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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων 2013-2014 πραγματοποιήθηκε
το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Διατροφικές Συνήθειες Εφήβων». Το
πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Α’ Λυκείου του Γ.Ε.Λ Μαργαριτίου
υπό την επίβλεψη της Εκπαιδευτικού Μαλάμου Κωνσταντίνας, M.Sc., M.Ed.,
Χημικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας κατά το α’ και β’ τετράμηνο
του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο να καταγράψουν οι μαθητές τις διατροφικές
τους συνήθειες, να κάνουν μια βιβλιογραφική έρευνα για τη σωστή διατροφή των
εφήβων και τη μεσογειακή διατροφή, να συνδέσουν τις πληροφορίες με μαθήματα
του ωρολόγιου προγράμματος π.χ. Χημεία, Βιολογία, Γυμναστική κ.α., να εξάγουν
ερωτηματολόγια στα οποία να απαντήσουν οι ίδιοι και συμμαθητές τους και τέλος
να εξάγουν τα συμπεράσματά τους για το τι καταναλώνουν οι ίδιοι και οι
συμμαθητές τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο σχολείο ομιλία από
εκπρόσωπο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας στο σύνολο των μαθητών
της Α’ Λυκείου με θέμα διατροφή εφήβων και διατροφικές διαταραχές. Η ομιλία
έγινε με μεγάλη επιτυχία μιας και το σύνολο των μαθητών έδειξε μεγάλη
συμμετοχή και έκανε ερωτήσεις που αφορούσαν τους ίδιους αλλά μοιράστηκαν
εμπειρίες τόσο για τη διατροφή αλλά και για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με
αυτή.

Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν τις προσωπικές τους
διατροφικές συνήθειες, στη συνέχεια ανά ομάδες να συλλέξουν πληροφορίες από
το διαδίκτυο που σχετίζονται με τη σωστή διατροφή των εφήβων και τα θρεπτικά
συστατικά των τροφίμων, ακολούθησε συζήτηση με ειδικό σε θέματα διατροφής
και υγείας, ακολούθησε δημιουργία ερωματολόγιου από τους μαθητές στο οποίο
καταγράφηκαν οι δικές τους διατροφικές συνήθειες αλλά και των συμμαθητών τους
από άλλες τάξεις του σχολείου, τέλος συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου.

Οι μαθητές της Α’ τάξης του ΓΕΛ Μαργαριτίου

Η εκπαιδευτικός,

Μαλάμου Κωνσταντίνα

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 2013-2014
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ

ΕΦΗΒΕΙΑ

Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου η οποία ξεκινάει με την ήβη
και φτάνει μέχρι την ενηλικίωση, όπου και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη-ωρίμανση του
οργανισμού (αρχίζει δηλαδή περίπου στα 10,5-11 χρόνια και τελειώνει σταδιακά ανάμεσα
στα 18-21 χρόνια). Η σταθερή αλλά αργή ανάπτυξη που παρατηρείται στην παιδική ηλικία
επιταχύνεται δραματικά και διαφοροποιείται ανάμεσα στα 2 φύλλα κατά την εφηβεία.
Είναι η δεύτερη φάση μετά τη βρεφική ηλικία, κατά την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης είναι
τόσο γρήγορος και έντονος. Χαρακτηρίζεται από μια σειρά από συγκεκριμένα στάδια στη
σεξουαλική ωρίμανση, αύξηση του βάρους και του ύψους και αλλαγές στη σύσταση του
σώματος. Μεγάλο μέρος όμως των αλλαγών που συμβαίνουν στην εφηβεία σχετίζονται με
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα των εφήβων κατά την ήβη οφείλονται στην
έκκριση ορισμένων ορμονών, κυρίως των γοναδοτροπινών, των οποίων η αύξηση των
επιπέδων, συνεπάγεται την συνακόλουθη ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών
του φύλου λόγω της διέγερσης της έκκρισης οιστρογόνων, προγεστερόνης και
τεστοστερόνης.

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι μύες ο όγκος του αίματος και γενικά τα
περισσότερα όργανα του σώματος διπλασιάζονται σε μέγεθος. Στην ηλικία αυτή αυξάνει
σημαντικά και η οστική μάζα. Στα αγόρια η οστική μάζα συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι την
ηλικία των 15-18 ετών ενώ στα κορίτσια μέχρι τα 15-16.

Η σύσταση του σώματος αλλάζει κατά την ωρίμανση. Κατά την προεφηβική
περίοδο το ποσοστό λίπους και μυ στα αγόρια και στα κορίτσια τείνει να είναι παρεμφερές
(λίπος σώματος 15% και 19% αντίστοιχα) ενώ η μυϊκή σωματική μάζα είναι περίπου η ίδια
στα 2 φύλλα. Κατά την εφηβική ηλικία τα κορίτσια παίρνουν αναλογικά περισσότερο λίπος
και σα συνέπεια στους ενήλικες το ποσοστό του λίπους είναι 23% για τα κορίτσια και 125
για τα αγόρια (πιθανότατα λόγω οιστρογόνων, εγκυμοσύνης, μειωμένης φυσικής
δραστηριότητας στα κορίτσια). Αντίθετα τα αγόρια κατά την ίδια περίοδο αναπτύσσουν
τους μυς περισσότερο από τα κορίτσια.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΦΗΒΟΥ

Ενεργειακές ανάγκες

Οι ενεργειακές ανάγκες των εφήβων διαφέρουν πολύ από άτομο σε άτομο λόγω
τόσο των ιδιαίτερων ρυθμών ανάπτυξης όσο και λόγο των μεγάλων διακυμάνσεων στην
φυσική δραστηριότητά τους.
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Ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά

Σε ότι αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά, οι συστάσεις για τους εφήβους
ακολουθούν τα εξής πρότυπα:

• Περιορισμός της πρόσληψης του λίπους από τη διατροφή σε ποσοστό 30% της
ολικής πρόσληψης ενέργειας σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία
(American Academy of Pediatrics 1998). Σύμφωνα με την παραδοσιακή Μεσογειακή
διατροφή μπορεί να φτάσει και το 40% εφόσον όμως συνδυάζεται με αυξημένη
φυσική δραστηριότητα. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσληψη μιας
υποκατηγορίας λίπους, του κορεσμένου λίπους (τυρί, πλήρες, γάλα, κρέμα,
παγωτό, βούτυρο, λαρδί, αλλαντικά, λουκάνικα, πέτσα κοτόπουλου κ.τ.λ.) σε
ποσοστό μικρότερο του  10% της ολικής πρόσληψης ενέργειας και να δίνεται
έμφαση στην κατανάλωση πολυακόρεστων (ξηροί καρποί, ψάρια) λιπαρών οξέων
και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (ελαιόλαδο, ελιά), ώστε να μειωθεί ο
αυξημένος κίνδυνος δημιουργίας αθηροσκληρωτικής πλάκας στα αγγεία των
εφήβων γεγονός που μεταγενέστερα αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά
νοσήματα στην ενήλικη ζωή. Διαιτολόγια πλούσια σε λίπος αυξάνουν τον κίνδυνο
για μεταγενέστερη εμφάνιση παχυσαρκίας λόγω υψηλότερης ενεργειακής
πρόσληψης.

• Χωρίς να απαιτείται υπερκατανάλωση, ο έφηβος θα πρέπει να καταναλώνει
ικανοποιητικές ποσότητες πρωτεΐνης κυρίως υψηλής βιολογικής αξίας (αυγό,
πουλερικά, σόγια, ψάρι, άπαχα γαλακτοκομικά) για να μπορέσει να ανταποκριθεί
στον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης του σώματός του.

• Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας παρέχοντας
περίπου το  50-60% των θερμίδων που προσλαμβάνονται με την τροφή. Σε αυτούς
κατατάσσονται  και οι μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες (φυτικές ίνες) που βοηθούν
στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Πηγές υδατανθράκων είναι το ψωμί, τα
ζυμαρικά, τα δημητριακά, τα φρούτα, το μέλι, τη ζάχαρη κ.τ.λ.

Απαιτήσεις σε βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία
Οι απαιτήσεις σε ασβέστιο είναι αυξημένες λόγω της γρήγορης αύξησης της

οστικής μάζας κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Η μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου
στην εφηβεία σε συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα αποτελούν
παράγοντα προδιάθεσης εμφάνισης οστεοπόρωσης στην μετέπειτα ζωή.

Οι απαιτήσεις σε σίδηρο είναι αυξημένες τόσο στα αγόρια όσο και στα
κορίτσια αυτής της ηλικιακής ομάδας (στα αγόρια λόγω της αυξημένης μυϊκής
μάζας που συνοδεύεται από αυξημένο όγκο αίματος ενώ στα κορίτσια λόγω του
αυξημένου όγκου αίματος αλλά και λόγω της έμμηνου ρήσεως).

Οι απαιτήσεις σε ψευδάργυρο είναι αυξημένες κυρίως στα αγόρια λόγω της
μεγαλύτερης αύξησης της μυϊκής τους μάζας σε σχέση με τα κορίτσια.

Οι έφηβοι λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ενέργεια, έχουν αυξημένες
απαιτήσεις σε θειαμίνη, νιασίνη και ριβοφλαβίνη (είναι βιταμίνες που σχετίζονται
άμεσα με την απελευθέρωση ενέργειας από τα τρόφιμα). Οι συστάσεις για τις
βιταμίνες Α, Ε, C, B6 και φυλλικό είναι ίδιες με αυτές των ενηλίκων, ενώ λόγω των
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αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης της οστικής μάζας είναι απαραίτητη η επαρκής
πρόσληψη (ή σύνθεση μέσω της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία) της βιταμίνης D.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ

Για τη διατήρηση της καλής υγείας και κατά τη διάρκεια της εφηβείας και για την
υπόλοιπη ζωή, ο έφηβος καλό είναι να έχει αυξημένη φυσική δραστηριότητα και να
ακολουθεί ισορροπημένη διατροφή η οποία χαρακτηρίζεται από μέτρο και ποικιλία
τροφίμων, τα οποία θα προσφέρουν στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά στις ποσότητες
που απαιτούνται για την υγεία και την ανάπτυξη. Σε γενικές γραμμές, μια δίαιτα πλούσια
σε φρούτα και λαχανικά, όσπρια και δημητριακά μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να
καλύψει τις ανάγκες του εφήβου δίνοντας πάντα προσοχή στο ισοζύγιο ενέργειας (να
προσλαμβάνει τόση ενέργεια όση και καταναλώνει) και όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα
τροφίμων.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Ο έφηβος βρίσκεται σε μια φάση της ζωής του στην οποία προσπαθεί να
αποφασίσει ο ίδιος τι θα φάει και τι δε θα φάει και με τον τρόπο αυτό δηλώνει την
αυτονομία του και την ιδιαιτερότητά του. Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν
τις επιλογές των εφήβων σχετικά με τη διατροφή του είναι:

 Η δομή και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και κυρίως οι
διαιτητικές συνήθειες των γονιών

 Η διαφήμιση
 Οι κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες καθώς και τα σωματικά

πρότυπα (τα οποία προωθούνται από τη βιομηχανία ρούχων και τα
περιοδικά μόδας)

 Η εικόνα του σώματος
 Η ψυχοκινητική ανάπτυξη
 Οι προσωπικές εμπειρίες
 Οι προσωπικές αξίες
 Η γεύση και εμφάνιση των τροφίμων
 Η ευκολία παρασκευής και η διαθεσιμότητα των τροφίμων.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΗΒΟΥ

Οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων εξαρτώνται από εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι προτιμήσεις για τα τρόφιμα και η διαθεσιμότητα
αυτών, οι πεποιθήσεις που έχουν οι έφηβοι για το σωματικό τους βάρος και οι επιρροές
από την οικογένεια και τους συνομηλίκους. Σύμφωνα με έρευνες, επιβεβαιώνεται από
επιστήμονες στο χώρο της υγείας, ότι μια φτωχή διαιτητική πρόσληψη κατά την εφηβεία
μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του εφήβου. Επιπλέον οι διατροφικές συνήθειες που
υιοθετούνται κατά την εφηβεία είναι αυτές που χαρακτηρίζουν και τη μετέπειτα ενήλικη
ζωή. Επομένως ελλείψεις στη διατροφή των εφήβων συνεπάγονται προβλήματα υγείας στη
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μετέπειτα ζωή τους. Μικρή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών αποτελεί αιτία χρόνιων
νοσημάτων, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, η υπέρταση και οι παθήσεις της καρδιάς. Ελλιπής
πρόσληψη ασβεστίου σχετίζεται με την εμφάνιση οστεοπόρωσης και μικρής οστικής
πυκνότητας.

Χαρακτηριστικά της διατροφής του εφήβου δεν είναι μόνο το είδος των τροφίμων
αλλά και τα γεύματα καθώς και ο τρόπος και ο τρόπος που καταναλώνονται. Συχνά δεν
ακολουθεί τις συνήθειες διατροφής της οικογένειάς του και πολλές φορές τρώει εκτός
σπιτιού. Σε αρκετές έρευνες από τη δεκαετία του 80, έχει βρεθεί ότι η αποφυγή
κατανάλωσης γευμάτων αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των εφήβων, με το
πρωινό να παραλείπεται πιο συχνά σε σχέση με τα άλλα γεύματα. Η αποφυγή
κατανάλωσης πρωινού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως: το φύλο, η εθνικότητα
και το επάγγελμα της μητέρας και ανησυχεί ιδιαίτερα τους ερευνητές καθώς σχετίζεται με
μειωμένη σχολική απόδοση, αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας και μείωση στην
πρόσληψη των βιταμινών (Α, Β6, Β12) και μετάλλων (Ca).

Η κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων (σνακ) έχει γίνει μέρος των συνηθειών των
εκβιομηχανισμένων χωρών. Ωστόσο, η συνήθεια αυτή είναι περισσότερο εμφανής στους
εφήβους με τα  ενδιάμεσα γεύματά τους να αποτελούνται κυρίως από τρόφιμα πλούσια σε
ζάχαρη και/ ή λίπος και φτωχά σε μικροθρεπτικά συστατικά, αντικαθιστούν σε μερικές
περιπτώσεις ακόμα και τα κύρια γεύματα της ημέρας. Η προσλαμβανόμενη ενέργεια από
τα τρόφιμα αυτά είναι πολύ υψηλή συγκριτικά με τα προσλαμβανόμενα  θρεπτικά
συστατικά. Επίσης τα τρόφιμα αυτά είναι οι κύριες πηγές πρόσληψης κορεσμένου λίπους
(και ιδιαίτερα των trans λιπαρών οξέων τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία).

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η εφηβεία είναι μια σημαντική περίοδος για τη διαμόρφωση των συνηθειών
φυσικής δραστηριότητας, καθώς ο έφηβος συνεχίζει ή εγκαταλείπει  κάποιο προυπάρχον
επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Η φυσική δραστηριότητα των εφήβων καθορίζει και τη
μετέπειτα ενασχόλησή τους με την άσκηση, κατά την ενήλικη ζωή τους.

Τα πλεονεκτήματα της ενασχόλησης με τον αθλητισμό στην εφηβεία είναι πολλά.
Τα κυριότερα είναι τα εξής:

• Βοηθά στη διατήρηση της κανονικής σύστασης του σώματος βοηθώντας στη
διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην απώλεια του σωματικού λίπους.

• Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των μυϊκών ινών προς παραγωγή ενέργειας.
• Βελτιώνει την ενεργητικότητα των ορμονών (ινσουλίνη, επινεφρίνη) για τη ρύθμιση

του μεταβολισμού.
• Δυναμώνει την καρδιά, τους πνεύμονες, και το κυκλοφορικό σύστημα.
• Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης (κινητοποιώντας τα αποθέματα λίπους και γλυκόζης

κατά την άσκηση και έτσι μειώνεται το αίσθημα της πείνας ) του άγχους, της
κατάθλιψης και της ανίας.
Οι συστάσεις φυσικής δραστηριότητας για τους εφήβους έχουν αποτελέσει
αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ειδικών σε ότι αφορά την ένταση και τη
διάρκεια της άσκησης. Οι μέχρι τώρα συστάσεις δίνουν έμφαση σε δραστηριότητες
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υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας (π.χ. 20 min ή περισσότερο ).  Οι πιο
πρόσφατες συστάσεις προωθούν μέτριας έντασης άσκηση για 1 ώρα καθημερινά
(π.χ. ζωηρό περπάτημα). Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα αγόρια είναι πιο
δραστήρια από τα κορίτσια και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας είναι
υψηλότερα στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Για να αξιολογηθεί η ποιότητα της διατροφικής πρόσληψης και οι

διατροφικές συνήθειες των μαθητών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε
περιλαμβάνεται και η ερώτηση συχνότητας κατανάλωσης κάποιων τροφίμων όπως
φαίνεται στη συνέχεια. Η επιλογή των τροφίμων βασίστηκε στην περιεκτικότητά
τους σε διαιτητικές ίνες και ασβέστιο λόγω των ευεργετικών δράσεων στην
εφηβεία. Εγινε επίης επιλογή κάποιων τροφίμων όπως τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τα
τσιπς και οι τηγανητές πατάτες γιατί πρόκειται για τρόφιμα που αποτελούν μέρος
των νεανικών διατροφικών τάσεων και συνηθειών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν
“κενές” θερμίδες αντικαθιστώντας τα πιο “θρεπτικά” τρόφιμα.

Σε ότι αφορά τις διατροφικές οδηγίες για τους εφήβους ακολουθούνται οι
συστάσεις που καθορίζονται από τη πυραμίδα της παραδοσιακής Μεσογειακής
διατροφής και τους Διεθνείς Οργανισμούς. Έτσι συστήνονται για τις ομάδες
τροφίμων:

• Φρούτα: Κατανάλωση 3-4 μικρομερίδες (ως μικρομερίδα ορίζεται το μισό
της μερίδας που ορίζουν οι αγορανομικές διατάξεις)καθημερινά (δηλαδή
πάνω από μία φορά την ημέρα)

• Λαχανικά: Κατανάλωση περίπου 6 μικρομερίδες καθημερινά (δηλαδή πάνω
από μία φορά την ημέρα)

• Αναψυκτικά: τα αναψυκτικά με ανθρακικό είναι δημιούργημα των
τελευταίων χρόνων, οπότε λογικό είναι να μη περιλαμβάνονται συστάσεις
στην παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή. Επιπλέον δεν υπάρχουν
συστάσεις από τους διεθνείς οργανισμούς για την κατανάλωση
αναψυκτικών στους εφήβους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αναψυκτικά
περιέχουν φωσφορικό οξύ ως συντηρητικό και ενυσχυτικό γεύσης, το οποίο
επηρεάζει αρνητικά την το λόγο ασβεστίου/φωσφόρου στα οστά και επίσης
ότι η κατανάλωση των απλών σακχάρων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τη
μισή μικρομερίδα ζάχαρης την ημέρα συστήνεται σπάνια κατανάλωση των
αναψυκτικών.

• Γλυκά: Περιστασιακή χρήση. Η μέση πρόσληψη δε θα πρέπει να ξεπερνά τη
μισή μικρομερίδα την ημέρα.

• Τσιπς, τηγανητές πατάτες: Πρόκειται για τρόφιμα πλούσια σε κορεσμένο
λίπος και αλάτι, οπότε συστήνεται σπάνια κατανάλωση αυτών.

• Ψωμί μαύρο ή άσπρο και δημητριακά: κατανάλωση κατά μέσο όρο 8
μικρομερίδων καθημερινά (δηλαδή περισσότερο από μία φορά την ημέρα)

• Γάλα πλήρες ή άπαχο, τυρί κι άλλα γαλακτοκομικά: Συστήνεται κατά μέσο
όρο η χρήση 3 μικρομερίδων καθημερινά. Συστήνεται η κατανάλωση
ημιαποβουτυρωμένων ή αποβουτυρωμένων προϊόντων γιατί ενώ
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προσθέτουν το απαραίτητο ασβέστιο στη δίαιτα, δεν προσθέτουν μεγάλες
ποσότητες λίπους.

• Αλκοολούχα ποτά: οι συστάσεις για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
αναφέρονται μόνο στους ενήλικες ενώ οι έφηβοι δε θα πρέπει να
καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

• Ενέργεια: Οι ενεργειακές ανάγκες των εφήβων ποικίλουν. Οι γενικές
συστάσεις είναι 2500 Kcal/ημέρα για αγόρια 11-14 ετών, 2200 Kcal/ημέρα
για κορίτσια 11-14 ετών, 3000 Kcal/ημέρα για αγόρια 15-18 ετών και 2200
Kcal/ημέρα για κορίτσια 15-18 ετών.

• Μακροθρεπτικά συστατικά: δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την
πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών. Ισχύουν οι συστάσεις του γενικού
πληθυσμού.

• Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία: Οι ανάγκες των εφήβων σε μικροθρεπτικά
συστατικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά κατά τη διάρκεια της εφηβείας .
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες των θρεπτικών συστατικών:

Πίνακας 2. Βασικές ιδιότητες των θρεπτικών συστατικών

Υδατάνθρακες Παροχή ενέργειας

Πρωτεΐνες
Παροχή δομικών συστατικών (κύρια λειτουργία)

Παροχή ενέργειας (δευτερεύων ρόλος)

Λιπίδια

Παροχή δομικών συστατικών
Παροχή ενέργειας

Ρυθμιστικοί παράγοντες του μεταβολισμού

Βιταμίνες Ρυθμιστικοί παράγοντες του μεταβολισμού
Κάθε βιταμίνη έχει τη δική της λειτουργία

Ανόργανα στοιχεία

Ρυθμιστικοί παράγοντες του μεταβολισμού
Παροχή δομικών συστατικών

Κάθε ανόργανο στοιχείο έχει τη δική του λειτουργία

Νερό

Δομικό συστατικό

Ρυθμιστικός παράγοντας

Μεταφορέας θρεπτικών συστατικών

Ρυθμιστής της θερμοκρασίας του σώματος

Ενώ στον πίνακα 3 αναφέρονται τα κυριότερα μέταλλα, οι πηγές προέλευσης τους και η
κύρια χρησιμότητα τους.

Πίνακας 3. Κυριότερα μέταλλα, οι πηγές προέλευσης τους και η κύρια χρησιμότητα τους

Μέταλλα Πηγή Προέλευσης Χρησιμότητα

Ασβέστιο
Γαλακτοκομικά προϊόντα, κουνουπίδι,
λάχανο, φακές, κρόκος αυγού,
θαλασσινά, ραδίκια και το χαμομήλι

Κύριο συστατικό των οστών.
Ομαλοποιεί την καρδιακή
λειτουργία και ηρεμεί τα νεύρα

Φώσφορος
Ξηροί καρποί και ιδίως οι ηλιόσποροι
και τα πασατέμπο, τυρί, κρέας και
σαρδέλες.

Τονωτικό του εγκεφάλου, βοηθά
στον μεταβολισμό των λιπών,
στην λειτουργία των αδένων και
στην ορμονική ρύθμιση.
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Μαγνήσιο Μπανάνες, φιστίκια, γάλα, γιαούρτι
και κρέας.

Επιδρά στους μυς και στα νεύρα .
Συμμετέχει στην σύνθεση
πρωτεΐνης και ενεργοποιεί τα
ένζυμα.

Κάλιο
Ελιές, φρούτα και ιδίως μπανάνες,
σαλάτες, σταφίδες, ξηρά δαμάσκηνα,
στιγμιαίος καφές και πατάτες

Απαραίτητο για την καλή
λειτουργία της καρδιάς, των
μυών, των νεφρών και της υγείας
των οστών

Νάτριο
Ελιές, φρούτα και ιδίως μπανάνες,
σαλάτες, σταφίδες, ξηρά δαμάσκηνα,
στιγμιαίος καφές και πατάτες

Απαραίτητο για την καλή
λειτουργία της καρδιάς, των μυών
και των νεφρών

Σίδηρος

Το συκώτι, το πορτοκάλι, οι σαρδέλες,
οι ηλιόσποροι, η μαγιά μπύρας, το
κρέας, τα ξερά δαμάσκηνα, οι ελιές, οι
σταφίδες, οι φακές, το σπανάκι και η
βρώμη.

Συστατικό της αιμοσφαιρίνης.
Βοηθά την αναπνοή και
διευκολύνει την λειτουργία των
αδένων και του εγκεφάλου

Χλώριο Αλάτι

Ρυθμίζει οσμωτική
πίεση, ισοζύγιο του ύδατος και
οξεοβασική ισορροπία,στην
απορρόφηση της Β12 και του
σιδήρου

Μαγγάνιο
Ρύζι, καρυκεύματα, σιτάρι, μαρούλι,
φασόλια, φιστίκια, πατάτες,
ηλιόσπορο, δημητριακά.

Προσφέρεται για τον σχηματισμό
των οστών, για την πήξη του
αίματος, δράση της ινσουλίνης
και την σύνθεση της
χοληστερόλης. Συμμετέχει σαν
διεγέρτης στον μεταβολισμό
λιπών , υδατανθράκων και
πρωτεϊνών

Τέλος στον πίνακα 4 αναφέρονται οι κυριότερες βιταμίνες, οι πηγές προέλευσης τους και η
βασική χρησιμότητα τους.

Πίνακας 4. Κυριότερες βιταμίνες, οι πηγές προέλευσης τους και η βασική χρησιμότητα τους

ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α

Πράσινα λαχανικά, καρότα,
αυγά, γάλα και φρούτα (κυρίως
κίτρινου και πορτοκαλί
χρώματος).

Αναζωογονητική - αντιρυτιδική,
θεραπευτική παθήσεων ματιών,
πρόληψη καρκίνου και
καρδιαγγειακών παθήσεων.
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ Δ Ψάρια, αυγά ,γάλα και
μουρουνόλαδο

Για τον ραχιτισμό, οστεοπόρωση,
τερηδόνα και πρόωρο γήρας.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ E Σιτέλαιο, σογιέλαιο, καρύδια,
δημητριακά, ελαιόλαδο.

Αναιμία, στειρότητα,
αντιγηραντική και για μείωση του
κινδύνου καρδιακής προσβολής.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ K Αυγά, γάλα, συκώτι, πράσινα
λαχανικά και σογιέλαιο.

Πρόληψη αιμορραγιών αφού
μειώνει τον χρόνο πήξης του
αίματος.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Γ
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
(κυρίως στις φράουλες ,
ακτινίδια και εσπεριδοειδή).

Προστατεύει από σκορβούτο,
κρυολόγημα, καρδιοπάθειες,
καρκίνο και αιμορραγίες.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6
Καρύδια, σογιέλαιο, λαχανικά,
φρούτα (κυρίως μπανάνες),
δημητριακά και μαγιά μπύρας.

Πρόληψη αναιμίας, θεραπευτικό
σε παθήσεις του δέρματος και του
νευρικού συστήματος.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 Αυγά, γάλα, κρέας, ψάρια και
μαγιά μπύρας.

Αναιμία, παθήσεις της καρδιάς
και του νευρικού συστήματος.

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ Σπανάκι, πράσινα λαχανικά και
συκώτι.

Αναιμία εγκύου και πρόληψη
καρκίνου του τραχήλου της
μήτρας

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένα είδος διατροφής που χαρακτηρίζεται από
χαμηλή κατανάλωση λίπους και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέων, και αντίθετα από
υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων , που βρίσκονται κυρίως στα σιτηρά και τα προϊόντα
τους (δημητριακά , ψωμί , ρύζι και μακαρόνια), στα φρούτα , στα λαχανικά , στο γάλα και
τα γαλακτοκομικά. Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες, ενώ η κύρια
μορφή λίπους χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο.

Η διατροφή αυτή ονομάστηκε έτσι γιατί χρησιμοποιείται από τους ευρωπαϊκούς
λαούς της Μεσογείου δηλαδή Ισπανία, Αλβανία, Ιταλία, πρώην
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Κύπρο από το 1960. Σύμφωνα με στατιστικές που έχουν γίνει σ΄
αυτές τις χώρες δείχνει ότι αυτό το είδος της διατροφής οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά
εκφυλιστικών ασθενειών. Πολυετείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η Μεσογειακή Διατροφή
θεωρείται ως ο πλέον υγιεινός τρόπος διατροφής αφού προστατεύει από καρδιακές
προσβολές, καρκίνο (π.χ. παχέος εντέρου), παχυσαρκία, κ.ά. Όμως η διατροφή του
σύγχρονου ανθρώπου, ειδικότερα αυτού που ζει στις μεγάλες πόλεις, ξεφεύγει κατά πολύ
από το Μεσογειακό μοντέλο και χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση, συχνά
υπερκατανάλωση, μεγάλων ποσοτήτων φαγητού που περιέχουν πολλά λίπη και ελάχιστες
φυτικές ίνες.
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Η παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να περιγραφεί με τα εξής χαρακτηριστικά:
·Υψηλή αναλογία σε μονοακόρεστα προς κορεσμένα λιπαρά οξέα
· Μέτρια κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης (κόκκινου κρασιού)
· Υψηλή κατανάλωση οσπρίων
· Υψηλή κατανάλωση δημητριακών (και ψωμιού)
· Υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
· Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος
· Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών.

Στη Διεθνή Διάσκεψη για τις Μεσογειακές Διατροφές το 1993 αποφασίστηκε τι θα
θεωρείται υγιεινή, παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και το 1995 μια ομάδα
επιστημόνων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ δημιούργησε την "Πυραμίδα της Μεσογειακής
Διατροφής” η οποία φαίνεται παρακάτω:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα «διατροφικές
συνήθειες εφήβων» οι μαθητές κατέγραψαν τόσο τιε προσωπικές τους διατροφικές
συνήθειες κρατώντας το προσωπικό ημερολόγιό τους όσο και τις συνήθειες των
συμμαθητών τους στο σχολείο. Το ερωτηματολόγιο που σχεδίασαν αφορούσε ένα σύνολο
ερωτήσεων ώστε να καταγραφούν όλες οι  διατροφικές τους συνήθειες. Το
ερωτηματολόγιο φαίνεται στη συνέχεια.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Α. Είσαι αγόρι κορίτσι

Β. Ποιό είναι το βάρος σου; ................ κιλά

Γ. Ποιό είναι το ύψος σου; ................. μέτρα

Δ. Υπάρχουν τρόφιμα τα οποία συνηθίζετε να τρώτε συχνά στην οικογένειά σου;
Ανέφερε μερικά:

............................................................................................................

Ε. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στις διατροφικές συνήθειες της οικογένειάς
σου; Κάνε μια περιγραφή των αλλαγών.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...............................................

1. Πόσο συχνά την εβδομάδα τρως πρωϊνό ;

Α. Ποτέ ή σχεδόν ποτέ

Β. 1-2 φορές την εβδομάδα

Γ. 3-4 φορές την εβδομάδα

Δ. 5-6 φορές την εβδομάδα

Ε. Κάθε μέρα

2. Αν τρως πρωινό, σημείωσε ποιό ή ποιά από τα παρακάτω τρόφιμα συνήθως τρως το
πρωί:

Α. Γάλα

Β. Τυρί

Γ. Δημητριακά

Δ. Χυμός φρούτων

Ε. Μέλι/Μαρμελάδα

Στ. Ψωμί /φρυγανιές

Ζ. Βούτυρο/μαργαρίνη
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Η. Κέικ/τσουρέκι/κουλούρια

Θ. Άλλο

3.  Πόσα γεύματα έχεις συνήθως σε μια μέρα, συμπεριλαμβανομένων και των
μικρογευμάτων (σνακς);

Α. 1-2

Β. 3

Γ. Πάνω από 3

4. Πόσες φορές την εβδομάδα (καθημερινές και σαββατοκύριακο) τρως εκτός σπιτιού (π.χ.
εστιατόριο, φαστ φουντ);

Α. Ποτέ / σπάνια

Β. 1-2 φορές την εβδομάδα

Γ. 3-4 φορές την εβδομάδα

Δ. 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

5. Σημείωσε τους 2 πιο συχνούς τρόπους με τους οποίους είναι μαγειρεμένο το φαγητό που
τρως;

Α. Ψητό στο φούρνο

Β. Μαγειρεμένο στην κατσαρόλα

Γ. Τηγανητό

Δ. Βραστό

6. Κατά τη διάρκεια του σχολείου τρως στο διάλειμμα από το κυλικείο;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, ανέφερε τα 2 είδη τροφίμων πυ αγοράζεις πιο συχνά από το κυλικείο του σχολείου:

Α)..............................................    Β).....................................

Αν ΟΧΙ τρως κάτι που έχεις ετοιμάσει από το σπίτι; ΝΑΙ ΟΧΙ
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7. Τι είδους γάλα πίνεις;

Α. Πλήρες

Β. Ημιαποβουτυρομένο( χαμηλό σε λιπαρά 1-2%)

Γ. Αποβουτυρωμένο ( 0% λιπαρά)

Δ. Δεν πίνω καθόλου γάλα

8. Πόσα ποτήρια άσπρο γάλα πίνεις (σκέτο ή με δημητριακά);

Α. 1 το μήνα

Β. 1 την εβδομάδα

Γ. 2-6 την εβδομάδα

Δ. 1 την ημέρα

Ε. 2-3 την ημέρα

ΣΤ. 4 ή και περισσότερα την ημέρα

9. Πόσα ποτήρια σοκολατούχο γάλα πίνεις;

Α. 1 το μήνα

Β. 1 την εβδομάδα

Γ. 2-6 την εβδομάδα

Δ. 1 την ημέρα

Ε. 2-3 την ημέρα

ΣΤ. Πάνω από 3 την ημέρα

10. Τι είδος γιαουρτιού τρως;

Α. Πλήρες/παραδοσιακό ( 10% λιπαρά)

Β. Ημιαποβουτυρωμένο (2-4% λιπαρά)

Γ. Αποβουτυρωμένο ( 0% λιπαρά)

Δ. Δεν τρώω καθόλου γιαούρτι
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11. Πόσα γιαούρτι τρως;

Α. 1 το μήνα

Β. 2-3την εβδομάδα

Γ. 1 την εβδομάδα

Δ. 2-6 την εβδομάδα

Ε. 1 την ημέρα

ΣΤ. Πάνω από 2 την ημέρα

12. Πόσες φορές τρως κίτρινο τυρί (κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, ένταμ);

( 1 μερίδα / φορά=λίγο μεγαλύτερη από 1 σπιρτόκουτο)

Α. Δεν τρώω καθόλου/ τρώω λιγότερο από μία φορά το μήνα

Β. 1-3 φορές το μήνα

Γ. 1 φορά την εβδομάδα

Δ. 2-6 την εβδομάδα

Ε. 1 την ημέρα

Στ. Πάνω από 2 την ημέρα

13. Πόσες φορές την εβδομάδα τρως ή πίνεις;

(σημείωσε μόνο μία απάντηση σε κάθε σειρά)

Δεν τρώω
καθόλου/

τρώω λιγότερο
από μία φορά

το μήνα

1-3
φορές

το
μήνα

1 φορά
την

εβδομάδα

2-4 την
εβδομάδα

1 την
ημέρα

Πάνω
από 2

την
ημέρα

1 Τυρί φέτα
2 Τόστ ή σάντουιτς

με ζαμπόν και
τυρί

3 Τυρόπιτα (1
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κομμάτι)
4 Σπανακόπιτα

5 Ψάρι

6 Χοιρινό

7 Μοσχάρι

8 Κοτόπουλο

9 Συκώτι

10 Αρνί ή κατσίκι

11 Αυγά

12 Ασπρο ψωμί

13 Μαύρο ψωμί
(ολικής άλεσης)

14 Πατάτες
τηγανητές

15 Φυσικούς
Χυμούς

16 Γλυκά
(καραμέλες,
σοκολάτες)

17 Πατατάκια,
γαριδάκια

18 Κορν φλέικς,
τσόκο ποπς κ.α.

19 Coca cola και
άλλα
αναψυκτικά

20 Cola cola light
και αναψυκτικά
λάιτ.

21 Οινοπνευματώδη
ποτά

22 Φρούτα
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23 Λαχανικά

14. Όσπρια

Α. Δεν τρώω καθόλου/ τρώω λιγότερο από μία φορά το μήνα

Β. 1-3 φορές το μήνα

Γ. 1 φορά την εβδομάδα

Δ. 2και περισσότερες την εβδομάδα

15. Φρούτα

16. Λαχανικά
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17. Άσκηση. Πόσο συχνά ασκείσαι;

Α. Καθόλου Γ. 3-4 φορές την εβδομάδα

Δ. Καθημερινά Β. Μόνο στις ώρες γυμναστικής στο σχολείο

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τα ερωτηματολόγια καταγραφής διατροφικών συνηθειών δόθηκαν σε μαθητές της

πρώτης και της δευτέρας Λυκείου. Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου επεξεργάστηκαν με το

στατιστικό πρόγραμμα SPSS και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. Οι μαθητές

που συμμετείχαν ήταν 33 εκ των οποίων το 42,4% ήταν αγόρια και το 57,6% κορίτσια.

Στην ερώτηση «Υπάρχουν τρόφιμα τα οποία συνηθίζετε να τρώτε συχνά στην

οικογένειά σου» οι συχνότερες απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές ήταν ζυμαρικά,

πατάτες, κρέας, μακαρόνια, όσπρια, σαλάτα και σπανιότερα ρύζι.  Ενώ όταν ρωτήθηκαν αν

υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στις διατροφικές συνήθειες της οικογένειά σου, το

36,5% απάντησε ότι δε θα ήθελε να αλλάξει κάτι. Από αυτούς που θα άλλαζαν κάτι κάποιες

ενδεικτικές απαντήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

• Θα έβαζα δίπλα σε κάθε γεύμα σαλάτα
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• Θα ήθελα να τρώω λιγότερες φορές ανθυγιεινά

• Θα ήθελα να περιορίσω το κρέας και να αυξήσω τα λαχανικά

• Να μη τρώω κρέας με λίπος

• Να έχουμε πρόγραμμα στο τι τρώμε

• Θα ήθελα να τρώω πρωινό

• Να αυξήσω το ψάρι,

ενώ καταγράφηκαν και οι παρακάτω απαντήσεις:

• Να  τρώμε πιο πολλά γλυκά

• Να τρώμε πατάτες τηγανητές

Από την επεξεργασία των στοιχείων και την καταγραφή των συχνοτήτων φάνηκε ότι

όσον αφορά τη συχνότητα λήψης του πρωινού το 39,4% των μαθητών που απάντησαν

τρώνε καθημερινά πρωινό, το 18,2% τρώνε πρωινό  ποτέ ή σχεδόν ποτέ και το 24,2% 1 έως

2 φορές την εβδομάδα. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει αναλυτικότερα τα

αποτελέσματα.

Στην ερώτηση ποιο τρόφιμο συνήθως τρως το πρωί από ένα σύνολο τροφίμων που τους

δόθηκε βρέθηκε ότι στο δείγμα των 27 μαθητών που τρώνε πρωινό: το 85,2% πίνει μόνο

γάλα ή το συνδυάζει  με άλλα τρόφιμα, το 70,4% τρώει ψωμί ή φρυγανιές, το 66,7% τρώει

δημητριακά ενώ τα τρόφιμα που ακολουθούν είναι το μέλι/μαρμελάδα σε ποσοστό 37%,

βοτύτυρο/μαργαρίνη και κέικ/τσουρέκι/κουλούρια σε ποσοστό 33,3%. Λιγότερο δημοφιλή

είναι το τυρί και ο χυμός φρούτων (11,1%).
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Στην ερώτηση «Πόσα γεύματα έχεις σε μία μέρα συμπεριλαμβανομένων και των σνάκ»

δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις και καταγράφηκαν στο διάγραμμα. Οπου το 66,7% των

μαθητών τρώει πάνω από 3 γεύματα ενώ το 33,3% τρώει λιγότερο από 3 γεύματα.

Οι μαθητές απάντησαν σε ποσοστό 48,5% ότι ποτέ ή σπάνια τρώνε εκτός σπιτιού

ενώ το 39,4% τρώει εκτός σπιτιού 1-2 φορές την εβδομάδα. Όταν ρωτήθηκαν ποιος είναι ο

συχνότερος τρόπος ψησίματος του φαγητού που τρώνε το 33,3% απάντησε ότι είναι ψητό

στο φούρνο ή μαγειρεμένο στην κατσαρόλα ενώ το 21,2 % απάντησε μαγειρεμένο στην

κατσαρόλα ή τηγανητό. Η απάντηση βραστό βρίσκεται σε ποσοστό μόνο 6% σε συνδυασμό

με άλλους δύο τρόπους μαγειρέματος.

Στην ερώτηση «Κατά τη διάρκεια του σχολείου τρως στο διάλλειμα από το

κυλικείο;» το 51,5% απάντησε «ναι» και το 48,5% «όχι» ενώ σε αυτούς που απάντησαν ότι

δεν τρώνε από το κυλικείο το 75% απάντησε ότι το φαγητό του το ετοιμάζει από το σπίτι

ενώ το 25% δεν το ετοιμάζει από το σπίτι, προφανώς παίρνει κάτι έτοιμο μαζί του. Τα πιο

δημοφιλή τρόφιμα του κυλικείου είναι: τοστ, σάντουιτς, τυρόπιτα, κρουασάν με σοκολάτα.

Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά και πιο συγκεκριμένα το γάλα αυτό

καταναλώνεται ως πλήρες σε ποσοστό 75,8%, ενώ το 15,2% το καταναλώνει χαμηλό σε

λιπαρά. Τα ποσοστά κατανάλωσης λευκού γάλακτος φαίνονται παρακάτω:
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Το σοκολατούχο γάλα δείχνει να μην είναι από τα αγαπημένα της πλειοψηφίας των

μαθητών μιας και το 75,8% το πίνει μόνο 1 φορά το μήνα, το 9,1% 1 φορά την εβδομάδα

ενώ υπάρχει και ένα 9,1% που το πίνει 2-3 φορές την ημέρα. Όσον αφορά στο γιαούρτι

υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 30,3% που δεν το τρώει καθόλου, το 51,5% που το τρώει

πλήρες (10% λιπαρά) και πολλοί δήλωσαν ότι προτιμούν αυτό που παράγουν οι γονείς

τους, ενώ το 15,2% ημιαποβουτυρωμένο (2-4%). Η κατανάλωση του γιαουρτιού φαίνεται

στο παρακάτω διάγραμμα.

Στην κατανάλωση κίτρινου τυριού το 36,5% απαντά ότι το τρώει 2-4 φορές την

εβδομάδα, το 27,3% 1 φορά την εβδομάδα, ενώ το 21,2% 1-3 φορές το μήνα ενώ το σύνολο

των απαντήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ενώ στην κατανάλωση τυριού

φέτας τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός το τρώει 2-4 φορές την

εβδομάδα σε ποσοστό 42,4% ενώ το 24,2% 1 φορά την ημέρα.
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Στη συνέχεια καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες για μια ομάδα τροφίμων

και ποτών όπως: τόστ ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, ψάρι,

χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, συκώτι, αρνί ή κατσίκι, αυγά, άσπρο και μαύρο ψωμί,

πατάτες τηγανητές, φυσικούς χυμούς, γλυκά (καραμέλες, σοκολάτες),

πατατάκια/γαριδάκια, κορν φλέικς, coca cola και άλλα αναψυκτικά, coca cola light και

αναψυκτικά light, οινοπνευματώδη ποτά, φρούτα και λαχανικά.
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Όσον αφορά στην κατανάλωση οσπρίων το 33,3% των μαθητών τρώει όσπρια 1

φορά την  εβδομάδα ενώ το 42,4% περισσότερες από 2 φορές την εβδομάδα, το 9,1% δεν

τρώει καθόλου όσπρια ή λιγότερο από μία φορά το μήνα ενώ το 15,2% 1 έως 3 φορές το

μήνα.

Οι μαθητές κατέγραψαν τις προτιμήσεις τους για μια σειρά από φρούτα και

λαχανικά. Ρωτήθηκαν πόσο συχνά τρώνε τα παρακάτω φρούτα μήλο/αχλάδι,

πορτοκάλι/μανταρίνι, βερίκοκο/ροδάκινο, σταφύλι, πεπόνι, καρπούζι, σύκο, φράουλες,

κεράσια, μπανάνα και για τα λαχανικά: ντομάτα, αγγούρι, λάχανο, μαρούλι/σπανάκι/ρόκα,

χόρτα/παντζάρι, κουνουπίδι/μπρόκολο, καρότο, κολοκυθάκια, πιπεριά. Για τα καλοκαιρινά

φρούτα κατέγραψαν την κατανάλωση μόνο κατά τους θερινούς μήνες και για τα λαχανικά

την εποχή που υπάρχουν.

Τα αγαπημένα φρούτα των μαθητών είναι: σταφύλι, πεπόνι, καρπούζι, φράουλες,

κεράσια, μπανάνα με κατανάλωση 2-5 φορές την εβδομάδα με αντίστοιχα ποσοστά στην

κατανάλωση 24,2%, 21,2%, 36,4%, 24,2%, 24,2%, 33,3% με τα πιο δημοφιλή ανάμεσά τους

το καρπούζι και τη μπανάνα. Τα λιγότερο δημοφιλή είναι το πορτοκάλι/μανταρίνι,

βερίκοκο/ροδάκινο και το σύκο αφού σπάνια ή ποτέ δεν τα τρώνε οι μαθητές με ποσοστά

24,2%, 24,2%, 39,4% αντίστοιχα. Το μήλο/αχλάδι καταναλώνεται ι φορά την εβδομάδα σε

ποσοστό 39,4%.
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Όσον αφορά στα λαχανικά την μεγαλύτερη κατανάλωση έχουν τα ντομάτα,

αγγούρι, λάχανο, μαρούλι/σπανάκι/ρόκα αφού καταναλώνονται 2-5 φορές την εβδομάδα

σε ποσοστά 33,3%, 45,5%, 27,3% και 36,7% αντίστοιχα με πιο δημοφιλές το αγγούρι. Τα

λιγότερο δημοφιλή  είναι: χόρτα/παντζάρι, κουνουπίδι/μπρόκολο, καρότο, κολοκυθάκια,

πιπεριά αφού καταναλώνονται σπάνια ή ποτέ με ποσοστά 45,5%, 60,6%, 30,3%, 51,5%,

51,5% αντίστοιχα με το λιγότερο δημοφιλές το κουνουπίδι/μπρόκολο.

Τέλος οι μαθητές ρωτήθηκαν πόσο συχνά γυμνάζονται. Με τα εξής αποτελέσματα:

δε γυμνάζεται καθόλου το 9,1%, μόνο τις ώρες γυμναστικής στο σχολείο το 9,1%, 3-4 φορές

την εβδομάδα το 48,4% και καθημερινά το 33.3%.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διατροφικά ημερολόγια των κάποιων από τα παιδιά που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
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