για ςη διαςήοηρη ςηπ ζχήπ και για ςη μσψκή
δοαρςηοιόςηςα
 Τημ αμάγκη για αμάπλαρη, απαοαίςηςη για ςημ αμάπςσνη και ςη ρσμςήοηρη ςχμ ιρςώμ ςξσ
ξογαμιρμξύ
Από φσυξλξγική άπξφη, ξ ςοόπξπ ςηπ διαςοξτήπ μαπ βαρίζεςαι, όυι ρςιπ αμάγκεπ μαπ αλλά ρςημ
εσυαοίρςηρή μαπ. Σσμήθχπ δείυμξσμε ποξςίμηρη ρε ξοιρμέμεπ ςοξτέπ, αμενάοςηςα από ςη
θοεπςική ςξσπ ανία και ςημ εμέογεια πξσ δίμξσμ. Με λίγα λόγια, η διαςοξτή μαπ ποέπει μα είμαι
πξικίλη, ιρόοοξπη και μα πεοιλαμβάμει όλα ςα απαοαίςηςα θοεπςικά ρσρςαςικά.
Η λένη «θοεπςικό ρσρςαςικό» είμαι έμαπ εσούπ όοξπ για μα πεοιγοατξύμ όλεπ ξι ξσρίεπ πξσ
ποξρλαμβάμξμςαι από ςημ ςοξτή και υοηριμξπξιξύμςαι από ςξ ρώμα ποξκειμέμξσ μα
διαρταλίρξσμ ςη τσριξλξγική αμάπςσνή ςξσ και ςη διαςήοηρη ςηπ καλήπ σγείαπ. Διακοίμξμςαι 2
ξμάδεπ θοεπςικώμ ρσρςαςικώμ:



Tα Mακοξθοεπςικά ρσρςαςικά και
Tα Mικοξθοεπςικά ρσρςαςικά

Τιπ ξμάδεπ ασςέπ θα ενηγήρξσμε αμαλσςικά ρςημ ρσμέυεια.
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Μακροθρεπτικά Συςτατικά
Μακοξθοεπςικά ρσρςαςικά είμαι:

Υδατάνθρακες
Eίμαι ςα μξμίρμαςα εμέογειαπ ςξσ
ρώμαςόπ μαπ. Τα πεοιρρόςεοα ςοότιμα
πξσ ςοώμε καθημεοιμά απξςελξύμςαι
από σδαςάμθοακεπ.
Ο
ξογαμιρμόπ
μαπ,
ρπα
ςξσπ
σδαςάμθοακεπ ρε μικοόςεοα κξμμάςια,
ςη γλσκόζη, ςα ξπξία καίει για μα
πάοξσμε
ςημ
εμέογεια
πξσ
υοειαζόμαρςε όλη μέοα για μα ζήρξσμε.
Οι σδαςάμθοακεπ είμαι η βαρική πηγή
εμέογειαπ ςξσ Δγκετάλξσ μαπ και ςξσ
μεσοικξύ μαπ ρσρςήμαςξπ. Ποξρτέοξσμ
ςημ εμέογεια πξσ υοειαζόμαρςε για μα κιμηθξύμε, μα ρκετςξύμε και μα γίμξσμ όλεπ ξι
απαοαίςηςεπ λειςξσογίεπ ςξσ ρώμαςόπ μαπ.
Υπάουξσμ 2 κύοιεπ καςηγξοίεπ σδαςαμθοάκχμ: ξι απλξί σδαςάμθοακεπ και ξι ρύμθεςξι.




Απλξί σδαςάμθοακεπ: λέγξμςαι αλλιώπ και ράκυαοα. Τξσπ βοίρκξσμε ρςη ζάυαοη
και ρε όλα ςα ςοότιμα πξσ τςιάυμξμςαι από ασςή όπχπ ξι καοαμέλεπ, ςα γλσκά, ξι
ρξκξλάςεπ και ςα παγχςά. Οι απλξί σδαςάμθοακεπ, χρςόρξ, βοίρκξμςαι και ρε πιξ
θοεπςικά ςοότιμα όπχπ ςα τοξύςα και ςξ γάλα. Τα ράκυαοα δίμξσμ ςη γλσκιά
γεύρη ρςα ςοότιμα και για ασςό έυξσμε ςημ ςάρη μα μαπ αοέρξσμ πεοιρρόςεοξ.
Δίμαι ποξςιμόςεοξ μα ςοώμε ράκυαοα από τοξύςα, λαυαμικά και γάλα, αλλά
γιαςί;! Τα ςοότιμα ασςά εκςόπ από ράκυαοα είμαι γεμάςα από ςόρα άλλα θοεπςικά
ρσρςαςικά όπχπ βιςαμίμεπ πξσ μαπ κάμξσμ μα μιώθξσμε πιξ ζχμςαμξί και
εσδιάθεςξι, τσςικέπ ίμεπ και αρβέρςιξ, πξσ βξηθά μα απξκςάμε γεοά ξρςά και
εμςσπχριακό αμάρςημα.
ύμθεςξι Τδαςάμθοακεπ: ξ πιξ γμχρςόπ ρύμθεςξπ σδαςάμθοακαπ είμαι ςξ άμσλξ.
Τξ άμσλξ ςξ βοίρκξσμε ρςα δημηςοιακά όπχπ ςξ φχμί, ςα κοάκεο, ςα πανιμάδια,
ςα όρποια, ςα μακαοόμια, ςξ ούζι, η παςάςα, ςξ καλαμπόκι ξ αοακάπ, ςα
ταρξλάκια. Τα ςοότιμα πξσ παίομξσμε από ςη τύρη και πεοιέυξσμ άμσλξ είμαι
πλξύρια και ρε άλλα ρσρςαςικά όπχπ βιςαμίμεπ και μέςαλλα.
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Πρωτεΐνες
Δίμαι ςα δξμικά ρσρςαςικά ή
αλλιώπ
ςα
«ςξύβλα»
ςξσ
ξογαμιρμξύ μαπ. Με άλλα λόγια
ςξ ρώμα μαπ υοηριμξπξιεί ςιπ
ποχςεΐμεπ για μα υςίρει, μα
ρσμςηοήρει και μα επιρκεσάρει
ςξσπ ιρςξύπ ςξσ.
Τξ ρώμα μαπ υοηριμξπξιεί πξλύ
ενειδικεσμέμεπ ποχςεΐμεπ για μα
κάμει ρσγκεκοιμέμεπ εογαρίεπ.
Για παοάδειγμα, ςξ ρώμα
υοηριμξπξιεί ποχςεΐμη για μα
τςιάνει ςημ πεφίμη, μια ξσρία
(έμα έμζσμξ ρσγκεκοιμέμα) πξσ
σπάουει ρςξ ρςξμάυι και είμαι σπεύθσμη μα διαλύει ςξ κοέαπ ρε μικοόςεοεπ ποχςεΐμεπ ή ςημ
αιμξρταιοίμη πξσ μεςατέοει ςξ ξνσγόμξ ρςξ αίμα.
Δπίρηπ ξι ποχςεΐμεπ υοηριμξπξιξύμςαι για μα υςίρξσμ ςξμ καοδιακό μσ δηλαδή ςημ καοδιά μαπ.
Δηλαδή, είςε ςοέυξσμε είςε καθόμαρςε, η ποχςεΐμη κάμει πξλύ ρημαμςική δξσλειά για μα
κξσμήρει ςα πόδια μαπ, μα κιμήρει ςξσπ πμεύμξμέπ μαπ και μα μαπ ποξρςαςεύρει από ςιπ
αρθέμειεπ.
Οι ποχςεΐμεπ πξσ βοίρκξμςαι ρε ςοότιμα πξσ ποξέουξμςαι από ζώα λέγξμςαι πλήοηπ ποχςεΐμεπ,
γιαςί πεοιέυξσμ απαοαίςηςα ρσρςαςικά πξσ ςα υοειάζεςαι ςξ ρώμα μαπ και δεμ μπξοεί μα ςα
τςιάνει μόμξ ςξσ. Πλήοηπ ποχςεΐμεπ βοίρκξσμε ρςα κοέαςα (υξιοιμό, μξρυάοι, καςρίκι, αομί), ρςα
πξσλεοικά (κξςόπξσλξ, γαλξπξύλα, κσμήγια), ρςα γαλακςξκξμικά, ρςα ςσοιά, ρςα ασγά και ρε όςι
τςιάυμεςαι από ασςά.
Ποχςεΐμεπ, χρςόρξ, σπάουξσμ και ρε τσςικά ςοότιμα όπχπ ςα όρποια, ςξ καλαμπόκι, ςξ ούζι,
ςα δημηςοιακά –δηλαδή ςξ ριςάοι, η βοώμη, η ρίκαλη-, ξ αοακάπ, ςξ ρξσράμι, η ρόγια και ξι νηοξί
καοπξί. Οι τσςικέπ ποχςεΐμεπ θεχοξύμςαι ελλιπείπ γιαςί δεμ πεοιέυξσμ ςα παοαπάμχ απαοαίςηςα
ρσρςαςικά. Όςαμ όμχπ ςιπ ρσμδσάρξσμε μεςανύ ςξσπ μπξοξύμε μα πάοξσμε πλήοειπ ποχςεΐμεπ.
Ιδαμικξί ρσμδσαρμξί τσςικώμ ποχςεψμώμ πξσ μαπ δίμξσμ πλήοειπ ποχςεΐμεπ είμαι:




Όρποια + δημηςοιακά(π.υ. ταρόλια + φχμί ξλικήπ αλέρεχπ) ή
Όρποια + ούζι (τακέπ + ούζι) ή
Δημηςοιακά + νηοξί καοπξί (π.υ. φχμί ξλικήπ αλέρεχπ + καούδια ή αμύγδαλα).
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Λιπίδια (λίπη)
Τξ λίπξπ είμαι μέοξπ ςηπ
σγιειμήπ διαςοξτήπ και ασςό
γιαςί είμαι ρημαμςικό για ςξ
ρώμα μαπ. Σσγκεκοιμέμα, ςξ
λίπξπ καίγεςαι ρςξ ρώμα μαπ
για μα έυξσμε εμέογεια μα
κιμηθξύμε, μα αμαπμεύρξσμε,
μα μιλήρξσμε κλπ.
Τασςόυοξμα, ςξ ρώμα μαπ
υοηριμξπξιεί ςξ λίπξπ για μα
απξθηκεύρει εμέογεια. Όμχπ,
δεμ κάμει μόμξ ασςό, βξηθά και
ρε πξλλέπ άλλεπ λειςξσογίεπ
ςξσ ρώμαςξπ όπχπ:






Βξηθά
ρςημ
καλή
λειςξσογία ςξσ εγκετάλξσ και ςχμ μεύοχμ.
Βξηθά ρςημ καςαρκεσή ξομξμώμ όπχπ ασςέπ πξσ οσθμίζξσμ ςημ πεοίξδξ ςχμ γσμαικώμ.
Πεοιβάλει ςα όογαμα και ςα ποξρςαςεύει από υςσπήμαςα.
Παίομει μέοξπ ρςη δημιξσογία ςχμ κύςςαοχμ.
Βξηθά μα απξοοξτήρξσμε κάπξιεπ βιςαμίμεπ πξσ ςιπ λέμε και λιπξδιαλσςέπ και είμαι Α, D,
K,Δ.

Τα λιπίδια υχοίζξμςαι ρε 3 μεγάλεπ καςηγξοίεπ:
1. Σα μξμξακόοερςα (ςα μξμξακόοερςα και πξλσακόοερςα λίπη είμαι εσλύγιρςα «λίπη» και
είμαι γμχρςά χπ «καλά» λιπαοά. Τα μξμξακόοερςα ταίμεςαι μα μαπ ποξρςαςεύξσμ από
αρθέμειεπ ςιπ καοδιάπ και βοίρκξμςαι ρςιπ ελιέπ, ςξσπ νηοξύπ καοπξύπ (αμύγδαλα,
Κάριξσπ, τιρςίκια, καούδια κλπ), ρςξ ελαιόλαδξ και ςξ αβξκάμςξ).
2. Σα πξλσακξοερςα (ςα πξλσακόοερςα υχοίζξμςαι ρε 2 καςηγξοίεπ ςα χ-3 και ςα χ-6. Τα
χ-3 λιπαοά βξηθξύμ ρςη ρχρςή λειςξσογία ςξσ εγκετάλξσ, ποξρςαςεύξσμ ςημ σγεία ςηπ
καοδιάπ, βξηθξύμ ρςημ άμσμα ςξσ ξογαμιρμξύ και ποξρςαςεύξσμ από κάπξιεπ μξοτέπ
καοκίμξσ. Τα ςοότιμα πξσ πεοιέυξσμ χ-3 λιπαοά είμαι ςα λιπαοά φάοια όπχπ ξι
ραοδέλεπ, ξ μπακαλιάοξπ, ξ κξλιόπ, ξ γαύοξπ, ξ ρξλξμόπ, ςξ ρκξσμποί, ςα καούδια κα ςα
λάδια πξσ τςιάυμξμςαι από ασςά. Τα χ-6 λιπαοά είμαι ρημαμςικά για ςη λειςξσογία και
ςημ αμάπςσνη ςξσ ξογαμιρμξύ βοίρκξμςαι ρςξσπ ηλιόρπξοξσπ, ςξ ρξσράμι, ςα καούδια, ςξ
καλαμπόκι και αλλξύ).
3. Σα κξοερμέμα (ςα κξοερμέμα λίπη είμαι ςα λίπη πξσ βοίρκξμςαι ρςξ κοέαπ και ρε ζχικά
ποξψόμςα, όπχπ ςξ τοέρκξ βξύςσοξ, ςξ ςσοί και ςα πλήοη γαλακςξκξμικά. Δπίρηπ,
βοίρκξμςαι ρςξ τξιμικέλαιξ και ρςημ καούδα, ςοότιμα πξσ υοηριμξπξιξύμςαι από
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ερςιαςόοια και εογξρςάρια για μα παοαρκεσάρξσμ ςηγαμιςέπ παςάςεπ ή γλσκά. Τα
κξοερμέμα λιπαοά είμαι γμχρςά χπ "κακά" λιπαοά επειδή ασνάμξσμ ςη υξληρςεοόλη ςξσ
αίμαςξπ και ςξμ κίμδσμξ εμτάμιρηπ παθήρεχμ ςηπ καοδιάπ).
i. Δπίρηπ, ςα trans (ςοαμπ) λιπαοά είμαι λίπη πξσ έυξσμ παοόμξια μξοτή με
ασςή ςχμ κξοερμέμχμ γι’ ασςό και ασνάμξσμ ςη υξληρςεοόλη ςξσ αίμαςξπ
και έυξσμ ρυέρη με ςημ εμτάμιρη αρθεμειώμ ςηπ καοδιάπ. Σα ςοαμπ λιπαοά
υοηριμξπξιξύμςαι για ςημ παοαρκεσή μπιρκόςχμ, κέικ, γλσκώμ και
αλλαμςικώμ. Τα βοίρκξσμε χπ σδοξγξμχμέμα λίπη ρςιπ ρσρκεσαρίεπ
ςοξτίμχμ.

Νερό
Τξ μεοό είμαι επίρηπ έμα μακοξθοεπςικό ρσρςαςικό, αλλά επειδή δεμ «θοέτει» ςξμ ξογαμιρμό
(δεμ παοέυει ξύςε εμέογεια ξύςε απαοαίςηςα θοεπςικά ρσρςαςικά), ρσυμά δεμ θεχοείςαι
μακοξθοεπςικό ρσρςαςικό.
Παοαμέμει χρςόρξ ςξ πιξ ρημαμςικό ρσρςαςικό ςξσ ρώμαςόπ μαπ, πξρξςικά και πξιξςικά. Όυι
μόμξ ρσμιρςά ςξ 60% ςξσ ρσμξλικξύ ρχμαςικξύ μαπ βάοξσπ, αλλά είμαι και ςξ ρσρςαςικό εκείμξ η
απώλεια ςξσ ξπξίξσ, ακόμη κι αμ είμαι ρυεςικά μικοή, έυει ςιπ ρημαμςικόςεοεπ επιπςώρειπ.
Γεμικά, απώλεια ςηπ ςάνεχπ ςξσ 8% ςξσ μεοξύ πξσ πεοιέυεςαι ρςξ ρώμα μαπ είμαι αοκεςή για μα
ποξκαλέρει ρξβαοόςαςα ποξβλήμαςα σγείαπ.
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Μικροθρεπτικά Συςτατικά
Μικοξθοεπςικά ρσρςαςικά είμαι κσοίχπ:
1. Βιςαμίμεπ (π.υ. A, B, C, D, E και K)
2. Αμόογαμα
ρςξιυεία, ςα
ξπξία
υχοίζξμςαι ρςα κύοια αμόογαμα
ρςξιυεία
(π.υ.
αρβέρςιξ
και
τώρτξοξπ) και ρςα ιυμξρςξιυεία
(π.υ. ρίδηοξπ, φεσδάογσοξπ, ρελήμιξ
και μαγγάμιξ).
Οι βιςαμίμεπ είμαι μη θεομιδικέπ ξσρίεπ πξσ είμαι
απαοαίςηςεπ για ςξμ αμθοώπιμξ μεςαβξλιρμό. Δεμ
μπξοξύμ μα παοαυθξύμ από ςξμ αμθοώπιμξ
ξογαμιρμό και για ςξ λόγξ ασςό ποέπει μα λητθξύμ
από ςημ καθημεοιμή διαςοξτή. Η βαρική ςξσπ
λειςξσογία είμαι η δοάρη ςξσπ χπ ρσμέμζσμα ρςιπ
εμζσμαςικέπ αμςιδοάρειπ. Παίζξσμ επίρηπ ρημαμςικό οόλξ ρε διάτξοεπ λειςξσογίεπ ςξσ
ξογαμιρμξύ, όπχπ είμαι η αμάπλαρη ςξσ δέομαςξπ, η όοαρη, η λειςξσογία ςξσ μεσοικξύ και
αμξρξπξιηςικξύ ρσρςήμαςξπ καθώπ και η πήνη ςξσ αίμαςξπ.
Ο ξογαμιρμόπ υοειάζεςαι διατξοεςικέπ πξρόςηςεπ από διατξοεςικέπ βιςαμίμεπ. Δπίρηπ ξι αμάγκεπ
ςχμ αμθοώπχμ ρε βιςαμίμεπ διατέοξσμ από άςξμξ ρε άςξμξ. Τα παιδιά και ξι ηλικιχμέμξι,
άμθοχπξι πξσ πάρυξσμ από αρθέμειεπ καθώπ και έγκσεπ γσμαίκεπ υοειάζξμςαι μεγαλύςεοεπ
πξρόςηςεπ ξοιρμέμχμ βιςαμιμώμ ρςημ καθημεοιμή ςξσπ δίαιςα.
Υπάουξσμ 2 μεγάλεπ καςηγξοίεπ βιςαμιμώμ:



Λιπξδιαλσςέπ (A, D, E, και K) και
Τδαςξδιαλσςέπ (B και C).

Οι λιπξδιαλσςέπ βιςαμίμεπ πξσ λαμβάμξμςαι ρε πεοίρρεια μπξοξύμ μα απξθηκεσςξύμ ρςξ
αμθοώπιμξ ρώμα εμώ η επιπλέξμ πξρόςηςα ςχμ σδαςξδιαλσςώμ απξβάλλεςαι. Για ςξ λόγξ ασςό
η σπεοβξλική λήφη λιπξδιαλσςώμ βιςαμιμώμ μπξοεί μα ποξκαλέρει ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ
ρσμπςώμαςα ςξνικόςηςαπ, γεγξμόπ πξσ ρπάμια ρσμβαίμει ρςημ πεοίπςχρη ςχμ σδαςξδιαλσςώμ
βιςαμιμώμ. Αμςιθέςχπ, ρσμπςώμαςα έλλειφηπ είμαι πεοιρρόςεοξ πιθαμά ρςιπ σδαςξδιαλσςέπ,
καθώπ δεμ μπξοξύμ μα απξθηκεσςξύμ ρςξσπ ιρςξύπ.
Η βαούςηςα ςχμ ρσμπςχμάςχμ έλλειφηπ πξικίλει από απλξύπ πξμξκετάλξσπ, δεομαςικά
ποξβλήμαςα ή αμξοενία μέυοι ρξβαοέπ αρθέμειεπ όπχπ η αρθέμεια μπέοι μπέοι πξσ ποξκαλείςε
από μακοξυοόμια έλλειφη βιςαμίμηπ Β1, ή ρκξοβξύςξ από ςημ έλλειφη βιςαμίμηπ C . Όμχπ ρςιπ

VitaPlus | Αμπελόκηποι: Κηφισίας 6 & Αλεξάνδρας Σηλ. 2107485990 | Χαλκίδα: Αγγελάτου 20 & Αβάντων Σηλ. 2221079001
http://www.vitaplus.gr| Fb: Facebook.com/vitaplus.gr | Tw: twitter.com/vitaplusGr
ΣΕΛ. 9

ΠΩ ΘΑ ΑΠΟΚΣΗΕΣΕ ΩΣΗ &
ΙΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ
eΒook

αμαπςσγμέμεπ υώοεπ ρπάμια ρσμαμςώμςαι ρξβαοά ποξβλήμαςα αβιςαμίμχρηπ . Όμχπ λήφη
μικοόςεοηπ από ςημ αμαγκαία πξρόςηςα ρσμβαίμει ρε ξοιρμέμεπ σπξξμάδεπ ςξσ πληθσρμξύ.
Οι βιςαμίμεπ βοίρκξμςαι ρε διάτξοα είδη ςοξτίμχμ όπχπ τοξύςα, λαυαμικά, δημηςοιακά, κοέαπ,
φάοια και γαλακςξκξμικά ποξψόμςα. Η πεοιεκςικόςηςα ςχμ ςοξτίμχμ εναοςάςαι από ςξ είδξπ ςξσ
ςοξτίμξσ καθώπ επίρηπ και από ςξμ ςοόπξ πξσ έυει ασςό απξθηκεσςεί και επενεογαρςεί.
Μακοξυοόμια απξθήκεσρη και καςεογαρία ελαςςώμει ςα επίπεδα ςχμ βιςαμιμώμ ρςα ςοότιμα.

Ο ρόλος των βιταμινών αναλυτικά
Λιποδιαλυτέσ βιταμίνεσ
Βιταμίνη

Σε τι κάνει καλό

Α (ρετινόλη,
καροτενοειδή)

Όξαζε, αλνζνπνηεηηθό, θαιή ιεηηνπξγία
ηζηώλ, αληηνμεηδσηηθά

D (D2 & D3)

Ρπζκίδνπλ ηελ απνξξόθεζε ηνπ
αζβεζηίνπ γηα γεξά δόληηα θαη νζηά

E (τοκοφερόλη)

K (φσλοκινόνη και
μενακινόνη)

Τι προκαλεί η έλλειψή
της

Πηγές

Καηαζηνιή
αλνζνπνηεηηθνύ,
δηαηαξαρή ζηελ όξαζε,
δεξκαηηθά πξνβιήκαηα

Κξόθνο, θαξόηα, ζπαλάθη, μεξνί
θαξπνί, βνύηπξν, πιήξεο γάια,
κπξόθνιν, βεξίθνθα, ζπαξάγγηα,
πεπόλη, γιπθνπαηάηα, ληνκάηα,
ιεκόλη

Μπτθέο αιινηώζεηο,
νζηηθέο αιινηώζεηο

Κξόθνο, ζπθώηη, ιηπαξά ςάξηα,
ειηόζπνξνη, γάια, ηπξί, βνύηπξν

Αληηνμεηδσηηθή, παξαγσγή εξπζξώλ
αηκνζθαηξίσλ, ιεηηνπξγία ηζηώλ,
αλνζνπνηεηηθό, νξκόλεο

Μπτθή δπζηξνθία, αλαηκία,
αδπλακία, θξάκπεο,
πξνβιήκαηα όξαζεο

Πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά,
όζπξηα, μεξνί θαξπνί, αβνθάλην,
θπηηθά έιαηα

Καίξηα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο

Εζσηεξηθή αηκνξξαγία,
αλαηκία

παλάθη, κπξόθνιν, αξαθάο,
ζπθώηη, θνηόπνπιν, κνζράξη, αξλί,
ληνκάηα, ειηόζπνξνη

Υδατοδιαλυτέσ Βιταμίνεσ
Βιςαμίμη

ε ςι κάμει καλό

Σι ποξκαλεί η
έλλειφή ςηπ

Πηγέπ

Β1 (θειαμίμη)

αμάπςσνη, καλή λειςξσογία ςηπ καοδιάπ
ςξσ εγκετάλξσ και ςξσ μεσοικξύ
ρσρςήμαςξπ, ρυημαςιρμόπ ςχμ εοσθοώμ
αιμξρταιοίχμ, πμεσμαςική
δοαρςηοιόςηςα, όοενη, τσριξλξγική
διαμξηςική καςάρςαρη.

Αμξοενία, κόπχρη,
απώλεια βάοξσπ και
μμήμηπ

Μαγιά μπύοαπ, κόκκιμξ κοέαπ,
βαριλικόπ πξλςόπ, νηοξί καοπξί,
όρποια, δημηςοιακά, μαύοξ φχμί,
γάλα, ασγά, ρσκώςι.

Β2 (οιβξτλαβίμη)

Υγεία δέομαςξπ, μσυιώμ, μαλλιώμ,
βξηθάει ρςημ όοαρη, ρσμβάλει ρςημ
απελεσθέοχρη εμέογειαπ ρςα κύςςαοα,
διαςηοεί ςημ σγοαρία ςξσ δέομαςξπ
βελςιώμει ςξμ μεςαβξλιρμό.

Αδσμαμία, αμξοενία,
καθσρςέοηρη
αμάπςσνηπ,
εσαιρθηρία ρςξ
τχπ, ξιδήμαςα ρςξ
ρςόμα, ρςα υείλη,
ρςη γλώρρα

Σσκώςι, βαριλικόπ πξλςόπ, γάλα, ςσοιά,
ασγά, όρποια, δημηςοιακά, μαγιά
μπύοαπ, ρξσράμι.

Β3 (μιαρίμη)

Κσκλξτξοία αίμαςξπ, αμαπμεσρςικό,
αμάπςσνη, ρενξσαλικέπ ξομόμεπ, σγεία
ςξσ δέομαςξπ και ςξσ πεπςικξύ

Νεσοικέπ και
πεπςικέπ
διαςαοαυέπ,

μαγιά μπύοαπ, βαριλικόπ πξλςόπ, ασγά,
ρσκώςι, κξςόπξσλξ, κοέαπ, φάοια,
γαλακςξκξμικά ποξψόμςα, όρποια,
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ρσρςήμαςξπ, απαοαίςηςη για ςημ καλή
λειςξσογία ςξσ εγκετάλξσ. Ανιξπξιεί
καςάλληλα ςιπ ςοξτέπ, μειώμει ςιπ
ημικοαμίεπ, ςημ υξληρςεοίμη, ςα
ςοιγλσκεοίδια και ςημ σφηλή πίερη ςξσ
αίμαςξπ.

κόπχρη,
δεομαςξπάθεια,
έμςαρη, καςάθλιφη
και αρςάθεια.

ηλιόρπξοξι

Β5 (Παμςξθεμικό ξνύ)

Σύμθερη λιπιδίχμ και υξληρςεοίμηπ,
ρύμθερη ςχμ αμςιρχμάςχμ, ρυημαςιρμό
κσςςάοχμ, αμάπςσνη ςξσ κεμςοικξύ
μεσοικξύ ρσρςήμαςξπ, μεςαςοξπή ςξσ
λίπξσπ και ςηπ ζάυαοηπ ρε εμέογεια,
επξύλχρη πληγώμ

Νεσοικέπ παθήρειπ,
αμξοενία, αμαιμία,
κόπχρη

Βαριλικόπ πξλςόπ, μαγιά μπύοαπ,
ηλιόρπξοξι, ρόγια, δημηςοιακά, νηοξί
καοπξί, κοέαςα και πξσλεοικά

Β6 (πσοιδξνίμη)

Συημαςιρμόπ αιμξρταιοίχμ, ρχρςή
απξοοότηρη ποχςεψμώμ και αμιμξνέχμ,
ρχρςή λειςξσογία μεσοικξύ
ρσρςήμαςξπ, ιρξοοξπία αρβερςίξσ και
καλίξσ

Διαςαοαυέπ ρςξ
αίμα, σπξγλσκαιμία,
έλκξπ, ςοιυόπςχρη,
κξύοαρη, άγυξπ

Βαριλικόπ πξλςόπ, μαγιά μπύοαπ,
ηλιόρπξοξι, ρόγια, δημηςοιακά, νηοξί
καοπξί, κοέαςα και πξσλεοικά

Β8 (Βιξςίμη)

Σσμέμζσμξ ςξσ μεςαβξλιρμξύ ςχμ
λιπιδίχμ και ςχμ αμιμξνέχμ,
αμςιξνειδχςική, καλή καςάρςαρη
μαλλιώμ, δέομαςξπ, μεύοχμ, ξρςώμ.

Μσψκξί πόμξι,
δεομαςίςιδα,
αμαιμία, ασνημέμη
υξληρςεοίμη

βαριλικόπ πξλςόπ, μαγιά μπύοαπ,
αοακάπ, καλαμπόκι, ρσκώςι,
δημηςοιακά, ςξμάςεπ, γαλακςξκξμικά
ποξψόμςα.

Β9 (τξλικό ή
τσλλικό ξνύ)

Σύμθερη ςξσ DNA & RNA, σγιέπ δέομα,
αμςιμεςώπιρη ςηπ αμαιμίαπ, ρχρςό
ρυημαςιρμό αιμξρταιοίχμ

Δναρθέμηρη,
αμαιμία,
γαρςοεμςεοικέπ
διαςαοαυέπ,
δεομαςική
εσαιρθηρία

Μαγιά μπύοαπ, ασγά, φάοια, μαοξύλι,
καοόςα, μςξμάςεπ, ρπαμάκι, μποόκξλξ,
ρσκώςι, όρποια, πίςξσοα, ριςάοι,
αβξκάμςξ, νηοξί καοπξί

Β12 (κξβαλαμίμη)

Σύμθερη αιμξρταιοίμηπ, ρυημαςιρμόπ
κσςςάοχμ, καλή καςάρςαρη ςξσ
μεσοικξύ ρσρςήμαςξπ, βελςίχρη μμήμηπ
και εμεογηςικόςηςαπ, ρσγκέμςοχρη και
ιρξοοξπία, αμςιξνειδχςική

Δναρθέμηρη,
αμαιμία

Κοέαπ, ρσκώςι, μετοά, φάοι,
γαλακςξκξμικά, κξςόπξσλξ, ασγά

C (αρκξοβικό ξνύ)

ρυημαςιρμόπ
ςξσ
κξλλαγόμξσ,
ατξμξίχρη αμιμξνέχμ, τξλικξύ ξνέξπ
και ριδήοξσ, καλή καςάρςαρη ξρςώμ,
δξμςιώμ και αιμξτόοχμ αγγείχμ,
δσμαμώμει ςξ αμξρξπξιηςικό ρύρςημα,
αμςιξνειδχςική
δοάρη
Μεςατξοέαπ
ξνσγόμξσ
και
σδοξγόμξσ
ρςξμ
ξογαμιρμό

Σκξοβξύςξ,
κόπχρη,
εσεοεθιρςικόςηςα,
πόμξπ
ρςιπ
αοθοώρειπ

Ακςιμίδιξ,
πιπεοιέπ,
πξοςξκάλια,
ςξμάςεπ,
λαυαμικά, λεμόμι, τοξύςα

μαψμςαμόπ,
ποάριμα
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Υπολογισμός ενεργειακών αναγκών (θερμίδων)
Οι πεοιρρόςεοξι γμχοίζξσμε όςι αμ παίομξσμε πεοιρρόςεοεπ θεομίδεπ από όρεπ καίμε θα
παυύμξσμε. Λίγξι όμχπ νέοξσμε πόρεπ θεομίδεπ νξδεύξσμε με ςημ όπξια άρκηρη μπξοεί μα
κάμξσμε και ακόμη λιγόςεοξι πόρεπ δαπαμάμε με ςιπ καθημεοιμέπ μαπ δοαρςηοιόςηςεπ.
Ο Δείκςηπ Μάζαπ ώμαςξπ υοηριμξπξιείςαι γεμικώπ για ςξ καθξοιρμό ςξσ επιθσμηςξύ βάοξσπ.
Παοόλα ασςά η υοήρη ςξσ ρε άςξμα με ασνημέμη μσψκή μάζα δεμ δίμει ανιόπιρςα απξςελέρμαςα
καθώπ ξ Δ.Μ. δεμ μπξοεί μα κάμει αμάλσρη ρύρςαρηπ ρώμαςξπ. Έςρι δύξ άςξμα μπξοεί μα
έυξσμ ςξμ ίδιξ ΔΜΣ, αλλά μα έυξσμ εμςελώπ διατξοεςική ρύρςαρη ρώμαςξπ (μσψκό ιρςό, λιπώδη
ιρςό).
Δίμαι πξλύ ρημαμςικό η απώλεια ρχμαςικξύ βάοξσπ μα ατξοά μόμξ ρε απώλεια ρχμαςικξύ
λίπξσπ και όυι άλιπηπ μάζαπ, και ασςό επιςσγυάμεςαι μόμξ μέρα από μια ιρξοοξπημέμη διαςοξτή,
απαλλαγμέμη από ακοόςηςεπ και ρςεοήρειπ πξσ ξδηγξύμ ρε απώλεια άλιπηπ μάζαπ και ςιπ
πεοιρρόςεοεπ τξοέπ έυξσμ αομηςικό αμςίκςσπξ ρςημ σγεία.
Ο Δείκςηπ Μάζαπ Σώμαςξπ σπξλξγίζεςαι διαιοώμςαπ ςξ ρχμαςικό βάοξπ (ρε κιλά) με ςξ
ςεςοάγχμξ ςξσ ύφξσπ (ρε μέςοα):
Δ.Μ.. = kg/m²
και η ανιξλόγηρη γίμεςαι χπ ενήπ :
Δ.Μ..
Δ.Μ..
Δ.Μ..
Δ.Μ..

μέυοι 18,5 -> Αδύμαςξπ / Λιπόβαοηπ
από 18,5 έχπ 25 -> Υσριξλξγικόπ / Καμξμικόπ
από 25,1 - 30 -> Τπέοβαοξπ
μεγαλύςεοξ από 30 -> Παυύραοκξπ

Φαοακςηοιρμόπ:
Αδύμαςξπ (η): Οι μικοόςεοεπ ςιμέπ ΔΜΣ, έυξσμ ρσρυεςιρθεί με αμεπάοκειεπ ρε θοεπςικά
ρσρςαςικά, μη ιρυσοό αμξρξπξιηςικό ρύρςημα, ξρςικά ποξβλήμαςα καθώπ και άλλα ποξβλήμαςα
σγείαπ πξσ ρυεςίζξμςαι με αμεπαοκή ποόρληφη εμέογειαπ και θοεπςικώμ ρσρςαςικώμ.
Υσριξλξγικόπ (η): Οι ςιμέπ ασςέπ έυξσμ ρσρυεςιρθεί με ςξμ μικοόςεοξ κίμδσμξ για εμτάμιρη
καοδιαγγειακώμ μξρημάςχμ, διαβήςη, σπέοςαρηπ, διατξοώμ μξοτώμ καοκίμξσ καθώπ και
άλλχμ μξρημάςχμ πξσ έυξσμ ρσρυεςιρθεί με ςημ παυσραοκία και μειώμξσμ ςξ ποξρδόκιμξ ζχήπ.
Τπέοβαοξπ (η): Απαιςείςαι ποξρξυή καθώπ ξι ςιμέπ ασςέπ έυξσμ ρσρυεςιρθεί με ασνημέμεπ
πιθαμόςηςεπ για εμτάμιρη καοδιαγγειακώμ μξρημάςχμ, διαβήςη, σπέοςαρηπ και άλλχμ
μξρημάςχμ πξσ έυξσμ ρσρυεςιρθεί με ςημ παυσραοκία και ςξ σπέοβαοξ. Υιξθεςήρςε άμερα
ρχρςόςεοεπ διαιςηςικέπ ρσμήθειεπ και βάλςε ρςημ ζχή ραπ ςημ τσρική δοαρςηοιόςηςα.
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Παυύραοκξπ (η): Απαιςείςαι ποξρξυή καθώπ ξι ςιμέπ ασςέπ έυξσμ ρσρυεςιρθεί με ασνημέμεπ
πιθαμόςηςεπ για εμτάμιρη καοδιαγγειακώμ μξρημάςχμ, διαβήςη, σπέοςαρηπ και άλλχμ
μξρημάςχμ πξσ έυξσμ ρσρυεςιρθεί με ςημ παυσραοκία και ςξ σπέοβαοξ. Υιξθεςήρςε άμερα
ρχρςόςεοεπ διαιςηςικέπ ρσμήθειεπ και βάλςε ρςημ ζχή ραπ ςημ τσρική δοαρςηοιόςηςα.
Πξλύ ρημαμςικόπ παοάγξμςαπ για ςξμ καθξοιρμό ςξσ διαςοξτικξύ ραπ ποξγοάμμαςξπ, είμαι
μα γμχοίζξσμε ςξ Βαρικό Μεςαβξλικό Ρσθμό (BMR).
O ΒMR αμςιποξρχπεύει ςιπ ελάυιρςεπ εμεογειακέπ αμάγκεπ εμόπ αςόμξσ πξσ βοίρκεςαι ρε
καςάρςαρη απόλσςηπ ηοεμίαπ. Βέβαια για ςξμ σπξλξγιρμό ςχμ ρσμξλικώμ εμεογειακώμ
αμαγκώμ (ρσμξλικέπ θεομίδεπ) εμόπ αςόμξσ δεμ αοκεί μόμξ ξ BMR αλλά και ςξ επίπεδα
τσρικήπ δοαρςηοιόςηςαπ ςξσ αςόμξσ.
Ο Βαρικόπ Μεςαβξλικόπ Ρσθμόπ (BMR) είμαι ξι θεομίδεπ (εμέογεια) πξσ καςαμαλώμξσμε
καθημεοιμά ρε καςάρςαρη πλήοξσπ ηοεμίαπ (νύπμιξι αλλά υχοίπ καμία ρχμαςική δοαρςηοιόςηςα)
για μα ρσμςηοήρξσμε ςιπ απαοαίςηςεπ λειςξσογίεπ ςξσ ρώμαςξπ μαπ.
Δπειδή όμχπ ξ ξογαμιρμόπ μαπ δεμ υοειάζεςαι εμέογεια μόμξ για μα ρσμςηοείςαι, αλλά ποέπει μα
καλύφει και ςημ εμέογεια πξσ καςαμαλώμξσμε όςαμ είμαρςε ρε κίμηρη, εογαζόμαρςε ή
αθλξύμαρςε, ςξ πξρό ςχμ θεομίδχμ πξσ καςαμαλώμει ξ ξογαμιρμόπ μαπ ασνάμεςε, ρε ρυέρη με
ςα ρχμαςικά μαπ υαοακςηοιρςικά αλλά και ςιπ ρσμήθειπ δοαρςηοιόςηςεπ μαπ καςά ςη διάοκεια ςηπ
ημέοαπ.
Ο σπξλξγιρμόπ ςχμ καθημεοιμώμ Θεομιδικώμ Αμαγκώμ με βάρη ςξ επίπεδξ δοαρςηοιόςηςαπ είμαι
έμαπ πξλύ υοήριμξπ παοάγξμςαπ όςαμ κάπξιξπ θέλει μα νεκιμήρει έμα ποόγοαμμα δίαιςαπ έςρι
ώρςε μα γμχοίζει ρε ςι όοια θα ποέπει μα κιμηθεί.
Η ενίρχρη Harris Benedict είμαι μια τόομξσλα πξσ υοηριμξπξιεί ςξ BMR και εταομόζει έμαμ
παοάγξμςα/ρσμςελερςή δοαρςηοιόςηςαπ για μα καθξοίρει ςη ρσμξλική ημεοήρια εμεογειακή
δαπάμη ρε θεομίδεπ για ρσμςήοηρη ρχμαςικξύ βάοξσπ:
Γσμαίκεπ:
BMR = 655 + (9.6 x βάοξπ ρε κιλά) + (1.8 x ύφξπ ρε εκαςξρςά) – (4.7 x ηλικία) x σμςελερςήπ
Δοαρςηοιόςηςαπ
Άμδοεπ:
BMR = 66 + (13.7 x βάοξπ ρε κιλά) + (5 x ύφξπ ρε εκαςξρςά) – (6.8 x ηλικία) x σμςελερςήπ
Δοαρςηοιόςηςαπ

σμςελερςέπ Δοαρςηοιόςηςαπ:
1. Αμ είρςε αδοαμείπ (λίγξ ή καθόλξσ άρκηρη) = 1.2
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2. Αμ είρςε ελατοώπ δοαρςήοιξπ/α (ελατοιά άρκηρη / ρπξο 1-3 τξοέπ/εβδξμάδα) =
1.375
3. Αμ είρςε μεραία δοαρςήοιξπ/α (ρπξο 3 – 5 τξοέπ / εβδξμάδα) = 1.55
4. Πξλύ δοαρςήοιξπ/α (ρκληοή ποξπόμηρη 6 -7τξοέπ/εβδξμάδα) = 1.725
5. Πάοα πξλύ δοαρςήοιξπ/α (πξλύ ρκληοή ποξπόμηρη κάθε μέοα και υειοξμακςική
εογαρία) = 1.9
Ο σπξλξγιρμόπ θεομίδχμ για ςη μείχρη ρχμαςικξύ βάοξσπ γίμεςαι χπ ενήπ:



Για απώλεια 0.5 kg / εβδξμάδα: μείχρη ημεοήριχμ θεομίδχμ καςά 25% -30% από ςιπ
ρσμξλικέπ θεομίδεπ πξσ ποξκύπςξσμ με βάρη ςηπ ενίρχρηπ ςξσ Harris Benedict.
Για απώλεια 1 kg / εβδξμάδα: μείχρη ημεοήριχμ θεομίδχμ καςά 50% - 55% από ςιπ
ρσμξλικέπ θεομίδεπ πξσ ποξκύπςξσμ με βάρη ςηπ ενίρχρηπ ςξσ Harris Benedict.

Π.υ. για μα σπξλξγίρξσμε ςιπ θεομίδεπ ρσμςήοηρηπ μίαπ εογαζόμεμηπ γσμαίκαπ με:
Hλικία: 30 εςώμ
Bάοξπ: 60 kg
Ύφξπ : 170 cm
Σσμςελερςήπ / παοάγξμςαπ δοαρςηοιόςηςαπ: 1.55 (μέςοια γσμμαρςική, 3-5 τξοέπ/εβδ.)
Θα έυξσμε:
ΒΜI =655 + (9.6 x 60) + (1.8 x 170) – (4.7 x 30) x 1.55 = 2164 Kcal / ημέοα
Για απώλεια ρχμαςικξύ βάοξσπ 0.5 kg / εβδξμάδα μειώμξσμε ςιπ ημεοήριεπ θεομίδεπ ρσμςήοηρηπ
καςά 10%, δηλαδή:
2164 – 216 = 1948 Kcal / ημέοα

Λαμβάμξμςαπ σπόφη ςα παοαπάμχ δεδξμέμα, ανίζει μα ςξμίρξσμε, όςι για ςη ρχρςή απώλεια
ρχμαςικξύ βάοξσπ ή για ςη ρσμςήοηρη σγιξύπ ρχμαςικξύ βάοξσπ, θα ποέπει μα καςαμαλώμξσμε
σγιειμέπ, όρξ ςξ δσμαςόμ ακαςέογαρςεπ ςοξτέπ, πλξύριεπ ρε διαςοξτικά ρςξιυεία και ρε ρχρςή
αμαλξγία, όπχπ:






Τδαςάμθοακεπ: 50-55% από ςιπ ρσμξλικέπ ημεοήριεπ θεομίδεπ (δηλαδή, καθημεοιμή
καςαμάλχρη ςοξτώμ τσςικήπ ποξέλεσρηπ, όπχπ τοξύςα, λαυαμικά, παςάςεπ,
δημηςοιακά και όρποια).
Ποχςεΐμεπ: 15-20% από ςιπ ρσμξλικέπ ημεοήριεπ θεομίδεπ (δηλαδή, καθημεοιμή
καςαμάλχρη μικοώμ πξρξςήςχμ γαλακςξκξμικώμ ποξψόμςχμ, όπχπ ςξ ςσοί, ςξ
γιαξύοςι και εβδξμαδιαία καςαμάλχρη πξσλεοικώμ/φαοιώμ).
Λιπαοά: 25-30% από ςιπ ρσμξλικέπ ημεοήριεπ θεομίδεπ (δηλαδή, καςαμάλχρη
ελαιξλάδξσ χπ βαρικό έλαιξ και καςάογηρη/μείχρη όλχμ ςχμ άλλχμ λιπώμ και
ελαίχμ όπχπ βξύςσοξ, μαογαοίμη κςλ.).
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Δείγμα ενόσ υγιεινού τρόπου Διατροφήσ
Η Παοαδξριακή Μερξγειακή Διαςοξτή,
ύρςεοα από μελέςεπ και ρςη υώοα μαπ και
αλλξύ, έυει απξδειυςεί η πιξ σγιειμή
διαςοξτή.
Η Mερξγειακή διαςοξτή υαοακςηοίζεςαι από
ςιπ διαςοξτικέπ ρσμήθειεπ πξσ βοέθηκε όςι
είυαμ ξι κάςξικξι ςηπ Κοήςηπ και ςηπ Νόςιαπ
Ιςαλίαπ ρςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1960.
Δίμαι νακξσρςή για ςιπ εσεογεςικέπ ςηπ
ιδιόςηςεπ
καθώπ
ποξτσλάρρει
από
εμτοάγμαςα ςξσ μσξκαοδίξσ και από
διάτξοεπ μξοτέπ καοκίμξσ, είμαι τςχυή ρε
θεομίδεπ, ςξμώμει ςξμ ξογαμιρμό, βξηθάει
ςημ καλή λειςξσογία ςξσ εμςέοξσ κ.ά.
Ο ςοόπξπ ασςόπ διαςοξτήπ κεοδίζει όλξ και πεοιρρόςεοξ έδατξπ ςα ςελεσςαία υοόμια, καθώπ
πλήθξπ μελεςώμ δείυμξσμ όςι ξι κάςξικξι Μερξγειακώμ πεοιξυώμ ζξσμ πεοιρρόςεοξ, εμώ πξλύ
ρπαμιόςεοα ρε ρυέρη με ςξσπ Αμεοικαμξύπ και ςξσπ Βξοειξεσοχπαίξσπ πάρυξσμ από καοκίμξ
εμςέοξσ και ρςήθξσπ ή καοδιακέπ παθήρειπ.
Τξ μεμξύ είμαι απλό και ρςηοίζεςαι ρςη λιςή διαςοξτή: υξοςαοικά, τοξύςα, όρποια, λαυαμικά,
αγμό ςσοί, ζσμχςό μαύοξ φχμί, χμό ελαιόλαδξ, νηοξί καοπξί, λίγξ ρπιςικό κοαρί και φάοια
Ασςά ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςηπ Μερξγειακήπ διαςοξτήπ (η σφηλή καςαμάλχρη τοξύςχμ,
λαυαμικώμ και ακόοερςχμ λιπαοώμ), ποξρςαςεύξσμ εκςόπ ςχμ άλλχμ, και ςξ δέομα από ςα
ρημάδια ςξσ υοόμξσ, δηλαδή ςιπ οσςίδεπ. Και ρε ρσμδσαρμό με καθημεοιμή ρχμαςική άρκηρη
(π.υ. πεοπάςημα, υξοόπ, κλπ) ςξ Μεσογειακό διατροφικό μεμού αποτελεί συμταγή για
μακροζωία, υγεία και ομορφιά.
Σα υαοακςηοιρςικά ςηπ είμαι:





Αφθομία τροφώμ φ υ τ ι κ ή ς προέλευσης, όπχπ τοξύςα, λαυαμικά, παςάςεπ,
δημηςοιακά και όρποια.
Ελαιόλαδο ως βασικό έλαιο, πξσ αμςικαθιρςά όλα ςα άλλα λίπη και έλαια όπχπ βξύςσοξ,
μαογαοίμη κςλ. Τξ ξπξίξ χπ ρσρςαςικό ςηπ καθημεοιμήπ μαπ διαςοξτήπ ποξρτέοει:
o Μείχρη ςηπ ξλικήπ και ςηπ κακήπ υξληρςεοίμηπ
o Ποξρςαςεύει από ςη ρςεταμιαία μόρξ
o Δημιξσογεί ποξδιάθερη για υαμηλόςεοη πίερη αίμαςξπ
o Φαίμεςαι μα ποξτσλάρρει από ςξμ καοκίμξ
Καθημεριμή καταμάλωση μικρώμ ποσοτήτωμ γαλακτοκομικώμ προϊόμτωμ, όπχπ ςξ
ςσοί και ςξ γιαξύοςι.
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Καταμάλωση ψαριού και πουλερικώμ ρε εβδξμαδιαία βάρη (όυι καθημεοιμή).
Αυγά το πολύ μέχρι 4 τημ εβδομάδα (μα ρημειχθεί όςι ρςξμ αοιθμό ασςόμ
πεοιλαμβάμξμςαι και ασςά πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςξ μαγείοεμα).
Καταμάλωση ζάχαρης (πξσ σπάουει βέβαια ρςα γλσκά) σε εβδομαδιαία βάση (όυι
καθημεοιμή).
"Κόκκιμο" κρέας (μξρυάοι, υξιοιμό κςλ.) μόμξ λίγεπ τξοέπ ςξ μήμα.
Φυσική δραστηριότητα (περπάτημα, κίμηση γεμικότερα) ρςξ επίπεδξ πξσ ρσμςηοεί ςημ
αίρθηρη καθημεοιμήπ σγείαπ και εσενίαπ.
Λογική καταμάλωση κρασιού (ρσμήθχπ με ςα γεύμαςα 1-2 πξςηοάκια ςξσ κοαριξύ).
(Σύμτχμα με ςξμ ξοιρμό ρςξμ ξπξίξ καςέληναμ ξι Εσοχπαίξι ειδικξί ρε ρσμάμςηρη πξσ
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Ιςαλικό Εθμικό Σσμβξύλιξ Εοεσμώμ ρςιπ 11 Αποιλίξσ 1997, ρςη
Ρώμη).

Σα πλεξμεκςήμαςα:








Χάοη ρςημ πξικιλία ςχμ ςοξτώμ ςηπ
μερξγειακήπ διαςοξτήπ σπάουξσμ
αμενάμςληςεπ δσμαςόςηςεπ. Έμα
ςοότιμξ μπξοεί μα μαγειοεσςεί με
πξλλξύπ και διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ
όπχπ για παοάδειγμα ςα υόοςα πξσ
μπξοξύμ μα γίμξσμ ραλάςα, γέμιρη
για πίςα ή ρσμξδεσςικό ρε κσοίχπ
πιάςξ.
Απξλασρςική και σγιειμή. Τα
όρποια, ςα λαυαμικά και ςα
δημηςοιακά ρε ρσμδσαρμό με ςξ
ελαιόλαδξ και ςα μσοχδικά όπχπ η
οίγαμη, ςξ θσμάοι κ.ά. μαπ
ποξρτέοξσμ μια σγιειμή διαςοξτή πξσ είμαι παοάλληλα και ιδιαίςεοα μόρςιμη.
Αρπίδα για ςημ σγεία μαπ. Δίμαι πλέξμ και επιρςημξμικά απξδεδειγμέμξ όςι όρξι
ακξλξσθξύμ μια μερξγειακή διαςοξτή έυξσμ λιγόςεοεπ πιθαμόςηςεπ μα παοξσριάρξσμ
ρςεταμιαία μόρξ ρε ρύγκοιρη με όρξσπ ακξλξσθξύμ διατξοεςική διαςοξτή. Δκςόπ όμχπ
από ςημ εσεογεςική δοάρη ρςημ καοδιά, η Μερξγειακή διαςοξτή ρυεςίζεςαι με ςημ
ποξρςαρία από ςξμ ζαυαοώδη διαβήςη, ςημ παυσραοκία και από ξοιρμέμεπ μξοτέπ
καοκίμξσ (π.υ. ςξσ παυέξπ εμςέοξσ). Οι πλξύριεπ τσςικέπ ίμεπ ςχμ δημηςοιακώμ (ρύμθεςξι
σδαςάμθοακεπ) έυξσμ ποξρςαςεσςική δοάρη καςά ςξσ καοκίμξσ ρςξ κόλξμ, ρςξ μαρςό,
ρςξ εμδξμήςοιξ και ρςξμ ποξρςάςη. Τα τοξύςα και ςα λαυαμικά, όςαμ καςαμαλώμξμςαι
ρε ατθξμία, ταίμεςαι μα έυξσμ αμςικαοκιμική δοάρη, όρξμ ατξοά ρςξ πεπςικό ρύρςημα
και ρε άλλεπ μξοτέπ.
Η αμςιξνειδχςικέπ ξσρίεπ πξσ σπάουξσμ ρε ατθξμία ρςα ρσρςαςικά ςηπ μερξγειακήπ
διαςοξτήπ (βιςαμίμεπ Α, Δ, και C, ςξ β-καοξςέμιξ και ςα τλαβξμξειδή (όπχπ ξ ταιμόλεπ
ςξσ κοαριξύ), ςα ταιμξλικά ξνέα (ςχμ τοξύςχμ, ςχμ λαυαμικώμ και ςξσ ελαιόλαδξσ)
καςαπξλεμξύμ ςημ ξνείδχρη / γήοαμρη ςχμ κσςςάοχμ. Ασςό είμαι και ςα βαρικό μσρςικό
ςηπ μερξγειακήπ διαςοξτήπ ςξ ξπξίξ επηοεάζει ςημ μακοξβιόςηςα.
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ΠΩ ΘΑ ΑΠΟΚΣΗΕΣΕ ΩΣΗ &
ΙΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ
eΒook

Κανόνεσ υγιεινήσ Διατροφήσ
Ακξλξσθήρςε ςξσπ παοακάςχ καμόμεπ για μια ρχρςή και ιρξοοξπημέμη διαςοξτή.

VitaPlus | Αμπελόκηποι: Κηφισίας 6 & Αλεξάνδρας Σηλ. 2107485990 | Χαλκίδα: Αγγελάτου 20 & Αβάντων Σηλ. 2221079001
http://www.vitaplus.gr| Fb: Facebook.com/vitaplus.gr | Tw: twitter.com/vitaplusGr
ΣΕΛ. 17

ΠΩ ΘΑ ΑΠΟΚΣΗΕΣΕ ΩΣΗ &
ΙΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ
eΒook

Από εδώ και πέρα
Δσυαοιρςξύμε πξσ καςεβάραςε ρςξμ σπξλξγιρςή
ραπ και διαβάραςε ςξ ηλεκςοξμικό μαπ βιβλίξ για
μια ρχρςή και ιρξοοξπημέμη διαςοξτή. Τα
ςελεσςαία υοόμια όλεπ ξι έοεσμεπ δείυμξσμ
ρημαμςική αύνηρη ςηπ παυσραοκίαπ (και
ιδιαίςεοα ρςα παιδιά), πξσ ξτείλεςαι κσοίχπ
ρςξμ ρύγυοξμξ ςοόπξπ ζχήπ όλχμ μαπ.
Δεμ ποέπει μα ατήρξσμε ςξ ρώμα μαπ ρςημ ςύυη
ςξσ ..αλλά ασςό νέοεςε ήδη! Η αλήθεια είμαι όςι
όρεπ τξοέπ και μα διαβάρεςε ασςόμ ςξμ ξδηγό,
δεμ θα υάρεςε ξύςε γοαμμάοιξ εάμ δεμ απξταρίρεςε μόμξι ραπ όςι ήοθε η ρςιγμή μα αμαλάβεςε
δοάρη και μα υάρεςε επιςέλξσπ ασςά ςα πεοιςςά κιλά! Δίμαι καθαοά παιυμίδι μσαλξύ. Από εκεί και
πέοα ατήρςε ςημ δξσλειά πάμχ μαπ!
Η επιρςήμη ςηπ φσυξλξγίαπ μαπ λέει όςι ασςό πξσ απξςοέπει κάπξιξμ σπέοβαοξ μα υάρει κιλά
είμαι ξ “πόμξπ” πξσ αιρθάμεςαι όςι θα μξιώρει ακξλξσθώμςαπ έμα ποόγοαμμα διαςοξτήπ – ξ
ξπξίξπ “πόμξπ” σπεομικά ςημ εικόμα ςηπ μελλξμςικήπ ςξσ καςάρςαρηπ, με απξςέλερμα είςε μα
μημ νεκιμάει πξςέ, είςε μα ςα παοαςάει ρςημ μέρη!
Σςα VitaPlus ξι διαιςξλόγξι μαπ θα ραπ βξηθήρξσμ όυι μόμξ ρςξ κξμμάςι ςηπ δίαιςαπ και
διαςοξτήπ, αλλά και ρςξ κξμμάςι ςηπ φσυξλξγίαπ, ώρςε μα καςατέοεςε μα δείνεςε ρσμέπεια και
ασςξπειθαουία για μα πεςύυεςε ςξμ ρςόυξ ραπ! Για μα ςξ πεςύυξσμε ασςό, έυξσμε και μια μικοή
βξήθεια από ςημ ςευμξλξγία! Διαθέςξσμε ςημ καιμξςόμξ γαλλική μέθξδξ LUXOMED πξσ
εμεογξπξιεί ςα τσρικά αμεοξνιξγόμα ςξσ ξογαμιρμξύ, μειώμει ρημαμςικά ςξ αίρθημα ςηπ πείμαπ
και ςηπ λαιμαογίαπ και βξηθά ρςημ καλύςεοη λειςξσογία ςηπ πέφηπ με άμερξ απξςέλερμα ρςημ
μείχρη ςξσ βάοξσπ πξλύ πιξ εύκξλα και γοήγξοα.
Δίμαρςε ρςξμ υώοξ ςηπ ξμξοτιάπ και αδσμαςίρμαςξπ για πεοιρρόςεοξ από 19 υοόμια και έυξσμε
βξηθήρει εκαςξμςάδεπ αμθοώπξσπ μα υάρξσμ ςα κιλά ςξσπ και μα διαςηοήρξσμ ςξ βάοξπ ςξσπ.
Ασςό πξσ μπξοείςε μα κάμεςε ςώοα είμαι μα έοθεςε ρε επικξιμχμία μαζί μαπ και μα κλείρεςε ςξ
οαμςεβξύ ραπ. Καλέρςε μαπ ρςξ 210 7485990 για ςξ ιμρςιςξύςξ Αμπελξκήπχμ, και ρςξ
2221079001 για ςξ ιμρςιςξύςξ Χαλκίδαπ.

Πξςέ δεμ θα σπάουει η “καςάλληλη ρςιγμή” για μα νεκιμήρεςε.
Σώοα είμαι η ρςιγμή ασςή! Καλέρςε μαπ για ςξ οαμςεβξύ ραπ.
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