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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι διατροφικές συνήθειες και το σύνολο της διατροφικής συμπεριφοράς συμβάλ-

λουν αποδεδειγμένα στην επίτευξη και στη διατήρηση της καλής υγείας. Η επι-

στήμη της Διατροφής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επιλέγεται από πολλούς 

νέους σπουδαστές. 

Στα πλαίσια των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει θεσπιστεί η 

ειδικότητα Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας που υπάγεται στην ευρύτερη 

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Ο 

οδηγός σπουδών της ειδικότητας αυτής καταρτίστηκε βάσει του Ν.4186/2013. 

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα κύρια σημεία των απαντήσεων στα θέματα των 

εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης νέου τύπου του 

ΕΟΠΠΕΠ (Ομάδα Β. Ειδικές Ερωτήσεις). Κάθε υποψήφιος μπορεί να το μελετήσει 

και να εμπλουτίσει τις προτεινόμενες απαντήσεις με τις γνώσεις που απέκτησε 

κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συντάσσοντας με τον τρόπο αυτό τις προ-

σωπικές του απαντήσεις. Δεν συνιστάται η στείρα απομνημόνευση, ειδικά σε έ-

ναν κλάδο όπως η Διατροφή και οι Επιστήμες Υγείας γενικότερα που διαρκώς ε-

ξελίσσονται. Για το σκοπό αυτό και για τη διευκόλυνση στη σωστή προετοιμασία, 

οι ερωτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί και επιμεριστεί ανά γνωστικό αντικείμενο – 

μάθημα του οδηγού σπουδών της ειδικότητας Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολο-

γίας. 

Εν κατακλείδι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους σπουδαστές μου για την 

αμφίδρομη επικοινωνία και για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση 

του βιβλίου αυτού. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλους τους υποψή-

φιους! 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

1. Τι είναι ενέργεια και ποια η σχέση της με τη διατροφή; 

Ο όρος ενέργεια στη διατροφή αναφέρεται στο ποσό της χημικής ενέργειας 

που υπάρχει στα διάφορα τρόφιμα. Η ποσότητα της ενέργειας που περιέχει 

ένα τρόφιμο μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια (θερμιδομετρία). Ως μονά-

δα μέτρησης της ενέργειας που αποδίδουν τα θρεπτικά συστατικά έχει κα-

θιερωθεί η χιλιοθερμίδα (kcal), αλλά έχει επικρατήσει η αναφορά της ως α-

πλά «θερμίδα». Ο άνθρωπος προσλαμβάνει την ενέργεια από την τροφή με 

τη μορφή των λιπών, των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και της αλκοόλης. 

Κάθε ένα από τα συστατικά αυτά αποδίδει διαφορετικά ποσά ενέργειας. Πιο 

συγκεκριμένα, απελευθερώνονται 4kcal/ g υδατάνθρακα και πρωτεΐνης, 

7kcal/ g αλκοόλ και 9 kcal/ g λίπους της διατροφής. Στο σώμα αυτές οι πη-

γές ενέργειας μετατρέπονται σε απλές ενεργειακές μονάδες, όπως είναι η 

γλυκόζη, τα λιπαρά οξέα, τα αμινοξέα, κλπ, οι οποίες καίγονται για να ελευ-

θερώσουν ενέργεια. Η φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και η αντα-

πόκριση στις καθημερινές συνθήκες, απαιτεί μία σειρά από χημικές διεργα-

σίες μέσω των οποίων μετατρέπεται η χημική ενέργεια σε άλλες μορφές ε-

νέργειας (π.χ. κινητική ενέργεια). Το σύνολο των χημικών αυτών διεργασιών 

ονομάζεται Μεταβολισμός. 

2. Τι είναι οι υδατάνθρακες και πώς διαχωρίζονται; 

Οι υδατάνθρακες είναι πολυ-υδροξυαλδεϋδες και κετόνες, ή ουσίες που όταν 

υδρολυθούν παράγουν τέτοια μόρια. Πρόκειται για οργανικές ενώσεις που 

δομούνται από άτομα άνθρακα, υδρογόνου, και οξυγόνου. Το όνομα τους 

οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρακας είναι ενωμένος με δύο υδρογόνα 

και ένα οξυγόνο, δηλαδή με ένα μόριο νερού (H2O). Αντιπροσωπεύουν την 

κύρια πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, αφού το 50% της διατροφής μας 

αποτελείται από αυτούς (Μεσογειακή Διατροφή). Κάθε γραμμάριο υδατάν-
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θρακα αποδίδει 4kcal. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες υδατανθράκων: οι 

μονοσακχαρίτες, οι ολιγοσακχαρίτες και οι πολυσακχαρίτες. 

� Οι μονοσακχαρίτες είναι οι απλούστεροι δομικά υδατάνθρακες. Συχνά 

αναφέρονται και ως απλά σάκχαρα. Ο πιο διαδεδομένος μονοσακχαρίτης 

στη φύση είναι η γλυκόζη (σάκχαρο του αίματος). 

� Οι ολιγοσακχαρίτες αποτελούνται από μικρές αλυσίδες μονοσακχαριτών 

(2-10 μόρια). Οι πιο γνωστοί είναι οι δισακχαρίτες, δηλαδή αυτοί που α-

ποτελούνται από δύο απλά σάκχαρα, με κύριο εκπρόσωπο τη σακχαρόζη 

(κοινή ζάχαρη) που αποτελείται από μια γλυκόζη και μια φρουκτόζη. Ε-

πίσης, το κύριο σάκχαρο του γάλακτος, η λακτόζη, αποτελείται από ένα 

μόριο γλυκόζης και ένα γαλακτόζης.  

� Οι πολυσακχαρίτες είναι μακριές αλυσίδες μονοσακχαριτών. Οι κυριότε-

ροι είναι το γλυκογόνο (το οποίο βρίσκεται σε ορισμένους ζωικούς οργα-

νισμούς), το άμυλο και η κυτταρίνη (που προέρχονται από τα φυτά). Βα-

σικές πηγές αμύλου στη διατροφή αποτελούν η πατάτα, το αλεύρι, τα δη-

μητριακά και τα όσπρια. 

3. Ποια είναι η σχέση κατανάλωσης ζάχαρης με την υγεία; 

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, η παρουσία ζάχαρης σε ένα ισορροπημένο 

διαιτολόγιο δεν επαρκεί για την ανάπτυξη παχυσαρκίας. Τα τρόφιμα και τα 

ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη μπορούν να αυξήσουν το σωματικό βάρος 

μόνον εάν συνολικά προσλαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες από ότι αυτές 

που το σώμα μας χρησιμοποιεί, όταν δηλαδή έχουμε θετικό ισοζύγιο ενέρ-

γειας. Το αυξημένο σωματικό βάρος και η παχυσαρκία αυξάνουν σημαντικά 

τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης, καρδιοπαθειών και υ-

περουριχαιμίας, ιδιαίτερα εάν παρατηρείται συσσώρευση σπλαχνικού λί-

πους. Μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη μπορεί να επιδράσει αρνητικά στο 

βιοχημικό προφίλ (αύξηση λιπιδίων και σακχάρου αίματος και να οδηγήσει 

σε παθολογικές καταστάσεις (μεταβολικό σύνδρομο). Μία απ’ αυτές είναι η 

μη αλκοολικής λιπώδης ηπατοπάθεια που επιδεινώνεται σημαντικά σε κα-

ταστάσεις υπερκατανάλωσης σακχάρων.  

 Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η κατανάλωση ζάχαρης συσχετί-

ζεται άμεσα με την ανάπτυξη τερηδόνας και την καταστροφή του σμάλτου 

των δοντιών. Η συστηματική πρόσληψη γευμάτων υψηλής περιεκτικότητας 

σε ζάχαρη και ο επακόλουθος μεταβολισμός της, συμβάλλουν σημαντικά 

στην παραγωγή επικίνδυνων οξέων για τα δόντια. Η υπερκατανάλωση τρο-

φών που περιέχουν ζάχαρη (μπισκότα, σοκολάτες, γλυκά, αναψυκτικά, κλπ) 

είναι υπεύθυνη για τη γρήγορη και εκτεταμένη καταστροφή των νεογιλών 
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δοντιών από τερηδόνα που παρουσιάζεται σε παιδιά, ειδικά όταν συνδυάζε-

ται με φτωχή στοματική υγιεινή. 

4. Αναφέρετε δέκα (10) πηγές αμύλου 

Ρύζι, πατάτες, ζυμαρικά, αρακάς, καλαμπόκι, φακές, ψωμί, δημητριακά, αρ-

τοσκευάσματα, φασόλια. 

5. Τι είναι τα λιπίδια και πώς ταξινομούνται; 

Τα λιπίδια είναι οργανικές ενώσεις διαλυτές σε οργανικό διαλύτη (π.χ. αιθέ-

ρα) και αδιάλυτες στο νερό. Αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας για τον ορ-

γανισμό, αφού 1g λίπους αποδίδει 9Kcal. Από διατροφική άποψη, ταξινο-

μούνται σε μη απαραίτητα αυτά που τα συνθέτει και ο ίδιος ο οργανισμός) 

και σε απαραίτητα λιπίδια (αυτά που τα προσλαμβάνουμε μόνο από τη δια-

τροφή, π.χ. ω3 & ω6). Από χημική άποψη παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια 

και ανήκουν σε πολλές κατηγορίες οργανικών ενώσεων. Ενδεικτική ταξινό-

μηση: 

� Λιπαρά οξέα: είναι μακριές αλυσίδες υδρογονανθράκων με καρβοξυλικές 

ομάδες. 

� Τριγλυκερίδια: αποτελούνται από τρία μόρια λιπαρού οξέος συνδεδεμένα 

σε ένα μόριο γλυκερόλης 

� Φωσφολιπίδια: ιονικοί εστέρες γλυκερόλης, λιπαρών οξέων και φωσφο-

ρικού άλατος. 

� Λιπίδια που δεν περιέχουν γλυκερόλη: σφιγγολιπίδια, αλκοόλες, κηροί, τα 

τερπένια και στεροειδή. 

� Λιπίδια συνδυασμένα με άλλες χημικές ενώσεις: γλυκολιπίδια και λιπο-

πρωτεΐνες, που συνήθως βρίσκονται στις κυτταρικές μεμβράνες. 

� Συνθετικά λιπίδια: συνθέτονται εμπορικά για συγκεκριμένους λόγους 

(π.χ. τριγλυκερίδια μέσης αλύσου) 

6. Αναφέρετε τρία (3) λιπαρά οξέα, τον αριθμό ανθράκων τους και τον 

αριθμό των διπλών δεσμών τους. 

α. Αραχιδονικό οξύ. Αποτελείται από 20 άτομα C και έχει 4 διπλούς δεσμούς 

(Δ5, 8, 11, 14) 

β. Λινολεϊκό οξύ. Αποτελείται από 18 άτομα C και έχει 2 διπλούς δεσμούς 

(Δ9, 12) 

γ. Λινολενικό οξύ. Αποτελείται από 18 άτομα C και έχει 3 διπλούς δεσμούς 

(Δ9, 12, 15) 
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7. Τι είναι οι πρωτεΐνες και ποιος ο βιολογικός τους ρόλος; 

Οι πρωτεΐνες είναι ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο, οξυ-

γόνο και άζωτο. Δομικές υπομονάδες τους αποτελούν τα αμινοξέα. Υπάρχουν 

20 αμινοξέα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με δεσμούς που ονομάζονται 

«πεπτιδικοί δεσμοί» και σχηματίζουν τις πρωτεΐνες. Μπορούν να χωριστούν 

σε δυο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους και τη σύσταση 

των αμινοξέων: Α) Οι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας που περιέχονται 

σε τροφές ο γάλα, τα αυγά, το τυρί, το κρέας, το ψάρι. Παρέχουν στον οργα-

νισμό όλα τα απαραίτητα αμινοξέα τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει ο αν-

θρώπινος οργανισμός και χρειάζεται να τα πάρει 'έτοιμα' από τη διατροφή 

του. Β) Οι πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας που βρίσκονται σε τροφές 

φυτικής κυρίως προέλευσης. Δίνουν στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα α-

μινοξέα μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι συνδυασμοί τροφών φυτικής 

προέλευσης (π.χ. φακές και ρύζι).  

 Έχουν σημαντικό βιολογικό ρόλο εκτός από την παροχή ενέργειας (1g 

πρωτεΐνης αποδίδει 4kcal): 

� Είναι δομικά συστατικά όλων των ιστών (π.χ. κολλαγόνο). Οι διαιτητι-

κές πρωτεΐνες παρέχουν τα αμινοξέα για την ανάπτυξη νέου ή την επι-

διόρθωση κατεστραμμένου ιστού. Αποτελούν κύριο συστατικό του μυϊ-

κού ιστού και με τη μορφή της ακτίνης και της μυοσίνης, που προκα-

λούν τη σύσπαση των μυϊκών ινών. Λειτουργούν, λοιπόν, ως κινητικές 

πρωτεΐνες. 

� Ρυθμίζουν την υδατική και οξεοβασική ισορροπία στο αίμα, μέσω της 

συμμετοχής τους σε ρυθμιστικά συστήματα του εξωκυττάριου και του 

ενδοκυττάριου χώρου. 

� Αποτελούν συστατικά σημαντικών βιολογικών μορίων. 

– Μόρια με μεταφορικό ρόλο. Η αιμοσφαιρίνη είναι υπεύθυνη για την με-

ταφορά οξυγόνου στο αίμα, ενώ η μυοσφαιρίνη είναι υπεύθυνη για την 

πρόσληψη οξυγόνου από τους μυς.  

– Μόρια με ορμονική δράση. Η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη είναι ορμόνες 

πεπτιδικής φύσεως, που εκκρίνονται από το πάγκρεας και ρυθμίζουν 

τη συγκέντρωση του σακχάρου στο αίμα. 

– Μόρια ανοσοποιητικού συστήματος. Τα αντισώματα που παράγονται 

παρουσία αντιγόνων είναι δομές πρωτεϊνικής φύσης. 

– Ένζυμα. Πρόκειται για πρωτεΐνες που δρουν ως καταλύτες βιοχημικών 

αντιδράσεων. 
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8. Ποια είναι τα απαραίτητα αμινοξέα; 

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται εννιά βασικά αμινοξέα τα οποία είναι 

τα εξής: η βαλίνη, η θρεονίνη, η ισολευκίνη, η ιστιδίνη, η λυσίνη, η λευκίνη, 

η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη και η φαινυλαλανίνη. Η αργινίνη είναι απαραί-

τητη για τα βρέφη και τα παιδιά. 

9. Τι γνωρίζετε για τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ); 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), γνωστός και ως BMI (Body Mass Index) 

αποτελεί ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο για την αξιολόγηση του σω-

ματικού βάρους ενός ατόμου σε σχέση με το ύψος του. 

=

2

ΒΑΡΟΣ(kg)
ΔΜΣ

ΥΨΟΣ (m)
 

 Οι επιθυμητές τιμές κυμαίνονται μεταξύ 18,5 και 24,9 και δηλώνουν ά-

τομο με φυσιολογικό σωματικό βάρος. Όταν ο δείκτης λαμβάνει τιμές μι-

κρότερες του 18,5, το άτομο χαρακτηρίζεται ελλιποβαρές. Οι τιμές 25-30, 

δηλώνουν άτομο υπέρβαρο, ενώ μεγαλύτερες του 30 παχύσαρκο. Υπάρχει 

και επιπλέον διαβάθμιση της παχυσαρκίας ανάλογα με τις τιμές του ΔΜΣ. 

Τιμές 30-35: παχυσαρκία 1ου βαθμού, τιμές 35-40: παχυσαρκία 2ου βαθμού 

και τιμές μεγαλύτερες του 40: παχυσαρκία 3ου βαθμού ή νοσογόνος παχυ-

σαρκία. 

 Σημείο ιδιαίτερης προσοχής στη χρήση του ΔΜΣ είναι το γεγονός πως δε 

λαμβάνεται υπόψη η σωματική σύνθεση. Αποτέλεσμα αυτού είναι να κινδυ-

νεύουν να χαρακτηριστούν λανθασμένα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα με 

αυξημένη μυϊκή μάζα, όπως για παράδειγμα οι αθλητές. 

10. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό; 

� Η σύσταση του σώματος. Όσο αυξάνεται η μυϊκή μάζα τόσο αυξάνεται και 

ο βασικός μεταβολικός ρυθμός. Αυτό συμβαίνει γιατί το μυϊκό σύστημα 

είναι ο μεταβολικά ενεργός ιστός. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι οι άν-

δρες κατά κανόνα έχουν υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με τις 

γυναίκες, αφού έχουν πιο αναπτυγμένη μυϊκή διάπλαση (άλιπη μάζα σώ-

ματος).  

� Το ύψος. Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός αυξάνεται ανάλογα με το ύψος 

γιατί αυξημένη επιφάνεια σώματος συνδέεται με μεγαλύτερες απώλειες 

λόγω θερμότητας. 

� Η ηλικία. Μειώνεται προοδευτικά με την ηλικία, αντικατοπτρίζοντας πι-

θανότατα τις δομικές και λειτουργικές αλλαγές των οργάνων κατά τη γή-
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ρανση, που επιφέρουν μειωμένη χρήση του οξυγόνου από τους ιστούς και 

κατά συνέπεια μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. 

� Φάση ανάπτυξης. Για παράδειγμα στην εγκυμοσύνη και την εφηβεία η 

αναβολική φάση του οργανισμού μεταφράζεται σε υψηλότερες ενεργεια-

κές απαιτήσεις λόγω αυξημένου βασικού μεταβολικού ρυθμού. 

� Πυρετός. Η αύξηση της σωματικής θερμοκρασίας, αυξάνει τη θερμογένε-

ση και κατά συνέπεια και το βασικό μεταβολικό ρυθμό. 

� Στρες. Παρατηρείται αύξηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού λόγω της 

έκκρισης ορμονών του στρες (π.χ. αδρεναλίνη). 

� Συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, υψόμετρο). Ο βασικός 

μεταβολικός ρυθμός αυξάνεται κατά την προσαρμογή του οργανισμού σε 

ακραίες θερμοκρασίες, για παράδειγμα. 

� Η διατροφική κατάσταση. Σε συνθήκες υποσιτισμού ενεργοποιείται ο μη-

χανισμός της αυτοσυντήρησης και μειώνεται ο βασικός μεταβολικός ρυθ-

μός, σε μια προσπάθεια του οργανισμού να διατηρηθεί στη ζωή σε συν-

θήκες στέρησης τροφής. 

� Λειτουργία θυρεοειδούς αδένα. Αυξημένα επίπεδα θυρορμονών αυξάνουν 

τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, και αντίστροφα. 

Η αερόβια προπόνηση. Μέρος της επιστημονικής βιβλιογραφίας υποστηρίζει 

την αύξηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης 

αερόβιας αντοχής μέσω εντατικών προγραμμάτων προπόνησης. 

11. Ποιες είναι οι μέθοδοι εκτίμησης του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού; 

� Άμεση θεριδομετρία με χρήση ειδικού θερμιδομετρικού θαλάμου. Παρά 

την υψηλή αξιοπιστία και ακρίβεια στον προσδιορισμό των βασικών ε-

νεργειακών αναγκών, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς λόγω υψηλού κόστους και πρακτικών δυσκολιών (π.χ. παραμο-

νή του ατόμου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 ωρών). 

� Έμμεση θεριδομετρία. Με ειδικό μηχάνημα ανάλυσης αερίων, γίνεται μέ-

τρηση των καύσεων του σώματος, δίνοντας ένα ακριβές αποτέλεσμα για 

τις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου. Η μέτρηση του βασικού μεταβολι-

κού ρυθμού επιτυγχάνεται με την καταγραφή της αναπνοής του ατόμου 

και πιο συγκεκριμένα της ποσότητας οξυγόνου που εισπνέεται και της 

ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που αποβάλλεται από το σώμα, απο-

τέλεσμα των μεταβολικών καύσεων που λαμβάνουν χώρα στον οργανι-

σμό. 
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� Εξισώσεις. Ο συνηθέστερος τρόπος, προσεγγιστικού υπολογισμού του 

Βασικού Μεταβολισμού είναι οι ειδικές εξισώσεις που λαμβάνουν υπόψη 

το βάρος, ύψος και την ηλικία. Ίσως η πιο γνωστή είναι αυτή των ερευνη-

τών Harris & Benedict. Οι εξισώσεις αυτές προέκυψαν από μετρήσεις ά-

μεσης ή έμμεσης θερμιδομετράις σε διάφορους πληθυσμούς. Έχουν καλό 

βαθμό αξιοπιστίας, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες, όμως δεν είναι αρ-

κετά εξατομικευμένες, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη την σύσταση σώμα-

τος και τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν το βασικό μεταβο-

λισμό. 

12. Τι γνωρίζετε για το ιδανικό βάρος και πως υπολογίζεται; 

Κάθε άτομο ανάλογα με το ύψος του έχει ένα συγκεκριμένο βάρος που θεω-

ρείται ιδανικό ή διαφορετικά, επιθυμητό. Το ιδανικό βάρος μπορεί να εκ-

φραστεί ως απόλυτος αριθμός ή ως ένα εύρος τιμών. Ο καθορισμός του μπο-

ρεί να γίνει είτε με τη χρήση ειδικών πινάκων, που λαμβάνουν υπόψη εκτός 

από το ύψος, το φύλο και το μέγεθος του σκελετού, είτε με εξισώσεις που 

έχουν προκύψει ερευνητικά. Για παράδειγμα, μία τέτοια εξίσωση είναι η 

HAMWI: 

� Για τις γυναίκες: 45,2 kg για ύψος μέχρι 152 cm και πρόσθεση 0,89 kg  

για κάθε cm πάνω από τα 152 cm 

� Για τους άνδρες: 48 kg για ύψος μέχρι 152 cm και πρόσθεση 1,06 kg  

για κάθε cm πάνω από τα 152 cm 

Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης το ιδανικού βάρους είναι μέσω του δείκτη μά-

ζας σώματος (BMI). Με δεδομένο το ύψος του ατόμου και γνωρίζοντας πως 

επιθυμητές τιμές του BMI είναι μεταξύ του εύρους 18,5-24,9, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον τύπο: Ιδανικό Βάρος = BMI x Υ2, επιλέγοντας μία τιμή 

ΒΜΙ εντός φυσιολογικών ορίων. 

13. Τι είναι η πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και ποιες οι πηγές της; 

Οι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας παρέχουν στον οργανισμό όλα τα α-

παραίτητα αμινοξέα τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανι-

σμός και χρειάζεται να τα πάρει «έτοιμα» από τη διατροφή του. Το μόριο του 

δηλαδή, αποτελείται κατά βάση από απαραίτητα αμινοξέα. Τροφές υψηλής 

περιεκτικότητας σε τέτοιες πρωτεΐνες είναι τα ζωικά τρόφιμα, όπως το γά-

λα, το τυρί, το γιαούρτι, τα αυγά, το κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά. Αντί-

θετα, η φυτική πρωτεΐνη περιέχει μικρότερη ποσότητα από τα απαραίτητα 

αμινοξέα (πρωτεΐνη χαμηλής βιολογικής αξίας). Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνο-

νται συγκεκριμένοι συνδυασμοί δυο φυτικών πηγών ώστε να προκύψει υ-

ψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Για παράδειγμα, όταν τα όσπρια συνδυά-
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ζονται με δημητριακά (φασόλια με ψωμί, φακές με ρύζι) αποδίδουν πρωτεΐ-

νες υψηλής βιολογικής αξίας. 

14. Αναφέρετε τρεις (3) δισακχαρίτες και πως προκύπτουν αυτοί. 

Οι δισακχαρίτες προέρχονται από την ένωση δύο μονοσακχαριτών.  

Μονοσακχαρίτης 1 + Μονοσακκχαρίτης 2 →	Δισακχαρίτης + Η2Ο 

� Η λακτόζη είναι το κύριο σάκχαρο του γάλακτος και αποτελείται από ένα 

μόριο γλυκόζης και ένα μόρια γαλακτόζης. 

� Η σουκρόζη (ζάχαρη) αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο 

φρουκτόζης 

� Η μαλτόζη αποτελείται από δύο μόρια γλυκόζης και προκύπτει κατά την 

υδρόλυση του αμύλου. 

15. Πώς προσδιορίζονται οι ενεργειακές ανάγκες των υγιών ατόμων; 

Γενικά, οι ενεργειακές ανάγκες των υγιών ατόμων προσδιορίζονται από το 

άθροισμα των εξής τριών μερών. 

� Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR: Basic Metabolic Rate). Εκτιμάται συ-

νήθως με τη βοήθεια ειδικών εξισώσεων (π.χ. Harris & Benedict) που έ-

χουν προκύψει από έρευνες, μετά από την προσθήκη των ατομικών στοι-

χείων (π.χ. ύψος, βάρος, ηλικία, κ.λπ.). Αντιστοιχεί στις βασικές ενεργεια-

κές ανάγκες του ατόμου για να διατηρηθεί στη ζωή χωρίς τη διεξαγωγή 

καμίας προσπάθειας. Υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του Βασικού Με-

ταβολισμού με χρήση έμμεσης θερμιδομετρίας, όπου με ειδικό μηχάνημα 

ανάλυσης αερίων, γίνεται μέτρηση των καύσεων του σώματος (κατα-

γράφοντας την ποσότητα οξυγόνου που εισπνέεται και την ποσότητας 

διοξειδίου του άνθρακα που αποβάλλεται από το σώμα). Με τον τρόπο 

αυτό, σχηματίζεται μια πιο ακριβής εικόνα για το ύψος των ενεργειακών 

αναγκών που προκύπτουν ως συνέπεια των μεταβολικών καύσεων που 

λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό. 

� Θερμογένεση λόγω άσκησης (TEE: Thermic Effect of Exercise). Αντιστοιχεί 

στην πρόσθετη ενεργειακή κατανάλωση ανάλογα με το επίπεδο φυσικής 

δραστηριότητας του ατόμου. Υπολογίζεται εάν πολλαπλασιαστεί το BMR 

με έναν συντελεστή φυσικής δραστηριότητας που επιλέγεται από πίνα-

κες που λαμβάνουν υπόψη την σωματική άσκηση του ατόμου εντός και 

εκτός εργασίας. Οι συντελεστές αυτοί ονομάζονται PAL (Physical Activity 

Level). Συνοψίζοντας: TEE = BMR x PAL. 

http://?.?p/
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� Θερμογένεση λόγω τροφής (TEF: Thermic Effect of Food). Περιλαμβάνει τις 

ενεργειακές ανάγκες για τη διαχείριση της τροφής από τον οργανισμό 

(π.χ. πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών) και ορίζεται ως 

το 10% του αθροίσματος BMR + TEE. 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ = (BMR x PAL) + TEF 

16. Αναφέρετε έξι (6) διαιτητικές πηγές μονοσακχαριτών και δισακχαρι-

τών. 

Διαιτητικές πηγές μονοσακχαριτών και δισακχαριτών αποτελούν τροφές 

όπως: 

� Η ζάχαρη (ή αλλιώς σουκρόζη) που αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης 

και ένα μόριο φρουκτόζης. 

� Το μέλι είναι μίγμα σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης 

� Το γάλα με κύριο συστατικό του τη λακτόζη, έναν δισακχαρίτη που απαρ-

τίζεται από ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο γαλακτόζης 

� Τα φρούτα και οι φυσικοί χυμοί φρούτων, με την περιεκτικότητα τους σε 

απλά σάκχαρα (γλυκόζη και φρουκτόζη) να αυξάνεται όσο αυξάνεται και 

ο βαθμός ωρίμασης (χαρακτηριστικό που προσδίδει τη γλυκιά γεύση). 

� Η μπύρα. Το φύτρο των δημητριακών, όπως το κριθάρι που μετατρέπεται 

σε βύνη για την παραγωγή μπύρας είναι πλούσιο σε μαλτόζη (έναν δι-

σακχαρίτη που αποτελείται από 2 μόρια γλυκόζης) 

17. Ποιος ο ρόλος των υδατανθράκων στον ανθρώπινο οργανισμό; 

Οι σπουδαιότερες λειτουργίες των υδατανθράκων είναι οι εξής: 1) Αποτε-

λούν κύρια πηγή ενέργειας (γλυκόζη) για τον οργανισμό, η οποία υπολογίζε-

ται σε 4kcal/g. Επιπλέον, είναι δυνατή η αποθήκευση ενέργειας με τη μορφή 

των υδατανθράκων (γλυκογόνο). 2) Ασκούν µια επίδραση πρωτεϊνο - προ-

στατευτική, γιατί αν οι υδατάνθρακες προσλαμβάνονται σε ανεπαρκείς πο-

σότητες, ο οργανισμός µμετατρέπει ορισμένα αμινοξέα σε γλυκόζη (γλυκο-

γένεση). 3) Έχουν άμεση σχέση µε το μεταβολισμό των λιπών. Σε περίσσεια 

η γλυκόζη µμετατρέπεται σε τριγλυκερίδια, ενώ σε ανεπάρκεια τα λίπη κινη-

τοποιούνται δίνοντας λιπαρά οξέα για να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες και 

γλυκερόλη η οποία µμετατρέπεται σε γλυκόζη. 4) Η γλυκόζη αποτελεί την 

κύρια πηγή ενέργειας για το ΚΝΣ κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. 5) οι 

φυτικές ίνες, με την ευεργετική δράση – μεταξύ άλλων- στην υγεία του εντέ-

ρου ανήκουν στους υδατάνθρακες. 6) Είναι συστατικό των νουκλεϊκών οξέ-

ων (ριβόζη, δεοξυριβοζη). 7) Συµµετέχουν σε βιολογικές µεταφορές Συµµε-
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τέχουν σε βιολογικές µεταφορές, αναγνώριση κυττάρων αναγνώριση κυτ-

τάρων, ενεργοποίηση ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων 

18. Ποιες είναι οι συνέπειες από την υπερκατανάλωση λίπους; 

Η συστηματική πρόσληψης λίπους σε ποσοστά που υπερβαίνουν τις δια-

τροφικές ανάγκες οδηγεί σε πλεόνασμα θερμίδων , οι οποίες και αποθηκεύο-

νται με τη μορφή τριγλυκεριδίων στο λιπώδη ιστό με επακόλουθο την αύξη-

ση του σωματικού βάρους. Απόρροια της αναβολικής αυτής φάσης είναι η 

εμφάνιση παχυσαρκίας και ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης μεταβολικού συν-

δρόμου. Η συσσώρευση σπλαχνικού λίπους προκαλεί ινσουλινοαντίσταση 

και τελικά σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Εμπλέκεται και σε ορμονικές διατα-

ραχές, όπως συμβαίνει με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ενώ έρευ-

νες υποστηρίζουν την αρνητική επίδρασή του στη γονιμότητα. Η εφαρμογή 

ενός διαιτολογίου υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα και trans λιπαρά 

οξέα επιδρά αρνητικά στο λιπιδαιμικό προφίλ, αυξάνοντας της LDL χολη-

στερόλη και τα τριγλυκερίδια και μειώνοντας την HDL χοληστερόλη. Ταυτό-

χρονα, προάγει τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών, που σε συνδυασμό με 

την ανάπτυξη υπέρτασης, αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Κάποιες μορφές καρκίνου σχετίζονται θετικά με την υπερκατανάλωση διαι-

τητικού λίπους, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος του μαστού και του παχέος 

εντέρου. 

19. Ποιος ο ρόλος των λιπών στον ανθρώπινο οργανισμό; 

Τα λίπη έχουν σημαντικό βιολογικό ρόλο και συμμετέχουν σε διάφορες με-

ταβολικές λειτουργίες. 

� Αποτελούν την κύρια μορφή αποθήκευσης ενέργειας στον οργανισμό, με 

την εναπόθεσή τους στα κύτταρα του λιπώδους ιστού όταν το σώμα βρί-

σκεται σε αναβολική φάση.  

� Είναι η πιο αποτελεσματική πηγή ενέργειας, αφού καύση 1g λίπους απο-

δίδει στον οργανισμό 9 Kcal (υπερδιπλάσιες σε σχέση με τις πρωτεΐνες 

και τους υδατάνθρακες). 

� Συμβάλλουν καθοριστικά στην απορρόφηση και μεταφορά των λιποδια-

λυτών βιταμινών, (A,D,E,K) 

� Είναι συστατικά όλων των κυττάρων. Στις κυτταρικές μεμβράνες, προσ-

δίδουν τις ιδιότητες διαπερατότητάς τους (Φωσφολιπίδια). 

� Μονώνουν (δρώντας ενάντια στην απώλεια θερμότητας μέσω του υπο-

δόριου λίπους) και προστατεύουν (σχηματίζοντας ένα προστατευτικό 

στρώμα) τα ζωτικά όργανα. 
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� Είναι πρόδρομες ουσίες πολλών σημαντικών βιολογικών μορίων και συ-

γκεκριμένα, των στεροειδών ορμονών, της βιταμίνης D και των εικοσανο-

ειδών. 

� Αποτελούν δομικό συστατικό του εγκεφαλικού ιστού και της μυελίνης 

γύρω από τα νεύρα.  

20. Πως υπολογίζονται οι ανάγκες πρόσληψης πρωτεΐνης στο γενικό πλη-

θυσμό και τι ποσοστό πρέπει να καλύπτεται από πρωτεΐνη υψηλής 

βιολογικής αξίας; 

Η ποσότητα των πρωτεϊνών που απαιτείται για κάθε άτομο εξαρτάται από 

το βάρος του, την ηλικία, την κατάσταση του οργανισμού του και της συνο-

λική ενεργειακή του πρόσληψη. Η συνιστώμενη πρόσληψη πρωτεΐνης για τα 

υγιή ενήλικα άτομα είναι 0,8-1 g/kg σωματικού βάρους. Άρα, πολλαπλασιά-

ζουμε το βάρος του ατόμου με τον αντίστοιχο συντελεστή. Βασικό σημείο 

προσοχής είναι το βάρος που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό σε περι-

πτώσεις π.χ. οιδημάτων ή παχυσαρκίας. Συνήθως η πρωτεϊνική πρόσληψη 

αντιπροσωπεύει το 12-15% των συνολικών θερμίδων. Σε ειδικές περιπτώ-

σεις, π.χ. αθλητές, εγκυμοσύνη, ανάρρωση από τραύμα, εφηβεία χρησιμοποι-

ούνται συντελεστές ακόμα μεγαλύτεροι για να καλυφθούν οι υψηλές πρωτε-

ϊνικές ανάγκες, να προληφθεί ή αντιμετωπιστεί η υποθρεψία και να έρθει σε 

ισορροπία το ισοζύγιο αζώτου του οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές η 

πρωτεϊνική πρόσληψη μπορεί να κυμανθεί σε ποσοστά 20-25% της συνολι-

κής ενεργειακής πρόσληψης. Οι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας (ζωικά 

τρόφιμα) θα πρέπει να αποτελούν το 70% των συνολικών πρωτεϊνών που 

παρέχονται σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. 

21. Τι είναι το αλκοόλ και ποια είναι η θερμιδική του αποτίμηση; 

Το αλκοόλ (αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη) είναι μια αμιγώς εξωγενής ένωση 

για τους ανθρώπους, με χημικό τύπο C2H5ΟH. Προκύπτει από την αλκοολική 

ζύμωση σακχάρων (γλυκόζη), με ταυτόχρονη παραγωγή διοξειδίου του άν-

θρακα, σύμφωνα με την αντίδραση: 

C6H12O6 →	2C2H5ΟH + 2CO2 

 Τα αλκοολούχα ποτά είναι η κύρια πηγή αλκοόλ της διατροφής μας. Έχει 

και αυτό θερμιδική αξία, αλλά οι θερμίδες του θεωρούνται «κενές» που ση-

μαίνει ότι στερείται ωφέλιμων θρεπτικών συστατικών. Κάθε γραμμάριο αι-

θανόλης (αλκοόλ) αποδίδει 7kcal. Το ενεργειακό περιεχόμενο των αλκοο-

λούχων ποτών είναι άμεση συνάρτηση της περιεκτικότητάς τους σε αλκοόλ. 

Έτσι, 1 ποτήρι των 120ml λευκό ξηρό κρασί περιεκτικότητας σε αλκοόλ 12% 

αποδίδει περίπου 80kcal, ενώ 1 μεζούρα των 45ml «σκληρά» ποτά (τζιν, 
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ρούμι, βότκα, ουίσκι) που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ (40-50%) 

αποδίδει 100kcal περίπου. 

22. Ποιες είναι οι συνέπειες της υπερβολικής πρόσληψης αλκοόλ στον ορ-

γανισμό; 

Η περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ είναι αποδεκτή και προσδίδει ευφορία 

λόγω της δράσης του στο ΚΝΣ και της ευχάριστης διάθεσης που δημιουργεί. 

Σύμφωνα με τη Μεσογειακή Διατροφή, υπάρχει σύσταση για μέτρια κατα-

νάλωση αλκοόλ (κατά προτίμηση κόκκινο κρασί που είναι πλούσιο σε αντιο-

ξειδωτικά) από τον υγιή πληθυσμό στα πλαίσια ενός ισορροπημένου διαιτο-

λογίου.  

 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης ε-

ξάρτησης λόγω εθισμού. Η συστηματική υπερβολική πρόσληψη αλκοόλ επι-

βαρύνει τον οργανισμό με περιττές θερμίδες που οδηγούν σε αύξηση του 

σωματικού βάρους. Ακόμα επιδρά αρνητικά στην διατροφική κατάσταση 

αφού μειώνει την απορρόφηση σημαντικών βιταμινών και μετάλλων. Για 

παράδειγμα, άτομα που πάσχουν από αλκοολισμό εμφανίζουν οστεοπόρωση 

ως συνέπεια της μειωμένης απορρόφησης ασβεστίου και βιταμίνης D. Από 

τα νοσήματα που σχετίζονται µε την υπέρµετρη κατανάλωση αλκοόλ πιο 

συχνά εμφανίζονται η αλκοολική γαστρίτιδα, το πεπτικό έλκος, η γαστροοι-

σοφαγική παλινδρόμηση και η κίρρωση του ήπατος. Ιδιαίτερη βαρύτητα α-

ποδίδεται στην αύξηση των καρδιαγγειακών νοσηµάτων (λόγω υπέρτασης 

και υψηλών τριγλυκεριδίων), των κακοήθων νεοπλασιών (π.χ. καρκίνος του 

μαστού λόγω αύξησης των οιστρογόνων), του κινδύνου για εγκεφαλικό ε-

πεισόδιο και των ψυχιατρικών διαταραχών. Άμεσοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν 

επιπλοκές όπως είναι η παγκρεατίτιδα, η αφυδάτωση και οι στομαχικές δια-

ταραχές. Προκαλεί ακόμα ατροφία - συρρίκνωση του εγκεφάλου και μείωση 

των αντανακλαστικών και της αντίληψης, ενώ το άτομο αναπτύσσει αυτο-

καταστροφικές τάσεις, συναισθηματική αστάθεια και υπερευαισθησία. 

23. Ποια είναι τα μακροθρεπτικά συστατικά και ποιος ο ρόλος του καθε-

νός; 

Μακροθρεπτικά συστατικά ονομάζονται τα θρεπτικά συστατικά που καλύ-

πτουν τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού, δηλαδή οι πρωτεΐνες, οι υ-

δατάνθρακες και τα λιπίδια.  

� Οι πρωτεΐνες προσφέρουν 4 kcal/ g. Αποτελούν δομικά συστατικά όλων 

των ιστών, ρυθμίζουν την υδατική και οξεοβασική ισορροπία και επιτε-

λούν σημαντικές βιολογικές λειτουργίες, όπως συμβαίνει με τα ένζυμα 

(βλέπε απάντηση ερώτησης 7). 
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� Οι υδατάνθρακες αποδίδουν 4 kcal/ g και αποτελούν τη βασική πηγή ε-

νέργειας για τον οργανισμό. Αποθηκεύονται με τη μορφή γλυκογόνου στο 

ήπαρ και τους μύες, εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στο μεταβολισμό 

πρωτεϊνών και λιπών, δομούν τα νουκλεϊκά οξέα, συμβάλλουν στην καλή 

υγεία του εντέρου, κ.λπ. (βλέπε απάντηση ερώτησης 17). 

� Τα λίπη παρέχουν 9 kcal/ g, αποτελώντας το πιο αποδοτικό ενεργειακά 

μακροθρεπτικό συστατικό. Επιπλέον, είναι συστατικά όλων των κυττά-

ρων, αποτελούν την κύρια μορφή αποθήκευσης ενέργειας στον οργανι-

σμό, μονώνουν και προστατεύουν τα όργανα, είναι πρόδρομες ουσίες 

πολλών σημαντικών βιολογικών μορίων και συγκεκριμένα, των στεροει-

δών ορμονών, της βιταμίνης D και των εικοσανοειδών (βλέπε απάντηση 

ερώτησης 19).  

24. Τι γνωρίζετε για τα λιπαρά οξέα και για τα λιπαρά οξέα μέσης αλύσου 

(MCT); 

Τα λιπαρά οξέα είναι οργανικά οξέα που αποτελούνται από μια αλυσίδα τεσ-

σάρων ή περισσοτέρων ατόμων άνθρακα, με υδρογόνα συνδεδεμένα στις 

θέσεις των υποκαταστατών και με μια ομάδα καρβοξυλίου στο ένα άκρο. 

Διακρίνονται σε κορεσμένα, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα ανάλογα με 

τον αριθμό των διπλών δεσμών που υπάρχουν στην ανθρακική αλυσίδα. Ε-

πειδή είναι αδιάλυτα στο νερό, για τη μεταφορά τους στο αίμα ενσωματώ-

νονται σε ειδικά σωματίδια, τις λιποπρωτεΐνες, με εξαίρεση τα μέσης και μι-

κρής αλύσου λιπαρά οξέα που είναι αρκετά πολικά ώστε να κυκλοφορούν 

ελεύθερα στο αίμα. Τέσσερεις είναι οι βασικοί τύποι λιποπρωτεϊνών: 

� Τα χυλομικρά 

� Οι πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (VLDL) 

� Οι χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (LDL) 

� Οι υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL) 

 Τα λιπαρά οξέα μέσης αλύσου (MCT) αποτελούνται από 3 μόρια λιπα-

ρών οξέων μέσης αλύσου (κορεσμένα λιπαρά οξέα 6 – 12 ατόμων άνθρακα) 

συνδεδεμένα με ένα μόριο γλυκερόλης. Απορροφώνται γρήγορα από τον 

εντερικό βλεννογόνο γιατί η απορρόφησή τους δεν εξαρτάται από την πα-

γκρεατική λιπάση ή τα χολικά άλατα και γιατί είναι υδατοδιαλυτά. Αποτε-

λούν άμεσα βιοδιαθέσιμη πηγή ενέργειας γιατί μεταφέρονται κατευθείαν 

στο ήπαρ μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας. Ασκούν ευεργετική δράση όταν 

οι λειτουργίες της λιπιδικής απορρόφησης ή μεταφοράς έχουν υποστεί 

βλάβη. Τα MCT οξειδώνονται πολύ γρήγορα και αυτό τα καθιστά σημαντι-
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