ΠΡΟΛΟΓΟ
Γηαλύνπκε κηα πξσηόγλσξε πεξίνδν όπνπ ε παλδεκία έρεη επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο
ζηε δσή καο. Ζ ζσξάθηζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ καο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο.
ε απηό ην ζεκείν ε δηαηξνθή κπνξεί λα απνδεηρζεί ζεκαληηθό «θιεηδί» γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπ νξγαληζκνύ καο. ΜΙΑ ΙΟΡΡΟΠΗΜΔΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ κε
ΜΔΣΑΛΛΑ, ΒΙΣΑΜΙΝΔ ΚΑΙ ΑΝΣΙΟΞΔΙΓΩΣΙΚΑ απνηειεί κηα πνιύ θαιή
βνήζεηα αθόκα θαη απέλαληη ζηνλ COVID-19..

ΙΟΡΡΟΠΗΜΔΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ –
ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΠΤΡΑΜΙΓΑ- ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΓΙΑ
ΓΔΡΑ ΠΑΙΓΙΑ

Ζ μεζογειακή διαηροθή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν δηαηξνθήο ιαώλ πνπ δνπλ ζε
πεξηνρέο πνπ αλαπηύζζνληαη ηα ειαηόδεληξα, ζε πεξηνρέο γύξσ από ηε
Μεζόγεην. Δίλαη έλαο πγηεηλόο ηξόπνο δηαηξνθήο πνπ εκπλεύζηεθε από ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο (θπξίσο ησλ θαηνίθσλ ηεο
Κξήηεο), ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ησλ ρσξώλ ζηα παξάιηα ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο, πεξηνρέο πνπ βξέρνληαη από ηε Μεζόγεην Θάιαζζα. Ζ κεζνγεηαθή
δηαηξνθή, βαζηζκέλε ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο
θαη ηεο λόηηαο Ηηαιίαο, εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. Ζ δηαηξνθηθή
πνηθηιία πξνζθέξεη ζηα παηδηά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη πνιιέο επηινγέο ζε
απηά πνπ ηξώλε.

Σν θαζεκεξηλό δηαηηνιόγην ησλ παηδηώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξνθέο από
όιεο ηηο θαηεγνξίεο: γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, θξέαο, ςάξη,
θνηόπνπιν, αβγό, όζπξηα, ςσκί, δπκαξηθά, ξύδη, παηάηεο, θξνύηα θαη
ιαραληθά, ειαηόιαδν. Οη ηξνθέο ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη ζε κηθξά θαη
ζπρλά γεύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν θαγεηό ζα πξέπεη λα είλαη
θαηά θύξην ιόγν "ζπηηηθό". Έηνηκα θαγεηά πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη ζπάληα.
Σν κόλν απαξαίηεην πνηό είλαη ην λεξό. πληζηάηαη ε θαηαλάισζε 30ml λεξνύ
αλά θηιό ζώκαηνο, θαζώο ηα παηδηά είλαη πην επάισηα ζηελ αθπδάησζε επεηδή
είλαη ππεξθηλεηηθά θαη επίζεο γηαηί κπνξεί λα κελ έρνπλ κάζεη λα
αλαγλσξίδνπλ ην αίζζεκα ηεο δίςαο.
Έλα ηζνξξνπεκέλν δείγκα παηδηθήο δηαηξνθήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


κηα κηθξή κεξίδα ζαιάηα ζε θάζε γεύκα θαη καγεηξεκέλα ιαραληθά ή
ρνξηόζνππα,



2-4 θξνύηα ηελ εκέξα (σκά, πνιηνπνηεκέλα, σο ρπκό ή θνκπόζηα),



2-3 κεξίδεο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ηελ εκέξα (γάια, ηπξί, γηανύξηη,
θξέκα),
1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα όζπξηα,




Γύν θνξέο ηελ εβδνκάδα ςάξη, 4-5 απγά, θαη κία σο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα
θξέαο ή θνηόπνπιν.



Διαηόιαδν

Δίλαη ζεκαληηθό, επίζεο, ηα παηδηά λα θαηαλαιώλνπλ κηθξά ελδηάκεζα
γεύκαηα (ζλαθ), αξθεί απηά λα είλαη πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο, όπσο μεξνύο
θαξπνύο, θξνύηα, ιαραληθά, γάια, γηανύξηη, ςσκί θαη πξντόληα από
δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο, ηνζη θ.ά.

Σα ιίπε θαη ηα γιπθά ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη κε κέηξν.
Ζ δηαηξνθή ησλ παηδηώλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο ζε μέηαλλα, βιηαμίνες θαη
ιτνοζηοιτεία. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο είλαη ε επαξθήο
πξόζιεςε αζβεζηίοσ, υεσδαργύροσ θαη ζιδήροσ.
Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη δνκή ηνπ
ζθειεηνύ, ησλ δνληηώλ θ.α. ηνπ παηδηνύ. εκαληηθέο πεγέο αζβεζηίνπ
απνηεινύλ ηο γάλα και ηα γαλακηοκομικά προχόνηα.
Ο υεσδάργσρος είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε θαη ζύλζεζε ησλ
ηζηώλ θαη όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ παηδηθνύ νξγαληζκνύ. Βξίζθεηαη ζην
κρέας θαη ζηα προχόνηα ηοσ, θαζώο επίζεο θαη ηα δεκεηξηαθά, ζε ιηγόηεξν
απνξξνθήζηκε κνξθή.
Ο ζίδηρος απνηειεί βαζηθόηαην ζπζηαηηθό γηα ηελ πγεία, ην νπνίν όκσο
παξνπζηάδεη ηελ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα αλεπάξθεηαο αλάκεζα ζηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Γηα ηνλ ιόγν απηό, είλαη απαξαίηεηε ε
επαξθήο πξόζιεςε ηξνθώλ πνπ πεξηέρνπλ ζίδεξν, όπσο ηο κρέας, ηο γάλα, ηα
ασγά και ηα πράζινα θσλλώδη λατανικά, όπφς ηο ζπανάκι και ηα όζπρια,
όπφς οι θακές δεσηερεσόνηφς.

Τγηέο ζώκα = πγηέο κπαιό. Οη καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ
κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηελ θαηαλάισζε κηαο πγηεηλήο
δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηξόθηκα πνπ εληζρύνπλ ηε
γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ αθαδεκατθή απόδνζε.

ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΠΤΡΑΜΙΓΑ

ηη βάζη ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο βξίζθνληαη ηα θπηηθήο πξνέιεπζεο ηξόθηκα,
δειαδή ηα αμσλούτα ολικής άλεζης, ηα θρούηα θαη ηα λατανικά, πνπ είλαη πινύζηα
ζε πδαηάλζξαθεο, θπηηθέο ίλεο, βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β θαη ηρλνζηνηρεία, όπσο
ν ςεπδάξγπξνο, ην θάιην θιπ.
Οη νκάδεο ηξνθίκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε βάζε ηεο ππξακίδαο είλαη:
Α) Ζ νκάδα ησλ ακπινύρσλ θαη δεκεηξηαθώλ
Β) Ζ νκάδα ησλ ιαραληθώλ θαη ε νκάδα ησλ θξνύησλ

ηη ζσνέτεια, ακολοσθεί ηο ελαιόλαδο, γηα λα αλαδείμεη ηελ ζρεδόλ απνθιεηζηηθή
ηνπ ρξήζε ζηε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη άιισζηε πσο ε
αληηθαηάζηαζε ηνπ θνξεζκέλνπ ιίπνπο κε κνλναθόξεζην είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ
πγεία θαη θπξίσο γηα ηελ πγεία ηεο θαξδηάο. Ζ ζέζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ ππξακίδα
νθείιεηαη, επίζεο, ζηελ πςειή αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηεο βηηακίλεο Δ πνπ πεξηέρεη.
Ακριβώς πάνω από ην ειαηόιαδν ζηελ ππξακίδα, ζε θαζεκεξηλή βάζε, βξίζθνληαη
ηα γαλακηοκομικά ιόγσ ηεο πςειήο ζξεπηηθήο ηνπο αμίαο σο θύξηα πεγή αζβεζηίνπ,
πξσηεΐλεο (ζε θαζεκεξηλή βάζε) θαη πδαηαλζξάθσλ.

ε εβδομαδιαία βάζη ζσζηήνεηαι η καηανάλωζη κρέαηος κε ηελ εμήο ζεηξά:
1 θνξά ην κήλα ην θόθθηλν θξέαο (κνζράξη ή ρνηξηλό), ιόγσ θνξεζκέλνπ ιίπνπο,
εθηόο αλ ην παηδί έρεη αλαηκία, όπνηε ζπζηήλεηαη πην ζπρλά ε θαηαλάισζε άπαρνπ
κνζραξηνύ.
1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ςάξηα θαηά πξνηίκεζε ιηπαξά ςάξηα (νη ζαξδέιεο, ν
κπαθαιηάξνο, ν θνιηόο, ν γαύξνο, ν ζνινκόο, ην ζθνπκπξί) βξαζηά ή ςεηά ή αρληζηά,
καγεηξεπηά.
1 θνξά ηελ εβδνκάδα θνηόπνπιν ή γαινπνύια.
1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα όζπξηα ζνύπα ή κέζα ζηηο ζαιάηεο.
2 απγά ηελ εβδνκάδα βξαζηά ή νκειέηα ή κειάηα ή κάηηα ζε λεξό.

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα κηα κηθξή ρνύθηα μεξώλ θαξπώλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ
νζπξίσλ. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαξύδηα ή ακύγδαια άςεηα ή 2-3 θάζηαλα ή 4-5
θνπληνύθηα. Καιό είλαη λα απνθεύγνληαη νη αικπξνί μεξνί θαξπνί. Δλδεηθηηθή
πνζόηεηα είλαη ηα 2/3 ηεο παιάκεο ηνπ ρεξηνύ ηνπ θαζελόο.
Από ηα αιιαληηθά θαη ηα ινπθάληθα, θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη άπαρα (θηιέην
γαινπνύιαο γηα ζάληνπηηο) ή αιιαληηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα θνξεζκέλα κε
πνιπαθόξεζηα ιηπαξά, ελώ ηα ππόινηπα λα θαηαλαιώλνληαη ζε αξαηή ζπρλόηεηα.

ηην κορσθή ηης πσραμίδας ζε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα βξίζθνληαη ηα γιπθά, ηα
ιηπαξά ηξόθηκα θαη ηα fast-food. Ζ νκάδα απηή πξνζθέξεη θαηά θύξην ιόγν ιίπε,
θπξίσο θνξεζκέλα θαη δάραξε, ελώ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ έρεη λα πξνζθέξεη
πεξηζζόηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Γηα ην ιόγν απηό ζπζηήλεηαη λα ηελ
απνιακβάλνπκε κε κέηξν θαη ηζνξξνπία…..!!!!!
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