
Ένας από τους παράγοντες νοσηρότητας και 

θνησιμότητας είναι οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες 

Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι βασικοί 

διατροφικοί παράγοντες κινδύνου είναι 

Η αυξημένη πρόσληψη ενέργειας κορεσμένων και τρανς 

λιπαρών, ζάχαρης και αλατιού.

Η μειωμένη κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, καθώς 

και το αυξημένο σωματικό βάρος.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ



Οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν μέρος της 

καθημερινής μας ζωής, εξαρτώνται από το 

φυσικό μας περιβάλλον και αντανακλούν τον 

τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε και τον πολιτισμό 

μας



Ο Εθνικός διατροφικός οδηγός για την Τρίτη 

ηλικία συστήνει την κατανάλωση ποικιλίας 

τροφών. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες 

πληροφορίες για τις ομάδες τροφών, τα οφέλη 

και κάποιες συμβουλές.



ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 ΟΦΕΛΗ

 Προστατεύουν 

 από καρδιαγγειακά νοσήματα,

 εγκεφαλικά επεισόδια,

 καταρράκτη και εκφύλιση της 

ωχράς κοιλίδας,

 πιθανή εμφάνιση καρκίνου,

 παχυσαρκία 

 σακχαρώδη διαβήτη ΤΥΠΟΥ 2 

 και άνοια

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Συμπεριλάβετε λαχανικά σε κάθε γεύμα

 Καταναλώστε ποικιλία λαχανικών 

 Καταναλώστε ωμά λαχανικά όσο πιο 

συχνά 

 Προτιμάτε 1 ή 2 φορές την εβδομάδα 

λαδερό φαγητό

 Φυτέψτε το δικό σας λαχανόκηπο

 Καταναλώστε φρούτα και τη φλούδα 

τους

 Προτιμάτε φρέσκα φρούτα αντί για 

χυμούς

 Επιλέγουμε φρούτα ως μικρογεύματα και 

όχι ως επιδόρπια



ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά & πατάτες)

 ΟΦΕΛΗ

 Βασική πηγή υδατανθράκων, προσφέρουν 

ενέργεια στον οργανισμό

 Πλούσια σε φυτικές ίνες , βιταμίνες και 

συστατικά που επιδρούν ευεργετικά στον 

οργανισμό

 Προλαμβάνουν καρδιαγγειακά νοσήματα, 

σακχαρώδη διαβήτη ΤΥΠΟΥ 2, καρκίνο 

παχέως εντέρου και παχυσαρκία

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Επιλέξτε προϊόντα ολικής άλεσης 

με υψηλή περιεκτικότητα σε 

φυτικές ίνες

 Φροντίστε να καταναλώσετε 

δημητριακά σε κάθε γεύμα με 

μέτρο

 Αποφύγετε τηγανιτά π.χ πατάτες

 Προτιμάτε δημητριακά με χαμηλό 

γλυκαιμικό δείκτη π.χ. καστανό 

ρύζι ή βρόμη



ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 ΟΦΕΛΗ

 Περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής 

διατροφικής αξίας

 Πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνες

 Συμβάλλουν στη υγεία των οστών, 

προλαμβάνουν την 

οστεοπόρωση

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Προτιμάτε ελληνικά τυριά που είναι 

εκ φύσεως με χαμηλά λιπαρά π.χ 

κατίκι

 Επιλέγετε προϊόντα με λιγότερο 

αλάτι

 Ξαρμυρίστε τα τυριά που 

διατηρούνται σε άρμη

 Αν νιώθετε φούσκωμα μετά την 

κατανάλωσή τους , δοκιμάστε 

γάλα χωρίς λακτόζη, εναλλακτικά 

γιαούρτι η τυριά



ΟΣΠΡΙΑ

 ΟΦΕΛΗ

 Τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας

 Πλούσια σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, 

υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βιταμίνες κ.α.

 Συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερίνης 

 Προλαμβάνουν σακχαρώδη διαβήτη κ.α.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Καταναλώστε ποικιλία οσπρίων 

 Καταναλώστε τα ως κυρίως γεύμα

 Συνδυάστε όσπρια με δημητριακά

 Αποφύγετε χρήση μαγειρικής σόδας 
στο μούλιασμα, χάνεται μέρος της 
περιεκτικότητας τους σε βιταμίνες 

 Αν νιώθετε φούσκωμα κατά την 
κατανάλωση τους , αφήστε να 
βράσουν αρκετά και καταναλώστε 
λιγότερη ποσότητα συχνότερα μέσα 
στην εβδομάδα 



ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΑΣ

 ΟΦΕΛΗ

 Βασική πηγή πρωτεϊνών υψηλής 

βιολογικής αξίας

 Μια από τις καλύτερες πηγές 

σιδήρου για τον οργανισμό 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Αποφύγετε την αυξημένη κατανάλωση 
επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος

 Προτιμάτε λευκό κρέας αντί για κόκκινο 

 Αφαιρέστε το ορατό λίπος και την πέτσα

 Προτιμάτε άπαχα μέρη κρέατος π.χ 
ψαρονέφρι

 Προτιμάτε το μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή 
το φούρνο αντί το τηγάνι ή τα κάρβουνα

 Συνδυάστε το κρέας με λαχανικά



ΑΥΓΑ

 ΟΦΕΛΗ

 Αποτελούν σημαντική πηγή 

πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής 

αξίας

 Περιέχουν βιταμίνες A,D,B12 

θειαμίνη, ριβοφλαμίνη κ.α.

 Συμβουλες

 Προτιμάτε το αυγό βραστό 

 Προτιμάτε το ως συνοδευτικό για 

κυρίως γεύματα π.χ. όσπρια 

ζυμαρικά η λαδερά

 Προτιμάτε το αυγό σφιχτό για την 

αποφυγή σαλμονέλας

 Καταναλώστε ιδανικά έως 4 αυγά 

την εβδομάδα



ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

 ΟΦΕΛΗ

 Αποτελούν βασική πηγή πρωτεϊνών 

υψηλής διατροφικής αξίας 

 Πλούσια σε βιταμίνη D, σελήνιο, 

σίδηρο Ω3 λιπαρά 

 Προστατεύουν από στεφανιαία 

νόσο, εγκεφαλικά επεισόδια και 

άνοια 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Προτιμάτε μικρά λιπαρά ψάρια 

π.χ. σαρδέλα

 Προτιμάτε τα ψάρια της εποχής και 

της περιοχής σας

 Προτιμάτε φρέσκα αντί για 

κατεψυγμένα

 Αποφύγετε τα παστά-καπνιστά 

ψάρια

 Αποφύγετε τηγανιτό ψάρι

 Συνδυάστε ψάρια με λαχανικά



ΛΙΠΗ- ΕΛΑΙΑ- ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 ΟΦΕΛΗ

 Περιέχουν ενέργεια και βιταμίνες

 Συμβάλλουν στην απορρόφηση λιποδιαλυτών 

βιταμινών 

 Τα φυτικά έλαια έχουν ευεργετική δράση στον 

οργανισμό 

 Προστατεύουν από καρδιαγγειακά νοσήματα

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Προτιμάτε το ελαιόλαδο ως κύρια 

πηγή

 Προτιμάτε ανάλατους και άψητους 

ξηρούς καρπούς 

 Αποφύγετε την κατανάλωση 

τρανς λιπαρών (τα οποία 

αναφέρονται στις συσκευασίες)



ΑΛΑΤΙ

 ΟΦΕΛΗ

 Αποτελεί την κυριότερη πηγή 

πρόσληψης ιωδίου

 Προσθέτει γεύση στο φαγητό 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Η αυξημένη πρόσληψη αλατιού οδηγεί σε 

υπέρταση και σε άλλα νοσήματα

 Αποφύγετε λαχανικά σε άλμη (τουρσί) 

 Για περισσότερη γεύση μειώστε το αλάτι 

στο φαγητό και αντικαταστήστε το με 

μπαχαρικά

 ΠΡΟΣΟΧΗ το αλάτι βρίσκεται κρυμμένο 

και σε άλλα τρόφιμα(ελέγξετε τις ετικέτες)

 Όταν χρησιμοποιείτε αλάτι φροντίστε να 

είναι ιωδιούχο 



ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΑΚΧΑΡΑ 

(ΖΑΧΑΡΗ –ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ)

 Προσθέτουν ενέργεια στον οργανισμό χωρίς να περιέχουν άλλα θρεπτικά 

συστατικά. Η υπερβολική κατανάλωση οδηγεί στην παχυσαρκία και την 

εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Το γλυκό μπορεί αντικατασταθεί από 

ένα φρούτο και η ζάχαρη από το μέλι.



ΝΕΡΟ-ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ

 Το νερό αποτελεί το κυριότερο συστατικό του ανθρώπινου σώματος

 Περιέχει μαγνήσιο και ασβέστιο

 Καταναλώστε 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα 

 Μπορείτε να συμπληρώσετε της ημερήσιες ανάγκες σας σε υγρά από 

αφεψήματα τύπου τσαί και φασκόμηλο

 Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών οδηγεί σε αφυδάτωση



ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

 Η υψηλή χρόνια κατανάλωση οινοπνεύματος σχετίζεται με την υπέρταση, 

παχυσαρκία κ.λπ.

 Εάν επιλέξετε να καταναλώσετε αλκοόλ προτιμάτε κρασί(2 ποτήρια για τους 

άνδρες και 1 ποτήρι για τις γυναίκες)


