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Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερωτήματα, χρειάζεστε διευκρινήσεις ή δεν κατανοείτε κάποιο 

από τα γραφόμενα παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

panosplatritis@gmail.com  ή στην ιστοσελίδα:  

 

www.panosplatritis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος 
του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, 
μικροφίλμ ή οποιαδήποτε άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική 
μέθοδο χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα). 
 
 

http://www.panosplatritis.com/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον 4ο π.Χ. αιώνα ο Ιπποκράτης δίδασκε μέσα από τον 
πασίγνωστο αφορισμό του ότι: «Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή 
σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας». 

 
Μετά από χίλια επτακόσια περίπου χρόνια σιγής αρκετοί 
σύγχρονοι επιστημονικοί φορείς του πλανήτη μας, ύστερα από 
σχετικές μελέτες και πειραματισμούς αναγνώρισαν πρόσφατα, 
ότι ο Κώος ιατροφιλόσοφος είχε δίκιο. 
Στο «Περί Διαίτης» έργο του (παρ. 2) ο Ιπποκράτης αναφέρει: 
«Θεωρώ ότι όποιος πρόκειται να συγγράψει ορθά για την 
ανθρώπινη διατροφή, πρέπει πρωτίστως να γνωρίζει και να 
διακρίνει την ανθρώπινη φύση γενικά, να γνωρίζει τα στοιχεία 
από τα οποία ο άνθρωπος συνετέθη εξ αρχής και να διακρίνει 
από ποια μέρη ελέγχεται. 

 
Αν αγνοεί την αρχική σύνθεση της ζωής, δεν θα καταφέρει να 
κατανοήσει τι προκαλούν εκείνα τα συστατικά της και αν δεν 
γνωρίζει ποια κατάσταση επικρατεί στο σώμα, δεν θα 
κατορθώσει να συστήσει ωφέλιμη διατροφή για τον άνθρωπο. 

Η φιλοσοφία  του βιβλίου στηρίζεται στην παροχή 
στοιχειώδους διαιτολογικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης σε 
ατομικό και ομαδικό επίπεδο βασισμένη σε επιστημονικές 
αποδείξεις με τελικό στόχο την σωστή διατροφική 
συμπεριφορά για μακροχρόνια και ποιοτική ζωή. 
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Τί είναι ενέργεια; 
 
Η αύξηση, ανάπτυξη και λειτουργία του σώματος είναι μερικές 
από τις βασικές πτυχές της ζωής. Δεν μπορούν να εξηγηθούν 
χωρίς να γίνει αναφορά στην ενέργεια: το καύσιμο της ζωής 
εξαρτάται από τις μετατροπές της ενέργειας. Τα τρόφιμα μας 
φέρνουν τη ζωτική ενέργεια που το σώμα καίει κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.  

 

Τί είναι θερμίδες (cal) και joules (J); 
Η ενέργεια που περιέχεται στα τρόφιμα μετριέται σε θερμίδες 
(cal) και joules (J). Από τεχνικής απόψεως, 1 θερμίδα είναι η 
ενέργεια που απαιτείται για να αυξήσει τη θερμοκρασία 1 
γραμμαρίου νερού κατά 1 βαθμό Κελσίου (1.8 βαθμοί 
Fahrenheit). Όταν μιλάμε για το ενεργειακό περιεχόμενο των 
τροφίμων, συνήθως χρησιμοποιούμε μια πολύ μεγαλύτερη 
μονάδα, που είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από τη μια 
θερμίδα, και λέγεται χιλιοθερμίδα (kcal). Ωστόσο, σε μη 
επιστημονικό πλαίσιο, η χιλιοθερμίδα αναφέρεται συχνά και 
ως Θερμίδα (κεφαλαίο «C»), ή απλά θερμίδα. Μια άλλη 
μονάδα που εκφράζει ενέργεια είναι το joule (J). 1 joule είναι 
η ποσότητα ενέργειας που δαπανάται από μια δύναμη 1 
newton που μετακινεί ένα αντικείμενο κατά 1 μέτρο στη φορά 
της δύναμης. Ομοίως με τις θερμίδες, ένα kilojoule (kJ) είναι 
το αντίστοιχο 1000 joules. 

Η σχέση μεταξύ χιλιοθερμίδων και kilojoules είναι: 1 kcal = 
4.184 kJ. 
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Η ποσότητα ενέργειας που περιέχεται σε φαγητά και ποτά ή 
που δαπανάται μέσω κάποιας δραστηριότητας μπορεί να 
εκφραστεί τόσο σε χιλιοθερμίδες όσο και σε kilojoules. Βάσει 
του τωρινού κανονισμού της ΕΕ για τις ετικέτες τροφίμων, και 
οι 2 μονάδες (kcal και kJ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την έκφραση της ενεργειακής αξίας των τροφίμων στις 
συσκευασίες. 

 
 

Ενεργειακή Ισορροπία: τα «έσοδα» και «έξοδα» ενέργειας 

Η βασική αρχή της ενεργειακής ισορροπίας είναι: 
 
Αλλαγές στα αποθέματα ενέργειας (λίπους) = ενεργειακή 
πρόσληψη (C) – ενεργειακές δαπάνες (C) 

Το υπέρβαρο και η παχυσαρκία επηρεάζονται από πολλούς 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων κληρονομικοί, 
περιβαλλοντικοί και συμπεριφοριστικοί παράγοντες, η 
γήρανση και η εγκυμοσύνη. Παρά το γεγονός ότι η 
παχυσαρκία δεν είναι απλά το αποτέλεσμα της 
υπερκατανάλωσης εύγευστων τροφών ή της έλλειψης 
σωματικής δραστηριότητας, οι διαιτητικοί παράγοντες και η 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2014/11/energy-balance-continuum.jpg
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σωματική δραστηριότητα επηρεάζουν την εξίσωση της 
ενεργειακής ισορροπίας. Εκτός αυτού, είναι οι κύριοι 
μεταβλητοί παράγοντες. Οι πλούσιες σε λίπος και ενέργεια 
δίαιτες και ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι τα 2 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται συχνότερα με την αυξημένη 
επίπτωση της παχυσαρκίας παγκοσμίως. Από την άλλη, η 
απώλεια βάρους συμβαίνει όταν η ενεργειακή πρόσληψη είναι 
μικρότερη από την ενεργειακή δαπάνη για μια εκτεταμένη 
χρονική περίοδο. Μια δίαιτα περιορισμένων θερμίδων σε 
συνδυασμό με αυξημένη σωματική δραστηριότητα είναι η 
συμβουλή που συνήθως δίνεται από τους διαιτολόγους για 
μείωση βάρους που μπορεί να διατηρηθεί στο μέλλον. 

Οι θαυματουργές δίαιτες που περιορίζουν εξαιρετικά τις 
θερμίδες ή «κόβουν» κάποιες ομάδες τροφίμων πρέπει να 
αποφεύγονται καθώς περιορίζουν επίσης κάποια σημαντικά 
θρεπτικά συστατικά και δεν μπορούν να διατηρηθούν σε 
βάθος χρόνου. Εκτός αυτού, δεν διδάσκουν τις σωστές 
διατροφικές συνήθειες και μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
το φαινόμενο του γιο-γιο (κυκλική απώλεια και 
επαναπρόσληψη βάρους που οφείλεται σε περιοριστικές 
δίαιτες που ακολουθούνται από υπερφαγία). Αυτό το 
φαινόμενο του γιο-γιο μπορεί να είναι επικίνδυνο 
μακροπρόθεσμα τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική 
υγεία. Πρέπει να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι με τους στόχους 
που θέτουμε. Μια απώλεια μόλις του 10% του αρχικού μας 
βάρους μπορεί να φέρει ορατά οφέλη στην υγεία. 

Ενεργειακή πρόσληψη 
 
Η ποσότητα ενέργειας που απορροφάμε μέσω της πρόσληψης 
τροφής είναι κοινά γνωστή ως ενεργειακή πρόσληψη και είναι 
το καύσιμο του σώματός μας. Κάθε τρόφιμο περιέχει 
συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας η οποία εξαρτάται από τη 
σύστασή του. Τα μακροθρεπτικά συστατικά είναι θρεπτικά 
συστατικά που παρέχουν θερμίδες ή ενέργεια. Τα θρεπτικά 
συστατικά είναι ουσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη, το 
μεταβολισμό και άλλες λειτουργίες του σώματος. Καθώς το 
πρόθεμα «μακρο-» υποδηλώνει το μεγάλο, τα μακροθρεπτικά 
συστατικά είναι απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες. Υπάρχουν 
τρία μακροθρεπτικά συστατικά: 
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 Υδατάνθρακες 

 Πρωτεΐνες 

 Λίπη 

Ενώ όλα παρέχουν θερμίδες, οι ποσότητες θερμίδων ποικίλουν 
μεταξύ τους. 

1. Οι υδατάνθρακες παρέχουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο. 
 

2. Οι πρωτεΐνες παρέχουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο. 
 

3. Τα λίπη 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. 
 

Εκτός αυτών των τριών, η μόνη άλλη ουσία που παρέχει 
θερμίδες είναι το αλκοόλ. Το αλκοόλ παρέχει 7 θερμίδες ανά 
γραμμάριο. Ωστόσο, το αλκοόλ δε θεωρείται μακροθρεπτικό 
συστατικό γιατί δεν το χρειαζόμαστε για επιβίωση. 

Αυτό σημαίνει ότι αν ένα τρόφιμο περιέχει 5 g υδατανθράκων 
ή πρωτεϊνών, παρέχει 20 θερμίδες, ενώ ένα τρόφιμο με 5 g 
λίπους παρέχει 45 θερμίδες και αν περιέχει 5 g αλκοόλ 
παρέχει 35 θερμίδες. Άρα, φαίνεται πως ένας καλός τρόπος 
μείωσης των θερμίδων στο φαγητό μας είναι η μείωση της 
ποσότητας αλκοόλ (επειδή δεν είναι απαραίτητο θρεπτικό 
συστατικό) και λίπους (επειδή είναι το πιο πυκνό ενεργειακά). 
Ωστόσο, το λίπος παίζει σημαντικό ρόλο στις (είναι φορέας των 
λιποδιαλυτών βιταμινών και των απαραίτητων λιπαρών οξέων) 
και αυξάνει τη γευστικότητα της δίαιτας. Οπότε, όταν 
επιχειρούμε να χάσουμε βάρος μέσω της μείωσης της 
ενεργειακής πρόσληψης, κανένα από τα μακροθρεπτικά 
συστατικά δεν πρέπει να μειωθεί δραστικά, αλλά πρέπει να 
ακολουθούμε το εξής γενικό μοντέλο: 55% της ημερήσιας 
ενεργειακής πρόσληψης από υδατάνθρακες, 15% από 
πρωτεΐνες και 30% από λίπος. Άλλος καλός τρόπος είναι να 
φτιαχτεί η δίαιτα στα μέτρα του καθενός. 

Ενεργειακή δαπάνη 
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Γιατί χρειαζόμαστε ενέργεια; Το σώμα μας δαπανά 
ενέργεια συνεχώς μέσω τριών τρόπων: 
 
Την ποσότητα ενέργειας που δαπανάται όταν το σώμα μας 
είναι σε ηρεμία, που λέγεται επίσης και βασικός μεταβολικός 
ρυθμός. Συμβολικά, είναι ο αριθμός θερμίδων που θα 
καίγαμε αν μέναμε στο κρεβάτι όλη την ημέρα. Πιο 
επιστημονικά, είναι η ενέργεια που απαιτείται για τη βασική 
λειτουργία των ζωτικών οργάνων μας (π.χ. καρδιά, πνεύμονες, 
μυαλό). Αποτελεί το 60-70% των ολικών ημερήσιων αναγκών 
μας. 

Μια ποσότητα ενέργειας που δαπανάται για την πέψη, 
απορρόφηση και αποθήκευση στο σώμα του φαγητού που 
τρώμε (λέγεται επίσης και τροφογενής θερμογένεση). Αποτελεί 
περίπου το 10% των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών μας. 
Κάθε κίνηση, δραστηριότητα, χειρονομία που κάνουμε, 
περιλαμβάνει κάποιο ενεργειακό κόστος. Το ολικό κόστος της 
σωματικής δραστηριότητας αποτελεί συνήθως το 20 με 30% 
της ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης μας και ποικίλει ανάλογα 
με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας: όσο πιο ενεργητικοί 
είμαστε, τόσο περισσότερη ενέργεια δαπανάμε. 
 
Ολική ενεργειακή δαπάνη = 
 
Βασικός μεταβολικός ρυθμός + Τροφογενής θερμογένεση + 
Σωματική  δραστηριότητα. 
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ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΩ 10 ΚΙΛΑ; 
 
Η βασική αρχή της ενεργειακής ισορροπίας είναι: 
 
Αλλαγές στα αποθέματα ενέργειας (λίπους) = ενεργειακή 
πρόσληψη (C) – ενεργειακές δαπάνες (C). 
 
Το υπέρβαρο και η παχυσαρκία επηρεάζονται από πολλούς 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων κληρονομικοί, 
περιβαλλοντικοί και συμπεριφοριστικοί παράγοντες, η 
γήρανση και η εγκυμοσύνη. 
 
Παρά το γεγονός ότι η παχυσαρκία δεν είναι απλά το 
αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης 
 
εύγευστων τροφών ή της έλλειψης σωματικής δραστηριότητας, 
οι διαιτητικοί παράγοντες και η σωματική 
δραστηριότητα επηρεάζουν την εξίσωση της ενεργειακής 
ισορροπίας. 

 
Εκτός αυτού, είναι οι κύριοι μεταβλητοί παράγοντες. Οι 
πλούσιες σε λίπος και ενέργεια δίαιτες και ο καθιστικός 
τρόπος ζωής είναι τα 2 χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
συχνότερα με την αυξημένη επίπτωση της παχυσαρκίας 
παγκοσμίως. 
 
 Από την άλλη, η απώλεια βάρους συμβαίνει όταν η 
ενεργειακή πρόσληψη είναι μικρότερη από την ενεργειακή 
δαπάνη για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Μια δίαιτα 
περιορισμένων θερμίδων σε συνδυασμό με αυξημένη 
σωματική δραστηριότητα είναι η συμβουλή που συνήθως 
δίνεται από τους διαιτολόγους για μείωση βάρους που μπορεί 
να διατηρηθεί στο μέλλον. 
 
Οι θαυματουργές δίαιτες που περιορίζουν εξαιρετικά τις 
θερμίδες ή «κόβουν» κάποιες ομάδες τροφίμων πρέπει να 
αποφεύγονται καθώς περιορίζουν επίσης κάποια σημαντικά 
θρεπτικά συστατικά και δεν μπορούν να διατηρηθούν σε 
βάθος χρόνου. Εκτός αυτού, δεν διδάσκουν τις σωστές 
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διατροφικές συνήθειες και μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 
το φαινόμενο του γιο-γιο (κυκλική απώλεια και 
επαναπρόσληψη βάρους που οφείλεται σε περιοριστικές 
δίαιτες που ακολουθούνται από υπερφαγία).  
 
Αυτό το φαινόμενο του γιο-γιο μπορεί να είναι επικίνδυνο 
μακροπρόθεσμα τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική 
υγεία. Πρέπει να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι με τους στόχους 
που θέτουμε. 
 

 
 

Μια απώλεια μόλις του 10% του αρχικού μας βάρους μπορεί 
να φέρει ορατά οφέλη στην υγεία. 
 
Βασική αρχή είναι ότι η απώλεια βάρους προϋποθέτει, 
απαραίτητα, αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο σε σταθερή και, 
κυρίως, σε μακροχρόνια βάση.  

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2016/02/book-ypervaros-diaitologos.jpg
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Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι είναι προτιμότερη η σταθερή 
(½ με 1 κιλό την εβδομάδα ή 1% του βάρους μας) 
 
-πχ  Αν ένα άτομο είναι 120 κιλά = 1,2 kg/ βδομάδα-απώλεια 
βάρους παρά η γρήγορη απώλεια, η οποία εκτός των κινδύνων 
που κρύβει δεν μεταβάλει τις διατροφικές συνήθειες και έτσι η 
υποτροπή είναι τις περισσότερες φορές δεδομένη. 

 
 Επίσης βασικό είναι να υπάρχουν πραγματοποιήσιμοι στόχοι, 
όχι μόνο στην απώλεια βάρους ανά μονάδα χρόνου, 
αλλά κυρίως στο τελικό αποτέλεσμα. 
 
Άλλωστε αν ένα παχύσαρκο άτομο χάσει περίπου το 10% 
του περιττού του βάρος θα βελτιωθούν σχεδόν όλες οι 
μεταβολικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας. 
 
(διαβήτης, υπέρταση, καρδιολογικά προβλήματα). 

 

 
Τέλος σημαντική είναι η σωστή ψυχολογική προσέγγιση του 
ατόμου. 
 
Ένα κιλό αποτελείται από 7.000 θερμίδες, άρα με την μείωση 
500 ή 1000 θερμίδων από τις ημερήσιες θερμίδες (είτε 
διαμέσου της διατροφής, είτε διαμέσου τις άσκησης) μπορεί 
να επιτευχθεί απώλεια βάρους ½ -1 kg ανά εβδομάδα. 
 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2014/12/Plexus-lose-weight-fast.jpg
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10 μυστικά του μεταβολισμού που κάνουν την διαφορά 

 
Βασικός μεταβολισμός είναι ο αριθμός των θερμίδων που χρειάζεται ο 
ανθρώπινος οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας για ένα 24ωρο, ώστε να 
διατηρηθεί στη ζωή και να εκτελέσει βασικές διεργασίες (π.χ. αναπνοή, 
χτύπος καρδιάς, κυτταρικές λειτουργίες). Ο Βασικός Μεταβολισμός 
αντιπροσωπεύει το 75% των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών. 

Συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του ύψους, του βάρους και της 
φυσικής δραστηριότητας, προκύπτει η εκτιμώμενη ενεργειακή 
κατανάλωση, δηλαδή ο αριθμός των θερμίδων που χρειαζόμαστε 
ημερησίως με βάση τους παραπάνω παράγοντες. 

Ο Βασικός Μεταβολισμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: 
1.την ηλικία: Με την αύξηση των χρόνων ηλικίας, μειώνεται ο 

http://panosplatritis.com/10-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84/
http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2016/08/%CE%9F-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%99.jpg
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μεταβολικός ρυθμός. 

2.το ύψος: Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος, 
τόσο περισσότερες ενεργειακές ανάγκες έχει, άρα και πιο αυξημένο 
μεταβολισμό. 

3.τη μυϊκή μάζα: Όσο περισσότερη μυϊκή μάζα υπάρχει σε έναν 
οργανισμό, τόσο περισσότερες καύσεις είναι σε θέσει να κάνει. 

 
4.το φύλο: Οι γυναίκες έχουν περισσότερο λιπώδη ιστό. 
5.τη φυσική δραστηριότητα: Όταν ο ανθρώπινος οργανισμός γυμνάζεται, 
διατηρεί σε καλά επίπεδα τη μυϊκή του μάζα, ή την αυξάνει, κάτι που 
έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση του βασικού μεταβολισμού. 

6.τη συχνότητα των γευμάτων: Με την τροφή, ο μεταβολισμός 
ενεργοποιείται, γιατί έτσι καίγονται θερμίδες κατά τη διάρκεια της 
πέψης. 

7.το ποσοστό Λίπους: Όσο πιο αυξημένο είναι το ποσοστό λίπους, τόσο 
πιο μειωμένος είναι και ο βασικός μεταβολισμός. 

  

Μπορούμε άραγε να αυξήσουμε το μεταβολισμό μας;  

Η απάντηση είναι θετική! 

 
Εφόσον υπάρχουν παράγοντες που τον επηρεάζουν, υπάρχουν και 
τρόποι για να τον αυξήσουμε…  

Ας δούμε λοιπόν πως μπορούμε να το επιτύχουμε: 

 
 Γυμναστείτε: Αυξήστε τη φυσική σας δραστηριότητα, κάνοντας 

αερόβια άσκηση (ποδήλατο, διάδρομο, αερόμπικ) 3 – 4 φορές την 
εβδομάδα. Έτσι, βοηθάτε τον οργανισμό σας να «κάψει» λίπος, 
αυξάνετε τη μυϊκή σας μάζα και κατ’ επέκταση, ενισχύετε τον 
μεταβολισμό σας. 

  

 Αυξήστε την καθημερινή σας δραστηριότητα… Πέρα από τη 
συστηματική γυμναστική, είναι καλό ο οργανισμός μας να βρίσκεται 
σε εγρήγορση. Ανεβείτε σκάλες αντί να πάρετε το ασανσέρ. Πηγαίνετε 
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στη δουλειά με τα πόδια ή με τα μέσα μεταφοράς, αντί να 
χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο. 

  

 Πιείτε νερό… Το σώμα μας αποτελείται από το λίπος και από το 
άλιπο σωματικό βάρος. Το άλιπο σωματικό βάρος είναι το νερό, η 
μυϊκή μάζα, τα οστά και τα όργανα του σώματος. Με την αύξηση του 
άλιπου σωματικού βάρους, ο βασικός μας μεταβολισμός αυξάνεται. 

  

 Καταναλώστε μικρά και συχνά γεύματα… Τρώγοντας πρωινό, 
μεσημεριανό, βραδινό και 2 ενδιάμεσα σνακ βοηθάτε τον οργανισμό 
σας να κάνει καύσεις, άρα ενεργοποιείτε το μεταβολισμό σας. 
Αντιθέτως, όταν ο οργανισμός «υποσιτίζεται», ενεργοποιούνται 
μηχανισμοί εξοικονόμησης θερμίδων με φυσικό επακόλουθο την 
μείωση του βασικού μεταβολισμού. 

  

 Μειώστε τις λιπαρές τροφές… Καταναλώνοντας λιπαρά τρόφιμα, 
αυξάνουμε τα ποσοστά του λίπους στο σώμα μας κι έτσι μειώνουμε 
τον μεταβολισμό. 

  

 Το στρες ευθύνεται για πολλά, αλλά και για την αύξηση των επιπέδων 
της κορτιζόλης στο σώμα σου, της ορμόνης που υπαγορεύει στον 
οργανισμό σου να μην κάψει λίπος, αλλά να το κρατήσει για 
προστασία. Βρες τρόπους να αποφορτίζεις τον οργανισμό σου. 

  

 Το να κοιμάσαι τουλάχιστον 7 ώρες την ημέρα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για τον μεταβολισμό σου. Ο λιγότερος (από 7 ώρες) ύπνος 
επιβραδύνει τον μεταβολισμό σου και αυτό σημαίνει ότι θα καις 
λιγότερες θερμίδες. Το ίδιο συμβαίνει και αν κοιμάσαι υπερβολικά 
πολύ, οπότε κράτα ισορροπίες. 

  

 Πες «ναι» στη διαλειμματική προπόνηση.Εκτός από το ότι θα 
προσθέσει ποικιλία στην άσκησή σου, η διαλειμματική προπόνηση 
θα σου επιτρέπει να καις περισσότερες θερμίδες σε λιγότερο χρόνο, 
που είναι ιδανικό ιδίως αν δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. 
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 Καταναλώστε τροφές που «αυξάνουν» τον μεταβολισμόΟρισμένα 
πικάντικα τρόφιμα όπως το τσίλι, το πράσινο και κόκκινο πιπέρι και 
οι καυτερές πιπεριές, τζίντζερ, ταμπάσκο, μπούκοβο φαίνεται να 
συμβάλλουν στην αύξηση των καύσεων, άλλα σε μικρότερο κι άλλα 
σε μεγαλύτερο βαθμό αυξάνοντας ταυτόχρονα το αίσθημα του 
κορεσμού. Επίσης, το πράσινο και μαύρο τσάι, περιέχουν κατεχίνες, 
που διεγείρουν το μεταβολισμό και αυξάνουν την κινητοποίηση του 
λίπους, δηλαδή τη λιπόλυση. Τέλος, η καφεΐνη που περιέχεται στον 
καφέ προκαλεί διέγερση στον μεταβολισμό. 

  

 Επαρκή πρόσληψη βιταμινών συμπλέγματος Β και μαγνησίουΟι 
βιταμίνες συμπλέγματος Β έχουν βασικό ρόλο στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα καθώς και στο μεταβολισμό λιπών, πρωτεϊνών, 
υδατανθράκων. Η έλλειψη τους από μειωμένη πρόσληψη 
διατροφικών πηγών (κρέας, αβγά, ξηροί καρποί, σκουροπράσινα 
λαχανικά όπως μπρόκολο, σπανάκι, σπαράγγια) επιδρά στη μείωση 
του μεταβολικού ρυθμού.  

 Επίσης το μαγνήσιο συμβάλλει στη σωστή λειτουργία των μυών, 
καρδιαγγειακού και νευρικού συστήματος καθώς και του 
μεταβολισμού. Πηγές είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ξηροί 
καρποί, δημητριακά ολικής άλεσης καθώς και το μεταλλικό νερό.  
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ. 

 

 Mύθος 1. «Ο καφές με γάλα είναι ελαφρύς». 

 Αντίθετα με όσα πιστεύουν οι περισσότεροι, το γάλα κάνει τον καφέ 
πιο «βαρύ». Αιτία; Ο συνδυασμός της καφεΐνης με την καζεΐνη 
(πρόκειται για πρωτεΐνη του γάλακτος). Η ένωσή τους δημιουργεί 
αδιάλυτους θρόμβους, που είναι δύσπεπτοι, δεν διασπώνται, δηλαδή, 
εύκολα από τα γαστρικά υγρά. Βέβαια, το πόσο βαρύς θα είναι ο 
καφές με το γάλα εξαρτάται από την ευαισθησία του καθενός. 
Άλλωστε, πολλοί είναι αυτοί που απολαμβάνουν έναν καπουτσίνο 
χωρίς να νιώσουν την παραμικρή ενόχληση. 

 Mύθος 2. «Η σόδα είναι χωνευτική». 

 Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε το στομάχι μας μετά από ένα 
λουκούλλειο γεύμα πίνοντας μια σόδα. Κι όμως, πετυχαίνουμε 
ακριβώς το αντίθετο. Ουσιαστικά το ανθρακικό που περιέχει η σόδα 
μάς φουσκώνει και προκαλεί ρέψιμο, το οποίο αρχικά μας 
ανακουφίζει. Στην πραγματικότητα, όμως, η κατανάλωση σόδας έχει 
ως αποτέλεσμα την αραίωση των γαστρικών υγρών που βρίσκονται στο 
στομάχι, καθυστερώντας έτσι τη χώνεψη. Επιπλέον, η σόδα 
συμβάλλει στη δημιουργία αλκαλικού περιβάλλοντος στο στομάχι, 
δυσχεραίνοντας έτσι την πέψη, για την οποία απαιτείται όξινο 
περιβάλλον. 

 Μύθος 3. «Η φρουκτόζη έχει λιγότερες θερμίδες από τη ζάχαρη». 

 Η φρουκτόζη και η ζάχαρη περιέχουν τις ίδιες θερμίδες, δηλαδή 4 
θερμίδες ανά γραμμάριο. Η διάφορά τους συνίσταται στο ότι η 
φρουκτόζη είναι 1 1/2 φορά πιο γλυκιά από τη ζάχαρη και επομένως 
για να πετύχουμε το ίδιο γλυκαντικό αποτέλεσμα χρησιμοποιούμε 
μικρότερη ποσότητα φρουκτόζης, συνεπώς προσλαμβάνουμε 
λιγότερες θερμίδες. 

 Μύθος 4. «Η μαύρη ζάχαρη παχαίνει λιγότερο από τη λευκή». 
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 Η μαύρη ζάχαρη έχει σχεδόν ίδιες θερμίδες με την λευκή ζάχαρη. Η 
υπεροχή της μαύρης ζάχαρης ως προς τη λευκή αφορά στη 
μεγαλύτερη περιεκτικότητά της σε μερικά ιχνοστοιχεία, όπως το 
ασβέστιο, το μαγνήσιο, το κάλιο και το νάτριο. 

 Μύθος 5. «Το μέλι παχαίνει λιγότερο από τη ζάχαρη». 

 Το μέλι έχει ελαφρώς περισσότερες θερμίδες από τη ζάχαρη και άρα 
«παχαίνει» περισσότερο. Ωστόσο το μέλι περιέχει και μικρές 
ποσότητες ορισμένων βιταμινών που το καθιστούν υψηλότερης 
θρεπτικής αξίας από την επεξεργασμένη ζάχαρη. Θα προτιμούσαμε 
το μέλι στα ροφήματα μας, αλλά με προσοχή γιατί μπορεί να αυξήσει 
τη συνολική προσλαμβανόμενη ενέργεια. 

 Μύθος 6. «Το μαύρο ψωμί παχαίνει λιγότερο από το λευκό». 

 Το μαύρο ψωμί περιέχει περίπου τις ίδιες θερμίδες με το λευκό. Η 
διατροφική του ανωτερότητα συνίσταται στην περιεκτικότητά του σε 
φυτικές ίνες που προάγουν την υγεία μας. Παράλληλα είναι 
πλουσιότερο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β που σχετίζονται με την 
καλή λειτουργία τόσο του νευρικού μας συστήματος όσο και του 
μεταβολισμού μας. 

 Μύθος 7. «Τα σπορέλαια έχουν λιγότερες θερμίδες από το ελαιόλαδο». 

 Το ελαιόλαδο έχει ακριβώς τις ίδιες θερμίδες με τα σπορέλαια και 
συγκεκριμένα μία κουταλιά της σούπας αποδίδει 135 θερμίδες. Εκεί 
όμως που υπερτερεί το ελαιόλαδο έναντι των άλλων ελαίων είναι στη 
θρεπτική του αξία, καθώς είναι πλούσια πηγή βιταμίνης Ε και μιας 
σειράς άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών που ονομάζονται πολυφαινόλες 
και έχουν συσχετισθεί με την καρδιοπροστατευτική του δράση. 
Επίσης, είναι περισσότερο ανθεκτικό από τα υπόλοιπα λάδια καθώς 
αντέχει περισσότερο στη θερμική επεξεργασία και αυτή του η 
ιδιότητα το καθιστά ασφαλέστερο σε μαγειρικές χρήσεις, όπως για 
παράδειγμα το τηγάνισμα. 

 Μύθος 8. «Η παράλειψη των γευμάτων βοηθά στην απώλεια βάρους». 

 Έρευνες έχουν δείξει ότι παραλείποντας το πρωινό γεύμα 
προσλαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες στο υπόλοιπο της ημέρας, 
προερχόμενες κατά βάση από λιπαρά. Επίσης, παραλείποντας το 
μεσημεριανό γεύμα αυξάνεται το αίσθημα της πείνας και οι 
πιθανότητες να υπερκατανάλωσουμε φαγητό λόγω της λαιμαργίας 
μας είναι μεγαλύτερες, οδηγούμενοι έτσι σε αύξηση βάρους. Ένα 
σωστά σχεδιασμένο διαιτολόγιο μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε 
βάρος χωρίς να παραλείπουμε κανένα από τα κύρια γεύματα ενώ 
παράλληλα μπορεί να περιλαμβάνει και 2-3 μικρογεύματα. 



WWW.PANOSPLATRITIS.COM 
 

18 
 

 

 Μύθος 9. «Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών δεν αυξάνει το 
σωματικό βάρος». 

 Το αλκοόλ περιέχει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο, σε σύγκριση με 4 
θερμίδες ανά γραμμάριο υδατάνθρακα, 4 θερμίδες ανά γραμμάριο 
πρωτεΐνης και 9 θερμίδες ανά γραμμάριο λίπους. Ωστόσο, δεν 
αποτελεί θρεπτικό συστατικό, συνεπώς δεν προσδίδει στην ανάπτυξη, 
στη συντήρηση ή στην επισκευή των ιστών. Η υπερκατανάλωση 
αλκοόλ συνεπάγεται τη μετατροπή του σε λίπος και συχνά προκαλεί 
σημαντικές οργανικές βλάβες, κυρίως στο συκώτι. 

 Μύθος 10. «Η ζυγαριά είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της απώλειας 
κιλών». 

 Η ζυγαριά δεν δείχνει την απώλεια λίπους, καθώς ο μυϊκός ιστός 
είναι βαρύτερος από τον λιπώδη ιστό. Μπορεί δηλαδή κάποιος να 
έχει χάσει λίπος, αλλά να ζυγίζει λίγο παραπάνω επειδή έχει κερδίσει 
μυϊκή μάζα. Πιο σημαντική λοιπόν από την ένδειξη των κιλών είναι η 
μέτρηση της σύστασης του σώματος, δηλαδή το ποσοστό λίπους και 
άλιπης σωματικής μάζας. 

 

  

 

 

 

 

Συχνές Ερωτήσεις 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2017/01/Slide1-e1490728748706.jpg
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1. Πόσα πρέπει να είναι συνολικά τα γεύματα της ημέρας; 

Προτείνουμε τα πέντε γεύματα την ημέρα. Τρία μεγάλα και δύο 
ενδιάμεσα. Αυτό διαφέρει για τις περιπτώσεις των αθλητών, αλλά και 
κάποιων άλλων ευαίσθητων ομάδων όπως είναι για παράδειγμα οι 
εγκυμονούσες. 

2. Σε πόσο καιρό θα χάσω τα κιλά που θέλω; 

Ανάλογα με τα κιλά που θέλετε να χάσετε, τις ώρες προπόνησης που 
αφιερώνετε, την υπάρχουσα φυσική σας κατάσταση κι υγεία και φυσικά 
την αποφασιστικότητά σας. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και γι' αυτό 
προτείνουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, ακόμη και για 
την απώλεια τριών με πέντε κιλών! 

3. Γιατί ν' απευθυνθώ σε διατροφολόγο; 

Τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να πάρουμε την απόφαση ν' 
απευθυνθούμε σ' ένα Διαιτολόγο-Διατροφολόγο. Όταν όμως το κάνουμε, 
σημαίνει πως είμαστε αποφασισμένοι ν' αλλάξουμε τις διατροφικές μας 
συνήθειες κι επομένως να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. 

Πολλοί κάνουν το λάθος να πιστεύουν πως η επίσκεψη σ' έναν 
διατροφολόγο αφορά μόνο την απώλεια βάρους. Παρόλο που ακόμη κι 
αυτή χρειάζεται μία επιστημονική καθοδήγηση για να γίνει σωστά και με 
υγεία, η διατροφή συμβάλλει επίσης στην ευεξία και στην πρόληψη 
διαφόρων ασθενειών. 

Επομένως το πότε πρέπει ν' απευθυνθείτε σ' έναν διατροφολόγο, 
εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς! 

4. Τι σημαίνει "σωστή διατροφή"; 

"Σωστή διατροφή" σημαίνει ισορροπία, διατροφή που δίνει ενέργεια και 
δεν εξαντλεί τον οργανισμό, ποικιλία στο πιάτο μας και συχνότητα στα 
γεύματα της ημέρας. Ας μην υποτιμούμε επίσης το πόσο σημαντικό είναι 
το διατροφικό πλάνο του καθενός να είναι εξατομικευμένο, ώστε να 
μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού αποτελεσματικά. 

5. Τι διατροφή πρέπει ν' ακολουθήσω κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης; 

Εδώ τα πράγματα αλλάζουν κι η ανάγκη βοήθειας από έναν Ειδικό 
Διαιτολόγο- Διατροφολόγο κρίνεται πλέον απαραίτητη. Από τη μία η 
γυναίκα επιθυμεί να μην πάρει πολύ βάρος, αλλά από την άλλη 
οοργανισμός της έχει αυξημένες ανάγκες. Ένα ολοκληρωμένο διατροφικό 
πλάνο, εξατομικευμένο και πλούσιο σε βιταμίνες- ιχνοστοιχεία, τα μικρά 
και συχνά γεύματα κι ορισμένα επιπλέον μυστικά κατά της 
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κατακράτησης υγρών κι υπέρ του κορεσμού, ώστε να περιορίσουμε την 
όρεξη, είναι η απάντηση. 

Τις διατροφικές συμβουλές ενός Διαιτολόγου- Διατροφολόγου χρειάζεται 
επίσης μια μητέρα κατά τον θηλασμό. 

6. Γιατί δε χάνω βάρος ενώ προσπαθώ; 

Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο, μάλλον κάνουμε κάτι 
λάθος... Οι περισσότεροι από εμάς για παράδειγμα, έχουμε συνδυάσει 
την απώλεια κιλών με την κατανάλωση πολύ μικρών ποσοτήτων φαγητού 
ημερησίως. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος! Όταν τρώμε λίγο, δε 
σημαίνει ότι θα χάσουμε και κιλά.  

Αντιθέτως εμποδίζουμε τον βασικό μεταβολισμό να λειτουργήσει σωστά 
κι έτσι αυτός αντιστέκεται στην απώλεια βάρους. Αν όμως ακολουθήσετε 
μία ολοκληρωμένη, μεσογειακού τύπου, κι ισορροπημένη διατροφή με 
πολλά και συχνά γεύματα, σωστά κατανεμημένα μέσα στην ημέρα και 
σύμφωνα τις ανάγκες του οργανισμού σας, τότε θα πετύχετε σύντομα τον 
στόχο σας. 

 

7. Πόσα ποτήρια νερού πρέπει να καταναλώνω καθημερινά; 

Η συνιστώμενη ποσότητα είναι οκτώ με δέκα ποτήρια νερό καθημερινά. 
Σε περίπτωση αυξημένης άθλησης ή δραστηριότητας και κατακράτησης 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2016/02/IMG_8863.jpg
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υγρών, προσπαθήστε να ξεπεράσετε το όριο των οκτώ ποτηριών. Τα υγρά 
που καταναλώνουμε από χυμούς, τσάι κτλ πρέπει να θεωρούνται ως 
επιπλέον και να μην αφαιρούνται από τη συνιστώμενη ποσότητα νερού. 

8. Πως θα "ξυπνήσω" τον μεταβολισμό μου; 

Τα μικρά και συχνά γεύματα, η ποικιλία στη διατροφή και ο 
συνδυασμός με τη συστηματική άσκηση θα ενεργοποιήσουν άμεσα τον 
μεταβολισμό σας. Αποφύγετε τις στερητικές ή αποτοξινωτικές δίαιτες. 

9. Τι εξετάσεις χρειάζεται να κάνω πριν απευθυνθώ σε 
διατροφολόγο; 

Οι γενικές εξετάσεις αίματος και ένας ολοκληρωμένος ορμονικός 
προσδιορισμός κρίνεται απαραίτητος από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες 
στο Διατροφολόγο σας. Μια ειλικρινής και αυθόρμητη συνέντευξη του 
Πάνου Πλατρίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 

Ο κ.Πλατρίτης είναι διαιτολόγος-διατροφολογος και ειδ. 
συνθετικός Ψυχοθεραπευτής. 

 

Κ.Πλατρίτη, τιμή μου που σας γνωρίζω,θα ήθελα να μας πείτε με 
λίγα λόγια την δική σας ιστορία πως από ένα υπέρβαρο 
παιδί καταφέρατε και επιλέξατε να γίνετε Διαιτολόγος-

Διατροφολόγος; 

Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη και χαίρομαι που μου 
δίνετε η ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα για το πως μπορεί κάποιος 
με απλά και πρακτικά βήματα να αλλάξει το σώμα του και συνεπώς την 
ποιότητα ζωής του. 

 

Η ιστορία μου ξεκινά από την παιδική μου ηλικία που σαν παιδί μπορώ 
να πω είχα αρκετό υπερβάλλον βάρος. Ίσως να οφείλετε στα γονίδια, στις 
διατροφικές συνήθειες ακόμη και στην κυπριακή κουλτούρα όπου την 
αγάπη την δείχνουμε πολλές φορές με το φαγητό. Σημασία έχει το 
περιττό βάρος με ενοχλούσε και πολλές φορές αρκετά άτομα βιώνουν 
bullying για το βάρος τους. Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες 
προσπάθειες (17 φορές) -κάθε φορά απογοητευόμουν- κατάφερα με 
επιμονή και επιμονή να διώξω τα 40  περιττά   κιλά που με βασάνιζαν. 

 

Έτσι έμαθα περισσότερα πράγματα για την διατροφή και όταν ήρθε η 
ώρα να διαλέξω για τις σπουδές και αφού ήθελα να βοηθήσω κι άλλους 
ανθρώπους να απαλλαγούν από τα περιττά τους κιλά αλλά και την ίδια 
στιγμή να νιώθουν όμορφα με το σώμα τους επέλεξα να το 
σπουδάσω.Από τότε προσπαθώ να υιοθετώ ένα υγιεινό τρόπο ζωής, 
άλλωστε μου το επιβάλλει και η δουλεία μου. (γέλια) 

Αυτό που θα κρατήσω είναι ότι μετά από 17 αποτυχημένες 
προσπάθειες εσείς συνεχίσατε μέχρι να τα καταφέρετε. Τι ήταν 
αυτό που σας κρατούσε στον στόχο σας; Ποιο ήταν το κίνητρο σας; 

Κάθε πρωί ξυπνούσα με την ελπίδα ότι μπορώ να αλλάξω το σώμα μου 
αλλά όπως σε όλα τα άτομα που πασχίζουν να ξεφορτωθούν τα περιττά 
του κιλά το μυαλό δεν υπακούει. Εκεί είναι το μυστικό. Να πιστέψουμε 
ότι μπορούμε αλλά να είμαστε και έτοιμοι να αποτύχουμε γιατί είναι 
μέρος του παιχνιδιού. Αν χάσαμε την μάχη δεν σημαίνει ότι χάσαμε και 
τον πόλεμο.Ας θυμόμαστε ότι ο επιμένων πάντα νικά και όπως λέει σοφά 
ένα ρητό επτά φορές αν πέσουμε οκτώ να σηκωθούμε. 



WWW.PANOSPLATRITIS.COM 
 

23 
 

 

Ποια είναι η φιλοσοφία σας γύρω από το κομμάτι της διατροφής; 

Σαν ειδικός πιστεύω ακράδαντα ότι μια ισορροπημένη διατροφή είναι 
απαραίτητη. Ας μην ψάχνουμε μαγικές λύσεις και πολλά υποσχόμενες 
δίαιτες εξπρές που θα μας δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα υπερβολικά 
γρήγορα. Το σωστό αποτέλεσμα απαιτεί ισορροπία, ποικιλία και μέτρο 
στην διατροφή μας. Ας θυμόμαστε ότι είμαστε αποτελέσματα των 
συνηθειών μας και αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε τις 
συνήθειες μας είναι καλύτερα να εστιαστούμε σε αυτές και να τις 
βελτιώνουμε σταδιακά. 

 

Πχ αν δεν ασκούμαστε να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να  εντάξουμε την 
άσκηση στην ζώη μας είτε αυτό είναι περπάτημα ή κολύμπι ή χορός ή 
γυμναστήριο. Σημασία έχει να είμαστε καλύτεροι από χθες και 
χειρότεροι από αύριο. 
 
Αυτό όμως που θα ήθελα να θυμόμαστε από όλη αυτή την 
συζήτηση είναι το εξής. 

 Είμαστε ότι τρώμε αλλά είμαστε και ότι σκεφτόμαστε. 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7260-1.jpg
http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2017/02/IMG_5107.jpg
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 Να  το επαναλάβω ακόμη μια φορά για να τονίσω το πόσο 
σημαντικό είναι. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ. 

Είμαι θερμός υποστηρικτής της θετικής σκέψης και γενικότερα να 
έχουμε μια θετική στάση στην ζωή μας. Να θυμόμαστε πάντα ότι δεν έχει 
σημασία που είμαστε τώρα αλλά σημασία έχει που θέλουμε να 
φτάσουμε. Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε το βάρος μας είναι 
αναγκαίο να έχουμε στόχους. Όπως συνηθίζω να λέω πάντα, ‘’Άνθρωπος 
δίχως στόχους, είναι καράβι χωρίς πυξίδα’’. Να έχουμε στόχους λοιπόν 
και όχι απλά επιθυμίες 

Ποια η διαφορά μεταξύ στόχου και επιθυμίας; 

•             Μια επιθυμία  είναι μονάχα ένα μια επιθυμία. Ένας στόχος 
είναι ένα όνειρο με σχέδιο και προθεσμία. Είναι μετρήσιμο, έχει 
 πλάνο δράσης. Περιλαμβάνει μέσα του τις λέξεις (ΤΙ,ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ).Τι 
είναι αυτό που πραγματικά θέλω στο σώμα μου, γιατί πραγματικά το 
θέλω και πως μπορώ να τα καταφέρω. Βλέπετε το να αλλάξεις το σώμα 
σου δεν είναι απλά να τρέφεσαι πιο υγιεινά είναι στάση ζωής και 
φιλοσοφίας. 
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O Μιχάλης,αδελφός του Πάνου Πλατρίτη ξεφορτώθηκε 60 κιλά με 
διατροφή,άσκηση και ωτοβελονισμό και συνεχίζει. 

 

  

Πολλά άτομα προσπαθούν και δεν τα καταφέρνουν γιατί νομίζετε 
ότι συμβαίνει αυτό; 

Η αλήθεια είναι ότι το πιο δύσκολο πράγμα ίσως είναι να αλλάξουμε τις 
συνήθειες μας. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένες μέσα μας ( σε συνειδητό και 
υποσυνείδητο επίπεδο) που θέλει αρκετή ενέργεια και επιμονή. Πολλές 
φορές σταματάμε πριν καν αρχίσουμε με το να κάνουμε υπομονευτικές 
 σκέψεις Δεν μπορώ, είναι δύσκολο, προσπάθησα μάταια τόσες φορές, ο 
μεταβολισμός μου είναι χάλια, έ χω πολλές κοινωνικές εξόδους και είναι 
δύσκολο να κάνω διατροφή κλπ. 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2014/09/mixalis.jpg
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Εκεί είναι σημαντικό να έχουμε ένα κίνητρο,δηλαδή  ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ. 
Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας: Ποια είναι τα πρακτικά οφέλη που θα 
αποκομίσω από το νέο μου σώμα; Αυτό το ΓΙΑΤΙ λοιπόν θα μας βοηθήσει 
να παραμένουμε εστιασμένοι στον στόχο μας. Ας θυμόμαστε πως το ΝΑΙ 
και το ΟΧΙ είναι οι πιο μικρές λέξεις αλλά παίρνουν τις πιο μεγάλες 
αποφάσεις. Ας  πούμε ΝΑΙ λοιπόν στα όνειρα μας γιατί στο τέλος της 
ημέρας δεύτερη ζωή δεν έχει. 

-Δεν μας αξίζει λοιπόν να ζήσουμε με το σώμα που εμείς θέλουμε;  

-Δεν μας αξίζει να έχουμε καλή υγεία;  

-Δεν μας αξίζει να φοράμε τα ρούχα που εμείς θέλουμε; 

 

 

8  ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ 

1.       AΣΚΗΣΗ 3-5 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΚΟΛΥΜΠΙ Η 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΠ) 

2.       ΓΡΑΨΕ ΣΕ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΤΙ ΤΡΩΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

3.       ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ  ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

4.       ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΕΣΤΩ 
ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑ 

5.       ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ  2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ 30 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 

6.       ΚΡΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ ΣΟΥ 
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ( ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑ,E-MAIL KΛΠ) 

7.       ΒΓΑΖΕ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΠΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

8.       ΒΡΕΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ / ΝΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΣΑΙ ΤΟΝ 
ΣΤΟΧΟ ΣΟΥ 

 

Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιος είναι ο ρόλος του ειδικού σε αυτό το 
κομμάτι; 
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Ο ρόλος του διαιτολόγου είναι πολλαπλός, είναι ο ειδικός που θα 
κατευθύνει θα ενθαρρύνει  και θα παροτρύνει το άτομο σε έναν πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι ο άνθρωπός που δεν θα κρίνει αλλά θα είναι 
δίπλα στο άτομο που θέλει να τα καταφέρει και να του υπενθυμίζει 
συνεχώς ότι μπορεί. Είναι ο ειδικός που με τις γνώσεις του μπορεί να 
κάνει την διατροφή εύκολη, ευχάριστη  και με αποτελέσματα για το 
άτομο που θέλει να απαλλαγεί από τα περιττά του κιλά και να υιοθετήσει 
νέες συνήθειες που θα αντέξουν στο χρόνο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα 
να ενθαρρύνω τα άτομα να αποταθούν σε ειδικούς γιατί θα κάνει την 
προσπάθεια του ατόμου πιο εύκολη. Επίσης η συχνή παρακολούθηση 
από τον ειδικό θα ενθαρρύνει το άτομο να συνεχίσει την προσπάθεια και 
να επαναπροσδιορίζουν τον στόχο και την πορεία του ατόμου 
εμπλουτίζοντας με επιλογές. 

Είμαι περήφανος γιατί έχω πολλούς αξιόλογους συναδέλφους, 
διακεκριμένους και μπορούν να βοηθήσουν το καθένα που θα αποταθεί 
κοντά τους. Ας εμπιστευόμαστε λοιπόν άτομα καταρτισμένα που έχουν 
την γνώση και θα είναι δίπλα μας καθ΄όλη την προσπάθεια μας. 

 

Είστε συγγραφέας 7 βιβλίων-Εγχειριδίων,μεταξύ άλλων και του 
‘Διατροφικού IQ’, αλλά και πολλά άρθρα σας έχουν δημοσιευτεί 
σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Μιλήστε μας για τη 
συγγραφική σας πορεία και ποιος είναι ο στόχος σας μέσω αυτής; 

 
Τα βιβλία ή εγχειρίδια μου έχουν να κάνουν περισσότερο με τη διατροφή 
και την άσκηση και κατ’ επέκταση με την παιδική διατροφή. Κάποια από 
τα μικρά αυτά παραμυθάκια ή εγχειρίδια ή σύντομα βιβλία έχουν 
περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα για να ενημερώσουν το άτομο το 
οποίο κάθεται και θέλει να διώξει τα περιττά του κιλά ή θέλει να 
βελτιώσει τις γνώσεις του περί διατροφής. 
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Έτσι, είναι σύντομα και ευχάριστα εγχειρίδια, μεταξύ του ‘Διατροφικού 
IQ’  όπως είπατε αλλά και το ‘131 ερωτήσεις απαντήσεις για θέματα 
διατροφής,ψυχολογίας  και άσκησης’, όπως επίσης και το τελευταίο μου 
δημιούργημα που είναι ένα ακουστικό CD, που βοηθάει τα άτομα μέσα 
από ακρόαση να ενδυναμώσει τη διατροφική αλλαγή και να διώξουν τα 
περιττά τους κιλά. Σε αυτό το audio CD περικλείονται θετικές 
διατροφικές δηλώσεις που μπορεί να ακούσει κάποιος, ιστορίες ατόμων 
που τα κατάφεραν καθώς επίσης και διάφορα tips τα οποία μπορεί 
κάποιος να τα εφαρμόσει στην διατροφή του και χωρίς να στερείται να 
διώξει τα περιττά του κιλά. 

  

Γνωρίζω επίσης ότι έχετε σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μουσικοκινητικής και θεατρικού παιχνιδιού με θέματα 
Διατροφής, Άσκησης και Υγείας το οποίο έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας. Ενημερώστε μας γι αυτό. 

Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας το θέμα ήταν διατροφικά 
εργαστήρια σε διάφορα σχολεία της Κύπρου. Έτσι είχα σχεδιάσει ένα 
θεατρικό παιχνίδι το οποίο να απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς αλλά 
και τα παιδιά. 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2017/07/book-131.jpg
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 Δηλαδή με απλά λόγια, ήθελα με απλό, βιωματικό και ευχάριστο τρόπο 
να μεταδώσω στα παιδιά αρχές διατροφής και υγείας. Έτσι σχεδίασα πριν 
από περίπου τέσσερα χρόνια αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σιγά 
σιγά ένα ακουστικό CD αποτέλεσε τον κορμό του, το 10 +1 τραγούδια 
για υγεία, διατροφή και άσκηση. 

Ο στόχος είναι να φτάσει το μήνυμα μέσα από θεατρικά εργαστήρια, 
μέσα από διατροφικό παιχνίδι αλλά και μέσα από τη δράση του 
Συνδέσμου, ότι είναι πολύ σημαντική η πρόληψη και η ενημέρωση των 
παιδιών από την παιδική ηλικία. Δίνουμε ιδέες και κατευθυντήριες 
γραμμές στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς πως μπορούν να 
ενσωματώσουν και να εμπλέξουν τα παιδιά σε μια πιο υγιεινή διατροφή. 

 

Μέσα από τα βίντεο αλλά και άρθρα σας προωθείται τη θετική 
σκέψη ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στη διαδικασία 
απώλειας βάρους. Που το στηρίζεται αυτό; 

Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, ότι οποιοσδήποτε για να 
μπορέσει να διώξει τα περιττά του κιλά ή να αποκτήσει ένα υγιές βάρος, 
χρειάζεται να έχει μια θετική στάση. Γιατί, την καλύτερη διατροφή του 
κόσμου να ακολουθεί, αν δεν είναι έτοιμος ψυχολογικά δεν μπορεί να 
προχωρήσει. 

Γι αυτό και πολλά άτομα παρατούν τη διατροφή τους στη μέση. Αξίζει να 
τονίσουμε ότι κάποια στατιστικά δείχνουν ότι το 90 % των ατόμων που 
ξεκινούν μια διατροφή σταματάνε και το 75% σε βάθος χρόνου, βάζει 
περισσότερα κιλά από όσα έχασε. 

Αυτό δεν μας λέει ότι είναι προβληματική η διατροφή η οποία του 
δίνεται, αλλά το άτομο θέλει τη λεγόμενη παρακίνηση, τη συνέντευξη 
κινητοποίησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι 
του. Ως αποτέλεσμα θα μπορεί να υιοθετήσει διατροφικές συνήθειες και 
συνήθειες που θα του βελτιώσουν την υγεία του και θα του διατηρήσουν 
ένα υγιείς βάρος. 

Γι αυτό, το πιο σημαντικό είναι το άτομο να είναι αποφασισμένο και 
έτοιμο για να ακολουθήσει ένα διατροφικό πλάνο και τα αποτελέσματα 
αλλά και οφέλη να είναι μόνιμα. 
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Έχετε ένα πολύ πλούσιο και δραστήριο βιογραφικό στο χώρο της 
Διαιτολογίας-Διατροφολογίας. Που πιστεύεται ότι οφείλεται η 
επιτυχία σας; 

Θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι να αγαπάς τη δουλειά την οποία κάνεις. 
Κάποτε ένας φιλόσοφος είπε ότι αν αγαπάς αυτό που κάνεις δεν θα 
νοιώθεις ποτέ ότι δουλεύεις. 

Και εγώ αυτό νιώθω, αγαπώ αυτό που κάνω, ποτέ δεν αισθάνομαι ότι πάω 
σε μια δουλειά, αλλά αντί αυτού νοιώθω ότι κάνω κάτι δημιουργικό και 
προσφέρω. Είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο μας , δίνεις και υπάρχει ανταπόκριση και είναι πολύ ωραίο 
όταν βελτιώνεις την υγεία του συνανθρώπου σου με φυσικά μέσα και 
ιδιαίτερα μέσα από την τροφή αλλά και τα ευχαριστώ που παίρνεις από 
τον κόσμο όταν καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Έτσι πιστεύω ότι 
το μυστικό για να πετύχει κάποιος σε οτιδήποτε κάνει, είναι να το αγαπά 
και να έχει πάθος γι αυτό. 

http://panosplatritis.com/e-diet/
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Πως καταφέρνετε να τα προλαβαίνετε όλα; Περιγράψτε μας μια 
μέρα ρουτίνας σας. 

Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να αφιερώνεις και να επενδύεις πάρα 
πολλές ώρες σε αυτό που κάνεις. Αυτό που μου αρέσει εμένα ως άτομο 
στο επάγγελμα μου, είναι ότι ποτέ μια μέρα δεν είναι ίδια. Μια μέρα 
μπορεί να την περάσω εξολοκλήρου στο γραφείο, άλλη μέρα μπορεί να 
είμαι το πρωί σε ένα σχολείο και μετά να συνεχίσω με κάτι δημιουργικό, 
όπως να ασχοληθώ με ένα βιβλίο μου , άλλη μέρα μπορεί να είναι 
συνέντευξη με άτομα ή κάποια σεμινάρια κλπ. 

Οπότε, η δουλειά μου δεν είναι ποτέ βαρετή και ποτέ η ίδια. Αυτό είναι 
που μου αρέσει, κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε μέρα έχει κάτι 
ξεχωριστό και κάθε πρωί ανυπομονώ για το τι όμορφα πράγματα θα μου 
φέρει και τι το μεγαλοπρεπές θα μου αποκαλύψει κάθε μέρα. 

 

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια όσο αφορά το χώρο της 
Διαιτολογίας-Διατροφολογίας; 

http://panosplatritis.com/wp-content/uploads/2016/02/DSC_0651.jpg
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Έχω πάρα πολλά σχέδια και όνειρα όσο αφορά τον τομέα της 
Διαιτολογίας- Διατροφολογίας. Ο τελικός μου στόχος, είναι να μπορέσω 
να κάνω περισσότερα σεμινάρια διατροφής με έμφαση στην 
κινητοποίηση , σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να βοηθήσω απλά τους 
συμπολίτες μας στη Κύπρο αλλά και άτομα που μας έχουν ανάγκη σε 
διάφορα μέρη του κόσμου. 

Έτσι μέσα από σεμινάρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια και  ομιλίες, να 
παρακινήσω κι άλλο κόσμο και στο εξωτερικό και να τον ενημερώσουμε 
ότι το βάρος που είναι τώρα, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα, 
μπορεί να αλλάξει με τη δική του θέληση και υπομονή. 

 

Αντιμετωπίζετε καθόλου δυσκολίες στο επάγγελμα σας; Πώς 
καταφέρνετε να τις ξεπερνάτε; 

Σίγουρα στο επάγγελμα μας υπάρχουν αρκετές και διάφορες δυσκολίες 
αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του επαγγέλματος. Φανταστείτε να 
υπάρχει η μέρα χωρίς να υπάρχει η νύχτα, να υπάρχει το δεξιά χωρίς να 
υπάρχει το αριστερά, ή το άσπρο χωρίς το μαύρο. Οι δυσκολίες είναι 
αυτές που σε κάνουν να εκτιμάς τη δουλειά σου και να αγαπάς το 
επάγγελμα σου. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν δύσκολες στιγμές, στιγμές 
οι οποίες κουράζεσαι ή κάποιες καταστάσεις που μπορεί να έρθουν ή να 
τις φέρει η ζωή και δεν τις βλέπουμε τόσο θετικά. 

Όμως εκεί είναι το κλειδί για να μπορείς να βλέπεις το ποτήρι όχι μόνο 
μισοάδειο ή μισογεμάτο, αλλά να ξεχειλίζει. Έτσι αυτό που κάνω είναι το 
thinking from the end. Δηλαδή να σκέφτομαι ότι ο χρόνος που περνάμε 
στη ζωή είναι πολύ σύντομος, αλλά αν εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή και 
αυτό που κάνουμε και όλα τα θετικά που έχουμε τώρα στη ζωή μας, τότε 
όλες οι δυσκολίες φαίνονται πολύ μικρές. Οπότε όταν συγκρίνεις τα 
θετικά τα οποία έχουμε κερδίσει, με τις μικρές δυσκολίες, γίνονται 
ακόμα πιο μικρές και μπορείς να προχωρήσεις. 

 

Ποια συμβουλή θέλετε να στείλετε προς όλο τον κόσμο; 

Αυτό που θα ήθελα να πω στο κόσμο είναι ότι αυτή η δεκαετία ή αιώνας, 
είναι ο αιώνας της φυσικής διατροφής. Πλέον ο κόσμος θέλει να μάθει 
περισσότερα πράγματα για τη διατροφή του, θέλει να ενημερωθεί και να 
νοιώθει ή να αισθάνεται καλά και η υγεία μας να είναι στο καλύτερο 
σημείο. 

Θέλω να στείλω το μήνυμα, ότι όλοι μπορούμε να έχουμε ένα υγιές σώμα 
και στο τέλος της ημέρας, όλα είναι στο μυαλό μας. Όταν πάρουμε την 
απόφαση και θυμόμαστε ότι το ναι και το όχι είναι οι πιο μικρές λέξεις 
αλλά παίρνουν τις πιο μεγάλες αποφάσεις, τότε όλα μπορούν να 
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αλλάξουν και όλα μπορούν να γίνουν πιο θετικά. Σημασία δεν έχει πού 
είσαι τώρα αλλά πού θέλεις να πας. 

Σημασία έχει να πάρεις την απόφαση και να πεις ναι θέλω να βελτιώσω 
το σώμα μου, ναι θέλω να αλλάξω τη ζωή μου, ναι αποφασίζω να αλλάξω. 

Αν αποφασίσουμε γι αυτή την αλλαγή όλα θα έρθουν όπως πρέπει να 
έρθουν και εμείς δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από συνταξιδιώτες και 
οδηγοί που θα οδηγήσουμε αυτό το άτομο να φτάσει στη πορεία του και 
να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. 
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ΠΙΝΑΚΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

 

 

(Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 100 gr, τροφής ανά είδος) 
 
 

 
* Το σημείο του πίνακα (0) σημαίνει ότι η τροφή δεν περιέχει καθόλου 
από το στοιχείο που αναφέρεται. 
** Το σημείο του πίνακα (-) σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μέτρηση για το 
συγκεκριμένο στοιχείο της τροφής. 
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Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ 

 % Kcal g g g m
g 

m
g 

m
g 

mg m
g 

Αγγούρι 95.1 15 0.9 0.1 3.4 25 27 1.1 6 160 

Αγκινάρες, μαγειρεμένες 85.5 44 2.8 0.2 9.9 51 69 1.1 30 301 

Αλεύρι, σιτάλευρο, πιτυρούχο 12 333 13.3 2.0 71.0 41 372 3.3 3 370 

Αλεύρι, σιτάλευρο 80% 12 365 12.0 1.3 74.1 24 191 1.3 2 95 

Αμύγδαλα 4.7 598 18.6 51.2 19.5 234 504 4.7 4 773 

Ανανάς – ζωμός 85.3 52 0.4 0.2 13.7 17 8 0.5 1 146 

Ανανάς – κονσέρβα 89.1 39 0.3 0.1 10.2 12 5 0.3 1 99 

Αντίδια 93.1 20 1.7 0.1 4.1 81 54 1.7 14 294 

Αραβόσιτος (αποξηραμένος) 13.8 348 8.9 3.9 72.2 22 268 2.1 1 284 

Αραβόσιτος (βρασμένος) 76.5 83 3.2 1.0 22.1 3 111 0.6 Ίχνη 280 

Αραβόσιτος ωμός – χλωρός 72.7 96 3.5 1.0 18.8 3 89 0.6 Ίχνη 165 

Αραβοσιτέλαιο 0 884 0 100.0 0 0 0 0 0 0 

Αρακάς ωμός 78.0 84 6.3 0.4 14.4 26 116 1.9 2 316 

Αρακάς, μαγειρεμένος 81.5 71 5.4 0.4 12.1 23 99 1.8 1 196 

Αρνί, μπούτι ωμό 60.8 262 16.9 21.0 0 10 152 1.3 75 295 

Αρνί μαγειρεμένο 50.4 319 23.9 24.0 0 10 195 1.6 70 290 

Αρνί λαγόνα, ωμό 52.0 351 14.7 32.0 0 9 127 1.0 75 295 

Αρνί μαγειρεμένο 41.7 420 19.5 37.3 0 8 150 1.1 70 290 

Αρνί εντελώς άπαχο, ωμό 70.8 158 19.3 8.4 0 11 179 1.7 75 295 

Αρνί εντελώς άπαχο μαγειρεμένο 60.3 211 27.2 10.5 0 11 212 1.9 70 290 

Αρνί παϊδάκια ωμό 45.3 424 13.0 40.8 0 8 108 0.7 70 295 

Αρνί παϊδάκια μαγειρεμένο 35.5 492 16.9 46.5 0 7 128 0.8 75 290 

Αρνί πλευρά – ώμος, ωμό 55.9 318 14.7 28.3 0 9 127 1.0 75 295 

Αρνί πλευρά—ώμος, 
μαγειρεμένο 

46.2 374 20.7 31.7 0 9 163 1.2 70 290 

Αστακός, κονσέρβα ή μαγ. 76.8 95 18.7 1.5 0.3 65 192 0.8 210 180 

Αυγό βραστό ή ωμό 73.7 163 12.9 11.5 0.9 54 205 2.3 122 129 

Αυγό τηγανιτό 67.7 216 13.8 17.2 0.3 60 222 2.4 338 140 

Αυγοτάραχο 62.8 130 24.4 2.3 1.5 - - 0.6 - - 

Αφρόγαλα υγρό από αποβ. Γάλα 90.5 36 3.6 0.1 5.1 121 95 Ίχνη 130 140 

Αφρόγαλα σκόνη 2.8 387 34.3 5.3 50.0 1248 970 0.6 507 1606 

Αχλάδια 83.2 61 0.7 0.4 15.3 8 11 0.3 2 130 

Βαμβακέλαιο 0 884 0 100.0 0 0 0 0 0 0 

Βατόμουρα φρέσκα 84.5 58 1.2 0.9 12.9 32 19 0.9 1 170 

Βερίκοκα φρέσκα 85.3 51 1.0 0.2 12.8 17 23 0.5 1 281 

Βούτυρο, αλατισμένο 15.5 716 0.6 81 0.4 20 16 0 887 23 

Βρούβες 92.6 23 2.2 0.4 4.0 138 32 1.8 18 220 

Βρώμη ξερή 8.7 382 20.5 9.0 58.6 70 590 7.1 8 - 

Βρώμη βραστή 84.4 62 3.3 1.5 9.5 13 96 1.1 292 Ίχνη 

Βύσσινα 83.7 58 2 0.3 14.3 22 19 0.4 2 191 

Βοδινό άπαχες μπριζόλες, ωμές 72.1 139 21.8 5.1 0 13 203 3.3 65 355 

Βοδινό ψητές ή βραστές 61.8 191 30.8 6.6 0 14 151 3.9 60 370 

Βοδινό ημίπαχες μπριζ. Ωμές 67.3 191 20.3 11.6 0 12 188 3.1 65 355 

Βοδινό ψητές ή βραστές 56.3 253 28.4 14.6 0 13 140 3.7 60 370 

Βοδινό πισινό, ωμό 50.2 370 15.3 33.8 0 8 140 2.3 65 355 
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Τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε 
Νάτριο: 

 
Γαλακτοκομικά προϊόντα: 
Τυρί, μαργαρίνη και βούτυρο 
Λίπη: 
Μπέικον, ζαμπόν, χοιρινό 
Κρέατα, ψαρικά: 
Κονσερβοποιημένο κρέας 
(cornbeef, ζαμπόν, σαλάμι, παστό 
κρέας), 
Κονσερβοποιημένο ψάρι 
(σολωμός, τόνος, σαρδέλλα), 
Θαλασσινά. 
Λαχανικά: 
Συντηρημένα μανιτάρια, 
χοιρινό και φασολάκια, 
πολτός και σάλτσα ντομάτας, 
τουρσί. 
Σούπες: 
Κύβοι σούπας, σούπες σε σκόνη 
∆ιάφορα παράγωγα: 
Σόδα φαγητού, μπισκότα, λάδια, 
Κράκερς, ποπκόρν, ξηροί καρποί, 
σάλτες. 

Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ 

Βοδινό ψητό ή βρασμένο 38.9 446 20.5 39.7 0 9 173 2.6 60 370 

Γάλα αγελάδας 87.4 65 3.5 3.5 4.9 118 93 Ίχνη 50 144 

Γάλα γυναίκας 85.2 77 1.1 4.0 9.5 33 14 0.1 16 51 
Γάλα κατσίκας 87.5 67 3.2 4.0 4.6 129 106 0.1 34 180 

Γάλα συμπυκνωμ. – 
σακχαρούχο 

27.1 321 8.1 8.7 54.3 262 206 0.1 112 314 

Γάλα εβαπορέ, άγλυκο 73.8 137 7.0 7.9 9.7 252 205 0.1 118 303 

Γάλα σκόνη πλήρες 2.0 502 26.4 27.5 38.2 909 708 0.5 405 1330 

Γάλα αποβουτυρωμένο 3.0 363 35.9 0.8 52.3 1308 1016 0.6 532 1745 

Γάλα σοκολατούχο 
πλήρες 

81.5 85 3.4 3.4 11.0 111 30 0.2  110 

Γαλακτομπούρεκο 58.5 218 6.1 11.1 23.4 96 113 0.6 287 137 

Γαλοπούλα, ωμή 64.2 218 20.1 147 0 8 212 1.5 66 315 

Γαλοπούλα, ψητή 55.4 263 27.0 16.4 0 8 251 1.8 130 367 

Γαρίδες, ωμές 78.2 91 18.1 0.8 1.5 63 166 1.6 140 220 

Γαρίδες τηγανιτές 56.9 225 20.3 10.8 10.0 72 191 2.0 186 229 

Γιαούρτι, μερικά 
αποβουτ. 

89.0 50 3.4 1.7 5.2 120 94 ίχνη 51 143 

Γιαούρτι από πλήρες 
γάλα 

88.0 62 3.0 3.4 4.9 111 87 Ίχνη 47 132 

Γκρέιπ-φρουτ 88.4 41 0.5 0.1 10.6 16 16 0.4 - 135 
Γλυκοκούλουρα 25.4 312 9.8 3.2 59.5 47 92 2.3 625 97 

Γλυκό σύκο 21.0 299 3.5 0.2 73.7 - - - - - 

Γογγύλια ωμά 91.5 30.0 1.0 0.2 6.6 39.0 30.0 0.5 49.0 268 

Γογγύλια μαγειρεμ. 93.6 23.0 0.8 0.2 4.9 35.0 24.0 0.4 34.0 188 

Γλώσσα 84.7 68 14.9 0.5 - 61 195 0.8 56 366 

Δαμάσκηνα, φρέσκα 78.7 75 0.8 0.2 19.7 12 18 0.5 1 170 

Ελιές, κονσέρβα 43.8 338 2.2 35.8 8.7 - 29 - 3288 - 

Ελιές πράσινες 78.2 116 1.4 12.7 1.3 61 17 1.6 2400 55 

Ελιές ωμές 80.0 129 1.1 13.8 2.6 84 16 1.6 813 34 

Ελαιόλαδο 0 884 0 100.0 0 0 0  0 0 

Ζαμπόν 48.9 315 20.4 25.0 0.6 12 238 3.1 - - 

Ζάχαρη 4.0 383 - - 95.5 - - - - - 

Ζελέ σκόνη 6 371 9.4 0 88 - - - 318 - 

Ζελέ επιδόρπιο (απλό) 84.2 59 1.5 0 14.1 - - - 51 - 

Ζελέ επιδόρπιο (με 
φρούτο) 

81.8 67 1.3 0.1 16.4 - - - 34 - 

Ζύμη, σκόνη (δραστική) 5.0 282 36.9 1.6 38.9 44 1291 16.1 52 1998 

Καβούρια, μαγειρεμένα 78.5 93 17.3 1.9 0.5 43 175 0.8 - - 

Κακάο, σκόνη 1.3 347 4.0 2.0 89.4 30 171 2.1 268 500 

Καλαμαράκια, ωμά 78.2 84 16.4 0.9 1.5 12 119 0.5 - - 

Καλαμαράκια, τηγανιτά 58.1 239 8.6 13.9 18.6 - - - - - 

Καραβίδες 81.2 72 14.6 0.5 1.2 - - - - - 

Καραμέλες, απλές ή με 
σοκ. 

7.6 399 4.0 10.2 76.6 148 122 1.4 226 192 

Καραμέλες με ξηρούς 
καρπ. 

7.1 428 4.5 16.3 70.5 140 139 1.5 203 233 

Καρότα ωμά
Καρότα βραστά
Καρπούζι
Καρύδια  
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Τροφές πλούσιες σε φώσφορο: 
 

Γάλα 
(φρέσκο, εβαπορέ, συμπυκνωμένο) 
Γιαούρτι, 
Τυρί, 
Παγωτό, 
Σοκολάτα, 
Κακάο, 
Οβαλτίνη, 
Αυγά, 
Κρέας, 
Ψάρι, 
Πουλερικά, 
Συκώτι, 
Ξηροί καρποί, 
Ξερή φάβα και κουκιά 
Καβούρια, 
Καραβίδες, 
Στρείδια, 
Μύδια. 

Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ 

Κάστανα, ψημένα 8.4 377 6.7 4.1 78.6 52 162 3.3 12 875 

Κατσίκι 65 166 20.4 9.4 - 11 - 2.2 - - 

Καφές, σκόνη 2.6 129 Ίχνη Ίχνη 35 179 383 5.6 72 3256 
Καφές ρόφημα 98.1 1 Ίχνη Ίχνη Ίχνη 2 4 0.1 1 36 

Κέικ, απλό 24.5 364 4.5 13.9 55.9 64 102 0.4 300 79 
Κεράσια 80.4 70 1.3 0.3 17.4 22 19 0.4 2 191 

Κοκκινογούλια, βραστά 90.9 32 1.1 0.1 7.2 14 23 0.5 43 208 

Κολοκυθάκια βραστά 90.2 33 1.0 0.3 7.9 25 26 0.4 2 240 

Κομπόστα βερίκοκο 66.7 119 1.3 0.2 30.5 20 33 1.3 8 299 

Κομπόστα ροδάκινο 66.6 121 1.1 0.2 31.3 15 36 0.8 5 292 

Κορν μπιφ 43.9 372 22.9 30.4 - 9 93 2.9 1740 150 

Κορν-φλέϊκς 3.8 386 7.9 0.4 85.3 17 45 1.4 1005 120 

Κορόμηλο 81.1 66 0.5 ίχνη 17.8 18 17 0.5 2 299 

Κοτόπουλο, ωμό 73.7 117 23.4 1.9 - 11 218 1.1 50 320 

Κοτόπουλο ψητό 63.8 166 31.6 3.4 - 11 265 1.3 64 411 

Κουνέλι ψητό 63.8 166 31.6 3.4 0 11 265 1.3 64 411 

Κουνέλι ωμό 70.0 162 21 8 0 20 352 1.3 43 385 
Κουνέλι μαγειρεμένο 59.8 216 29.3 10.1 0 21 259 1.5 41 368 

Κουνουπίδι, ωμό 91.0 27 2.7 0.2 5.2 25 56 1.1 13 295 

Κουνουπίδι, βραστό 92.8 22 2.3 0.2 4.1 21 42 0.7 9 206 

Κρέμα, κρέμα και γάλα 79.7 134 3.2 11.7 4.6 108 85 Ίχνη 46 129 

Κρεμμύδια ξερά 4.0 350 8.7 1.3 82.1 166 273 2.9 88 1383 

Κρεμμυδάκια φρέσκα 89.1 38 1.5 0.1 8.7 27 36 0.5 10 157 

Κυδώνι 83.8 57 0.4 0.1 15.3 11 17 0.7 4 197 

Λαγός ωμός 73 135 21.0 5 - 12 157 3.2 - - 

Λάχανο ωμό 92.4 24 1.3 0.2 5.4 49 29 0.4 20 233 

Λάχανο βρασμένο 93.9 20 1.1 0.2 4.3 44 20 0.3 14 163 

Λεμόνι 90.1 27 1.1 0.3 8.2 26 16 0.6 2 138 

Λεμονάδα 88.5 44 0.1 Ίχνη 11.4 1 1 ίχνη Ίχνη 16 

Λεπτοκάρυδο 5.8 634 12.6 62.4 16.7 209 337 3.4 2 704 

Λίπος φυτικό - 884 - 100 - - - - - - 

Λουκάνικα Φρανκφούρτης 53 248 14.0 20.0 2.0 2 66 0.6 15 108 

Λουκάνικα χοιρινά 43 450 10.8 44.8 - 6 49 1.2 1048 217 

Λουκάνικα χωριάτικα 39 433 24.0 36.6 - 2 15 0.4 325 325 

Μαγιονέζα 15.1 718 1.1 79.9 2.2 18 28 0.5 597 34 

Μαίντανός 85.1 44 3.6 0.6 8.5 203 53 6.2 45 727 

Μακαρόνια, άβραστα 10.4 369 12.5 1.2 75.2 27 162 2.9 2 197 
Μακαρόνια βρασμένα 8-10΄ 63.6 148 5.0 0.5 30.1 11 65 1.1 1 79 

Μακαρόνια βρασμένα 14-20΄ 72.0 111 3.4 0.4 23.0 8 50 0.9 1 61 

Μανιτάρια φρέσκα 91.4 28 2.7 0.3 4.4 6 116 0.8 15 414 

Μανιτάρια κονσέρβα 93.1 17 1.9 0.1 2.4 6 68 0.5 400 197 

Μανταρίνι 87 50 0.6 0.2 12.0 7 10 0.2 1 141 

Μαργαρίνη 15.5 720 0.6 81.0 0.4 - 16 - 0.87 23 

Μαρμελάδα 29.0 257 0.5 0.1 70.1 35 9 0.6 14 33 

Μαρίδες 78.3 98 18.6 2.1 - - 122 0.2 - - 
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Τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε 
Κάλιο: 

 
Λαχανικά: 
Λάχανα, ξερά κουκιά, μανιτάρια, 
πατάτες, σπανάκι, πουρές, 
ντομάτα. 
Φρούτα: 
Βερύκοκκο, αβοκάντο, μπανάνα, 
πεπόνι, καρπούζι, ξερά φρούτα, σύκα, 
γκρεϊπφρούτ, πορτοκάλια, ροδάκινα 
φρέσκα, δαμάσκηνα, σταφίδα. 
∆ιάφορα: 
μπύρα, κρασί, λικέρ, καφές, νες καφέ, 
ζάχαρη, σοκολάτα, καραμέλλες, κόκα- 
κόλα, γάλα, ξηροί καρποί 

Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ 

Μαρούλι 95.1 14 1.2 0.2 2.5 35 26 2.0 9 264 

Μέλι 17.2 304 0.3 - 82.3 5 5 0.5 5 51 

Μελιτζάνες ψωμές 92.4 25 1.2 0.2 5.6 12 26 0.7 2 214 
Μελιτζάνες μαγειρεμένες 94.3 19 1.0 0.2 4.1 11 21 0.6 1 150 

Μήλα 84.4 58 0.2 0.6 14.5 7 10 0.3 1 110 
Μηλόπιτα 47.6 256 2.2 11.1 38.1 8 22 0.3 301 80 

Μορταδέλα 48.9 315 20.4 25.0 0.6 12 238 3.1 - - 

Μοσχαράκι, κόντρα φιλέτο ωμό 70 173 19.4 10.0 1.0 11 199 2.9 90 320 

Μοσχαράκι, κόντρα μαγειρεμ. 58.5 235 27.9 12.8 0.8 12 151 3.5 80 500 

Μοσχαράκι μπιφτέκι μαγειρεμ. 57.0 262 25.5 17.0 - 7 217 - 47 447 

Μοσχ. μπριζ. από λαγόνα ωμό 69.0 181 19.2 11.0 - 11 195 2.9 90 320 

Μοσχ. μπριζ. από λαγόνα 
μαγειρ. 

58.9 234 26.4 13.4 - 11 225 3.2 80 500 

Μοσχαράκι μπροστινό μαγειρεμ. 51 298 29.6 19.0 - 10 242 3.8 51 503 

Μοσχαράκι πλευρές ωμές 66.0 207 18.8 14.0 - 11 190 2.8 90 320 

Μοσχαράκι πλευρές μαγειρεμ. 54.6 269 27.2 16.9 - 12 248 3.4 80 500 

Μουσακάς 51.5 367 8.0 35.0 5 5 150 1.8 80 350 

Μούσμουλα 86.6 48 0.5 0.2 12.3 12 18 0.5 1 170 

Μπακαλιάρος ωμός 81.2 78 17.6 0.3 - 10 194 0.4 70 382 

Μπακαλιάρος μαγειρεμ. 64.6 170 28.5 5.3 - 31 274 1.0 110 407 

Μπακαλιάρος αλατισμένος 12.3 375 81.8 2.8 - - 891 3.6 8100 160 

Μπάμιες ωμές 88.9 36 2.4 0.3 7.6 92 51 0.6 3 249 

Μπάμιες βραστές 91.1 29 2.0 0.3 6.0 92 41 0.5 2 174 

Μπανάνες 75.7 85 1.1 0.2 22.2 8 26 0.7 1 370 

Μπαρμπούνια ωμά 72.6 146 19.6 6.9 - 26 220 1.8 81 292 

Μπέϊκον ωμό 23.2 557 8.2 57.8 0.7 4 78 0.7 253 57 

Μπέικον τηγανιτό 8.9 685 25.7 63.0 2.8 14 314 0.9 1085 243 

Μπιζέλια ψωμά 78.0 84 6.3 0.4 14.4 26 116 1.9 2 316 

Μπιζέλια μαγειρεμ. 81.5 71 5.4 0.4 12.1 23 99 1.8 1 196 

Μπισκότα απλά 27.4 369 7.4 17.0 45.8 121 175 1.6 626 117 

Μπισκότα γεμιστά 7.5 424 7.7 12.6 68.7 27 265 3.1 1300 80 

Μπιφτέκι ωμό 61.3 268 17.9 21.2 - 12 193 3.1 90 320 

Μπρόκολα 91.3 26 3.1 0.3 4.5 88 62 0.8 10 267 

Μυαλά ωμά (όλα τα είδη) 78.9 125 10.4 8.6 0.8 10 312 2.4 125 219 

Μύδια (μόνον σάρκα) 78.6 95 14.4 2.2 3.3 88 236 3.4 289 315 

Μυζήθρα χωρίς κρέμα 79.0 86 17.0 0.3 2.7 90 175 0.3 229 85 

Μυζήθρα με κρέμα 78.3 106 13.6 4.2 2.9 94 152 0.4 290 72 

Ντολμαδάκια 34.2 260 12.0 8.0 45.0 12 73 0.5 282 70 
Ντομάτα ωμή 93.5 22 1.1 0.2 4.7 13 27 0.5 3 244 

Ντομάτα σάλτσα 68.0 104 2.5 0.3 24.8 20 52 0.8 1338 370 

Ντομάτα μαγειρεμένη 92.4 26 1.3 0.2 5.5 15 32 0.6 4 287 

Ντοματόζωμο 93.6 19 0.9 0.1 4.3 7 18 0.9 200 227 

Ντόνατς 28.9 414 6.3 26.7 37.7 38 76 1.5 235 80 

Ξιφίας ωμός 76.1 118 192 4 - 58 - 0.3 6 - 

Ξύδι από μήλα 93.8 14 Ίχνη - 5.9 0.3 6 - 0.6 1 

Ξύδι αποσταγμένο 95.0 12 - - 5.0 ίχνη - - - 1 

Ορτύκια 67.6 160 25 6.8 - 12 193 3.1 90 320 
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Α. Περιεκτικότητα διαφόρων φρούτων σε κάλιο 

 Βάρος mmol 

Καλίου 

1 μήλο 120 γρ. 4 

½ αβοκάντο 75 γρ. 9 

1 μέση μπανάνα 140 γρ. 14 

1 κλεμεντίνη 40 γρ. 2 

1 πορτοκάλι 200 γρ. 6 

1 χουρμάς ωμός 25 γρ. 2 

1 χουρμάς ξερός 15 γρ. 2,5 

1 σύκο ξέρο 20 γρ. 5 

1 κουτ. ξερές σταφίδες 10 γρ. 3 

10 ρόγες σταφύλι 50 γρ. 5 

1 φέτα πεπόνι 200 γρ. 5 

1 ροδάκινο 110 γρ. 5 

1 αχλάδι 150 γρ. 5 

1 ποτ. χυμός μήλου 200 ml 8 

1 ποτ. Χυμός πορτοκάλι 200 ml 6 

1 ποτ. χυμός ντομάτας 200 ml 12 

 
Β. Περιεκτικότητα λαχανικών σε κάλιο 

 Βάρος mmol 

  Καλίου 

2 πατ. Μεγέθους αυγού   

- βρασμ. χωρίς φλούδες 100 γρ. 6 

- βρασμ. με τις φλούδες 100 γρ. 11 

- ψημένες πατάτες 100 γρ. 7 

- τσιπς 130 γρ. 22 

1 γλυκοπατάτα   

- μέσου μεγέθους βρασμ. 130 γρ. 9 

1 κουτάλα καρότα άψητα 40 γρ. 2 

1 κουτάλα βρασμένα 40 γρ. 1,2 

1 κουτάλα φασόλια 45 γρ. 3 

1 κουτάλα ντοματοπολτός 15 γρ. 4 

1 ντομάτα 60 γρ. 4 

Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ 

Παγωτό 10% λίπος 63.2 193 4,5 10.6 20.8 146 115 0.1 63 181 

Παγωτό 12% λίπος 62.1 207 4 126 20.6 123 99 0.1 40 112 

Παγωτό 16% λίπος 62.8 222 2,6 16.1 18.0 78 61 Ίχνη 33 95 
Παξιμάδι 4.1 429 6,6 9.4 79.9 121 175 1.6 626 117 

Πάπια (κρέας μόνον) 54.3 326 16,0 28.6 - 10 176 1.6 - - 
Πασατέμπος 12.6 553 23,0 46.7 15.0 - - - - - 

Πατάτα ωμή 79.8 76 2,1 0.1 17.1 7 53 0.6 3 407 

Πατάτα ψητή στην φλούδα 75.1 93 2,6 0.1 21.1 9 65 0.7 4 503 

Πατάτα τηγανιτή 46.9 268 4,0 14.2 32.6 15 101 1.1 223 775 

Πατάτα βραστή (τεμαχισμένη) 82.8 65 1,9 0.1 14.5 6 42 0.5 2 285 

Πατατάκια-τσιπς 1.8 568 5,3 39.8 50.0 40 139 1.8 - 1130 

Παντζάρια ωμά 87.3 43 1,6 0.1 9.9 16 33 0.7 60 335 

Παντζάρια βραστά 90.9 32 1,1 0.1 7.2 14 23 0.5 43 208 

Πεπόνι 90.6 33 0,8 0.3 7.7 14 16 0.4 12 251 

Πιπεριές γλυκές ωμές 93.4 22 1,2 0.2 4.6 9 22 0.7 13 213 

Πιπεριές γλυκες βραστές 94.7 18 1,0 0.2 3.8 9 16 0.5 9 149 

Πιπεριές καυτερές ωμές 88.8 37 1,3 0.2 10 25 25 0.7 - - 
Πιπεριές καυτερές με κονσέρβα 92.5 25 0,9 0.1 7 14 17 0.5 - - 

Ποπ-κορν (με λάδι και αλάτι) 30.1 456 9,8 21.8 59.1 8 216 2.1 1940 - 

Πορτοκάλι 86.0 49 1,0 0.2 12.2 41 20 0.4 1 200 

Πορτοκαλάδα 88.3 45 0,7 0.2 10.4 11 17 0.2 1 200 

ΠΟΤA           

Κόκα κόλα 90 39 - - 10 - - - - - 

Κρασί (9,9% αλκοόλη σε 
βάρος) 

8.56 85 0,1 - 4.2 9 10 0.4 5 92 

Κρασί (15,3% αλκοόλη σε 
βάρος) 

76.7 137 0,1 - 7.7 8 - - 4 75 

Μπύρα (4,5% αλκοόλη) 92.1 42 0,3 - 3.8 5 30 Ίχνη 7 25 

Ούζο (40% αλκοόλη) 58.2 280 - - Ίχνη - - - - - 

Σαμπάνια 85 85 0,1 - 4.2 8 9 0,5 4 70 

Τζιν, Ρούμι, Ουίσκυ, βότκα με:           

Αλκοόλη 33,4% = 80 66.6 231 - - Ίχνη - - - 1 2 

Αλκοόλη 36,0% = 86 64.0 249 - - Ίχνη - - - 1 2 

Αλκοόλη 37,9% = 90 62.1 263 - - Ίχνη - - - 1 2 
Αλκοόλη 39,7% = 94 60.3 275 - - Ίχνη - - - 1 2 

Αλκοόλη 42,5% = 100 57.5 295 - - Ίχνη - - - 1 2 

Βερμούτ 66.0 167 - - 12 - - - - - 

Κονιάκ 64.0 245 - - Ίχνη - - - - - 

Πίτσα με τυρί 48.3 234 12 8.3 28.3 221 195 1.0 702 130 

Πίτσα με λουκάνικο 45.1 245 6,8 36.3 35.4 156 156 0.9 647 114 

Ραδίκια ωμά 85.6 45 2,7 0.7 9.2 30 31 1.0 18 322 

Ραδίκια βραστά 92.4 33 2,0 0.6 3.6 35 26 9.9 12 100 

Ραπανάκια 94.6 16 0,8 - 3.2 9 16 0.5 9 149 
Ρεβύθια ξερά 10.7 360 20,5 4.8 61.0 150 221 6.0   

Ρέγγα 69.0 176 17.3 11.3 - - 256 1.1 - - 
Ροδάκινα 89.1 38 0.16 0.1 9.7 9 19 0.5 1 202 

Ρόδι
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Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΛΙΟ 

Ρύζι ωμό 12.0 363 6.7 0.4 80.4 24 94 2.9 5 92 

Ρύζι βρασμένο 72.6 109 2.0 0.1 24.2 10 28 0.9 374 28 

Ρυζόγαλο 65.8 146 3.6 3.1 26.7 2 13 0.7 176 ίχνη 
Σαλάμι 29.8 450 23.8 38.1 1.2 14 283 3.6 - - 

Σαλιγκάρια ωμά 79.2 90 16.1 1.4 2.0 - - - - - 
Σαρδέλες ωμές 70.7 160 19.2 8.6 - 2.4 33 215 1.8 - 

Σαρδέλες κονσέρβα με λάδι 50.6 311 20.6 24.4 0.6 354 434 3.5 510 560 

Σέλινο βραστό 95.3 14 0.8 0.1 3.1 31 22 0.2 88 239 

Συκώτι αρνίσιο ωμό 70.8 136 21 3.9 2.9 10 349 10.9 52 202 

Συκώτι μαγειρεμένο 50.4 261 32.3 12.4 2.8 15 572 17.9 85 331 

Συκώτι βοδινό ωμό 69.7 141 19.9 3.8 5.3 8 352 6.5 136 281 

Συκώτι βοδινό μαγειρεμένο 56.0 229 26.4 10.6 5.3 11 476 8.8 184 380 

Συκώτι χοιρινό ωμό 71.6 131 20.6 3.7 2.6 10 356 19.2 73 261 

Συκώτι χοιρινό μαγειρεμένο 54.0 241 29.9 11.5 2.5 15 539 29.1 111 395 

Συκώτι κοτόπουλο ωμό 72.2 129 19.7 3.7 2.9 12 236 7.9 70 172 

Συκώτι κοτόπουλο μαγειρεμένο 65.0 165 26.5 4.4 3.1 11 159 8.5 61 151 

Σκόρδο (σκελίδες) 61.3 137 6.2 0.2 30.8 29 202 1.5 19 529 

Σκουμπρί 67.3 191 19.0 12.2 - - - - - - 

Σόγια, καρποί ωμοί 10.0 403 34.1 17.7 33.5 226 554 8.4 5 1677 

Σόγια καρποί μαγειρεμένοι 71.0 130 11.0 5.7 10.8 73 179 2.7 2 540 

Σοκολάτα ξερή 0.9 520 7.7 32.3 56.9 228 213 1.1 94 384 

Σοκολάτα με αμύγδαλα 1.5 532 9.3 35.6 51.3 229 272 1.6 80 442 

Σολωμός άψητος 63.6 217 12.5 13.4 - 70 186 0.9 - - 

Σολωμός σε κονσέρβα 64.2 203 24.7 - - - - - - - 

Σουσάμι 5.4 563 18.6 49.1 21.6 1160 616 10.5 60 725 

Σπαγγέτι ίδια με τα μακαρόνια           

Σπανάκι ωμό 90.7 26 3.2 0.3 4.3 93 51 3.1 71 470 

Σπανάκι μαγειρεμένο 92.0 23 3.0 0.3 3.6 93 38 2.2 50 324 

Σπανακόπιτα 58.7 211 4.0 11.2 24.5 69 84 1.5 218 163 

Σπαράγγια ωμά 91.7 26 2.5 0.2 5.0 22 62 1.0 2 278 

Σπαράγγια μαγειρεμένα 93.6 20 2.2 0.2 3.6 21 50 0.6 1 183 

Σταφίδες 18.0 289 2.5 0.2 77.4 62 101 3.5 27 763 

Σταφύλια 81.6 69 1.3 1.0 15.7 16 12 0.4 3 100 

Στραγάλια 11.4 360 20.5 4.8 61.0 150 331 3.4 26 797 

Στρείδια άψητα 84.6 66 8.4 1.8 3.4 94 143 5.5 73 121 

Στρείδια μαγειρεμένα 54.7 239 8.6 13.9 18.6 152 241 8.1 206 203 

Σύκα φρέσκα 77.5 80 1.2 0.3 20.3 35 22 0.6 2 1942 
Σύκα ξερά 23.0 274 4.3 1.3 69.1 126 77 3.0 34 640 

Σφυρίδα ωμή 78.1 93 19.3 1.2 - - - 1.3 - - 

Τόνος ωμός 70.5 145 25.2 4.1 - - - - 37 - 

Τόνος σε κονσέρβα με λάδι 52.6 288 24.2 20.5 - 6 294 1.1 800 301 

Τοστ (ψωμί) 32.4 338 10.6 3.5 64.6 52 84 2.4 676 104 

Τσάι ξερό 3.8 294 - Ίχνη 80.0 11 - 1.6 - 4530 

Τσάι ρόφημα 99.4 2 - Ίχνη 0.4 Ίχνη - ίχνη - 25 

Τσιπούρα ωμή 45.8 112 19.0 34,0 - 54 250 0.5 287 63 

Τσίχλα 3.5 317 - - 95.7 - - - - - 
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Είδος τροφής ΝΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑ- 
ΝΘΡΑΚΕΣ 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΝΑΤ
ΡΙΟ 

ΚΑΛΙΟ 

Τυράκια τυποποιημένα 40.0 320 23.2 30,0 1.9 697 771 0.9 113
6 

80 

Τυρί Βίτσερις 43.2 371 27.5 27,8 1.8 925 564 1.1 - - 

Τυρί γραβιέρα 38.1 411 28.9 31,8 1.8 1099 821 1.1 - - 

Τυρί κασέρι 39.1 398 25.0 32,2 2.1 750 478 1.0 700 82 

Τυρί μυζήθρα (αναφ.στο 
Μυζήθρα) 

          

Τυρί παρμεζάνα 35.0 393 35.7 26.1 2.8 1142 282 9.4 732 150 

Τυρί ροκφόρ 40.0 368 21.5 30.5 2.0 235 535 1.1 - - 

Τυρί ολλανδικό 47.3 311 27.5 20.3 3.9 803 415 0.7 - - 

Τυρί φέτα (μαλακή) 52.2 300 17.5 24.7 1.8 105 184 0.5 - 111 

Τυρόπιτα 54.2 265 14.8 18.3 10.0 317 294 1.2 542 165 

Φακές ξερές 11.1 340 24.7 1.1 60.1 79 377 6.8 30 790 

Φακές μαγειρεμένες 72.0 106 7.8  19.6 25 119 2.1 - 249 

Φαρίνα αλεύρι 16.3 371 11.4 0.9 77.0 25 107 2.9 2.0 83 

Φασολάκια ωμά 88.3 35 3.8 0.2 6.6 19 64 1.3 5 223 

Φασολάκια μαγειρεμένα 91 28 3.2 0.2 5.2 17 48 0.9 4 156 

Φασόλια ξερά 10.9 349 22.3 1.6 61.3 144 425 7.8 19 1196 

Φασόλια μαγειρεμένα 69.0 118 7.8 0.6 21.2 50 148 2.7 7 416 

Φράουλες 89.9 37 0.7 0.5 8.4 21 21 1.0 1.0 164 

Φρουτοσαλάτα κοινή 79.6 76 0.4 0.1 19.7 19 12 0.4 5 161 

Φρυγανιά 19.5 341 10.5 3.5 64.0 52 84 2.4 676 104 

Φυστίκια αράπικα 7.2 564 26.0 47.5 18.6 131 500 7.3 - 972 
Χαβιάρι 43.8 320 34.0 16.8 4.8 - - - 180 - 

Χήνα ωμή 51.1 354 16.4 31.5 - 10 176 1.6 - - 
Χήνα μαγειρεμένη 39.1 425 23.7 36.0 - 11 240 2.1 - - 

Χοιρινό μπριζόλα (μέση) ωμό 57.2 298 17.1 24.9 - 10 193 2.6 70 285 

Χοιρινό μπριζόλα μαγειρεμ. 45.8 362 24.5 28.5 - 11 256 3.2 65 390 
Χοιρινό κόντρα (άπαχο) ωμό 67.5 190 20.1 11.4 - 10 185 2.34 70 285 

Χοιρινό κόντρα (άπαχο) μαγειρ. 55.0 254 29.4 14.2 - 13 310 3.8 65 390 

Χοιρινό πλευρά ωμό 51.8 361 14.5 33.2 - 8 160 2.2 70 285 

Χοιρινό πλευρά μαγειρεμ. 39.7 440 20.8 38.9 - 9 121 2.6 65 390 

Χουρμάδες 22.5 274 2.2 0.5 72.9 59 63 3.0 1 648 

Χταπόδι ωμό 82.3 73 15.3 0.8 - 29 173 - - - 

           

Χυλοπίτες ωμές 10.8 388 12.8 4.6 72.0 27 162 2.9 2 197 

Χυλοπίτες βραστές 70.4 125 4.1 1.5 23.3 11 65 1.1 1 79 

Ψωμί άσπρο 35.8 269 8.7 3.2 50.4 70 87 2.4 507 85 

Ψωμί πιτυρούχο 36.4 243 10.5 3.0 47.7 99 228 2.3 527 273 
           

           



WWW.PANOSPLATRITIS.COM 
 

42 
 

 
 
 
 

Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες γενικές διατροφικές 
συμβουλές για υγεία και μακροζωία; 
 
Σε γενικές γραμμές είναι καλό να: 
 
• Καταναλώνετε καθημερινά τουλάχιστον 2 λίτρα νερό, είναι απαραίτητο 
για την εξασφάλιση της υδατικής ισορροπίας του οργανισμού και μπορεί 
να αποτελέσει σημαντική πηγή απαραίτητων στοιχείων, όπως το φθόριο, 
το ιώδιο κ.α. Πίνετε νερό ανάμεσα στα γεύματα και όχι κατά τη διάρκεια 
αυτών 
 
• Καταναλώνετε καθημερινά σαλάτες μαζί με το κυρίως πιάτο, 
προσφέρουν βιταμίνες και φυτικές ίνες, απαραίτητες για τη σωστή 
λειτουργία του πεπτικού συστήματος και δρουν προστατευτικά έναντι της 
στεφανιαίας νόσου και των περισσότερων νεοπλασιών. 
 
• Αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και χυμών, παρέχοντας έτσι στον 
οργανισμό σας πληθώρα απαραίτητων βιταμινών. Τονώνουν τον 
οργανισμό και δρουν προστατευτικά έναντι πολλών νόσων. 
 
• Ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα καλό πρωινό. Μετά τις ώρες του 
νυχτερινού ύπνου, παρέχει στον οργανισμό την απαραίτητη ενέργεια για 
ένα καλό ξεκίνημα, αποτρέποντας σας από τα μετέπειτα 
“τσιμπολογήματα”. 
 
• Πίνετε καθημερινά 1- 2 ποτήρια γάλα και τρώτε γιαούρτια, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη πρόσληψη ασβεστίου και φωσφόρου. 
 
 
• Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού, αναψυκτικών και καφέδων, 
προκαλούν κατακράτηση υγρών και κάνουν κυτταρίτιδα! 
 
• Περιορίστε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.Προτιμήστε κρασί. 
 
• Προτιμήστε την κατανάλωση ελαιολάδου έναντι άλλων λιπών (βούτυρο, 
μαργαρίνη κ.ο.κ.). Το ελαιόλαδο προμηθεύει τον οργανισμό με 
απαραίτητα λιπαρά οξέα, καθώς επίσης με αντιοξειδωτικές βιταμίνες 
κατά της γήρανσης! Προσθέστε το στο φαγητό σας προς το τέλος του 
μαγειρέματος και πάντα με μέτρο. 
 
• Αποφύγετε την κατανάλωση λιπαρών τροφίμων (τσιπς, πίτσες, fast food, 
ξηρούς καρπούς, λιπαρά κρέατα και αλλαντικά, σάλτσες, γλυκά). 
Καταναλώνετε κυρίως βραστά, ψητά και σχάρας και αποφύγετε τα 
τηγανητά.Προτιμάτε άπαχα κρέατα και αφαιρείτε πάντα το ορατό λίπος. 
 



WWW.PANOSPLATRITIS.COM 
 

43 
 

• Τρώτε 1-2 φορές την εβδομάδα όσπρια, 1-2 ψάρι, 1-2 κρέας και 1-2 
ζυμαρικό ή ρύζι. 
 
• Αν καταναλώσετε κάτι ιδιαίτερα λιπαρό, προσπαθήστε ταυτόχρονα να 
καταναλώσετε μεγάλη ποσότητα πράσινης σαλάτας ή χορταρικών, έτσι 
ώστε να δεσμεύσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα χοληστερόλης 
και να επέλθει γρηγορότερα ο κορεσμός. 
 
• Να τρώτε ήρεμα και αργά και σε τακτές ώρες μέσα στην ημέρα, 
κατανέμοντας τις τροφές σε 2-3 κυρίως γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, 
βραδινό) και 2-3 ενδιάμεσα (δεκατιανό, απογευματινό, προ του ύπνου). 
 
• Αυξήστε την φυσική σας δραστηριότητα, ακόμα και με λίγες ώρες 
περπάτημα.Θυμηθείτε ότι αν ακολουθείτε σωστή διατροφή και 
ταυτόχρονα γυμνάζεστε, θα είστε πάντα υγιής και σε φόρμα. 
 
• Τρόφιμα με ελάχιστη θερμιδική αξία, τα οποία μπορείτε άφοβα να 
καταναλώνετε είναι τα ακόλουθα: αγγούρι, άνηθος, γαρίφαλο, δυόσμος, 
κανέλα, κάρυ, κάπαρη, λεμόνι, λάχανο, μαρούλι, μουστάρδα. 
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