
Η διατροφή των νέων 
 

 
 

Οι έφηβοι  έχουν ,σύμφωνα με έρευνες ,αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, καθώς 

χρειάζονται ενέργεια για την αύξηση του μυϊκού ιστού,  την ανάπτυξη του σκελετού και του 

νευρικού συστήματος, καθώς και για την ανάπτυξη του γεννητικού συστήματος. Είναι λοι-

πόν απαραίτητο οι έφηβοι να προσλαμβάνουν την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας καθημε-

ρινά λαμβάνοντας υπόψη και την  ποιότητα των τροφών που θα πρέπει να καταναλώνουν.  

Λόγω της ταχείας ανάπτυξής τους, κατά την έναρξη της ήβης(11χρονών), οι έφηβοι 

χρειάζονται αυξημένες  ποσότητες θερμίδων. Οι ανάγκες των αγοριών σε θερμίδες τείνουν 

να υπερέχουν των αναγκών των κοριτσιών επειδή τα αγόρια είναι πιο σωματώδη και χρειά-

ζονται μεγαλύτερο μυϊκό ιστό απ’ ό, τι τα κορίτσια  .Λόγω της εμμήνου ροής, τα κορίτσια 

έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σιδήρου. 

Οι έφηβοι έχουν, αρχικά, ανάγκη σε ασβέστιο για την ανάπτυξη των οστών Γι’ αυτό 

το λόγο , η διατροφή θα πρέπει να είναι πλούσια σε γαλακτοκομικά προϊόντα και σε σπό-

ρους (λιναρόσπορος, κολοκυθόσπορος, τσία). Άλλα θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι α-

παραίτητα,είναι τα μέταλλα καιοι βιταμίνες όπως η βιταμίνη D, που περιέχονται κυρίως στο 

μπρόκολο, στα φρούτα, στους ξηρούς καρπούς και στο σκόρδο,  για καλύτερη απορρόφηση 

του ασβεστίου. Τέλος, βασική είναι και η πρόσληψη σιδήρου, που περιέχεται κυρίως στα 

όσπρια,  στη βρόμη, στα κόκκινα φασόλια, στο σπανάκι και στα μύδια, τα οποία βοηθούν 

στις λειτουργίες του εγκεφάλου και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την νοημοσύνη. 

Το διαιτολόγιο των εφήβων πρέπει να περιλαμβάνει: 

• μια μικρή μερίδα σαλάτας σε κάθε γεύμα και μαγειρεμένα λαχανικά ή χορτόσουπα. 

• 2φρούτα την ημέρα  

• 2 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα  

• 1-2 φορές την εβδομάδα όσπρια 

• 2 φορές την εβδομάδα ψάρι, 4-5 αυγά και 1-3 φορές την εβδομάδα κρέας ή κοτόπουλο 

• ξηρούς καρπούς ως μικρογεύματα 

• τα λίπη και τα γλυκά θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο 

              Τροφές που βοηθούν τον έφηβο στην καθημερινότητά του 
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1. Ακόρεστα λιπαρά οξέα : θρέφουν τα νευρικά κύτταρα, βοηθούν στην 

καταπολέμηση του άγχους και στη βελτίωση της διάθεσης (ψάρια, ελαιόλαδο, ταχί-

νι, ξηροί καρποί, κρόκος αβγού, αβοκάντο) 

2. Αμινοξέα: απαραίτητα για τη βιοσύνθεση των νευροδιαβιβαστών του 
εγκεφάλου. (ζυμαρικά, γαλοπούλα, γαλακτοκομικά, όσπρια) 

3. Αντιοξειδωτικά: βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τηνυπερ-
παραγωγή των βλαβερών ελευθέρων ριζών (φρέσκα φρούτα και λαχανικά) 

4. Βιταμίνες Β: συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του νευρικού συστή-
ματος, στη μείωση της πνευματικής κόπωσης (μη επεξεργασμενα δημητριακά, ό-
σπρια, λαχανικά) 

5. Γλυκόζη:αποτελεί τη μοναδική πηγή ενέργειας του εγκεφάλου και 

επομένως χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο (πιτυρούχο ψωμί, νιφάδες 

βρώμης, σκούρο ρύζι, πατάτες, φρούτα, λαχανικά και μέλι) 

6. Μαγνήσιο:συμβάλλει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, αυ-

ξάνει την αυτοσυγκέντρωση και την αντίσταση στην κόπωση (πράσινα λαχανικά, κα-

ρύδια, μπανάνες, μανιτάρια και η πικρή σοκολάτα) 

7. Σίδηρος: αναγκαίος για την οξυγόνωση και την εύρυθμη λειτουργία 

του εγκεφάλου (το συκώτι, τα κόκκινα κρέατα)  

Κανόνες διατροφής: 

• Πάντα πρωινό: αποτελεί το σημαντικότερο γεύμα για την πνευματική 

απόδοση 

• Ισορροπημένη καθημερινή διατροφή από όλες τις ομάδες τροφών, 

στις κατάλληλες ποσότητες.  

• Τακτικές ώρες κατανάλωσης μικρών ποσοτήτων φαγητού για να εξα-

σφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία του εγκεφάλου με γλυκόζη και να ελαττωθεί το 

αίσθημα κόπωσης που προκαλείται από την εντατική μελέτη. 

• Υγιεινά σνακ: φρέσκα φρούτα, φυσικοί χυμοί, ανάλατοι ξηροί καρποί  

• Κατανάλωση κυρίως σπιτικού φαγητού 

• Αποφυγή μεγάλων πλούσιων σε θερμίδες ή δύσπεπτων γευμάτων 

που αυξάνουν το πεπτικό στρες, προκαλούν κόπωση και ελαττώνουν τη συγκέντρω-

ση 

• Αύξηση πρόσληψης υγρών σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς βοη-

θούν στη θερμορύθμιση του οργανισμού και συνδράμουν στη γενικότερα καλή λει-

τουργία του οργανισμού 

• Προσοχή στην καφεΐνη: η υπερκατανάλωση καφεΐνης επιτείνει την 

νευρικότητα και βλάπτει σοβαρά την πνευματική απόδοση 

Ραφαηλία Καραφυλλίδου β2  

 

 



Eναλλακτικά υγιεινά σνακ! 

Όλοι μας έχουμε νιώσει το αίσθημα της λιγούρας. Λιγουρευόμαστε σοκολάτα και 

πατατάκια, κέικ και μπισκότα και πριν το καταλάβουμε έχουμε φάει ήδη αυτούς τους λα-

χταριστούς πειρασμούς. Ωστόσο, υπάρχει ένας τρόπος να „ξεγελάσουμε” την πείνα μας. 

Αντί να καταναλώνουμε αυτά τα ανθυγιεινά για τον οργανισμό μας σνακ μπορούμε να 

τρώμε εξίσου νόστιμα επιδόρπια που θα κατευνάσουν σίγουρα αυτό το αίσθημα λιγούρας. 

Παρακάτω καταγράφω κάποιες από τις ιδέες μου για υγιεινά σνακ: 

1. Ρυζόγαλο με βρώμη. Μαγειρεύουμε ½ ποτήρι 

γάλα με 3 κουτ. της σούπας βρώμη και στέβια ή υποκατάστατο ζάχαρης και σερβί-

ρουμε αφού κρυώσει με αρκετή κανέλα 

2. 1 ρυζογκοφρέτα + 1 κουτ. του γλυκού ταχίνι με 

μέλι ή με κακάο 

3. 1 Φρούτο της εποχής φυσικά 

4. Παγωτό σοκολάτα με μπανάνα. Βάζουμε τις μπανάνες στην κατάψυ-

ξη αποβραδίς. Αναμειγνύουμε στο μπλέντερ μια παγωμένη μπανάνα και 1 κουτ. του 

γλυκού κακάο μέχρι να έχει την σύσταση παγωτού. 

5. Ξηροί καρποί της αρεσκείας σας ( πάντα με μέτρο, το πολύ μία χού-

φτα, όχι παραπάνω) 

6. Πατάτες πατατάκια. Κόβουμε τις πατάτες λεπτές σε μορφή ορθογώ-

νια, τις αναμειγνύουμε με πάπρικα, κανέλα, λίγο τζίντζερ, αλάτι και τις ψήνουμε 

στον φούρνο πάνω από μια λαδόκολλα για περίπου 20’ στους 200 C. 

7. Ποπκορν! Τα ποπκόρν χωρίς αλάτι και βούτυρο μπορούν να θεωρη-

θούν πολύ υγιεινό σνακ. 

8. Φέτες ενός μήλου με φιστικοβούτυρο: Προτιμήστε πράσινο μήλο, 

πλύνετέ το χωρίς να αφαιρέσετε τη φλούδα και κόψτε το σε λεπτές φέτες απλώνο-

ντας πάνω στην κάθε μία από λίγο ανάλατο φιστικοβούτυρο(μην χρησιμοποιήσετε 

παραπάνω από τρεις κουταλιές του γλυκού φιστικοβούτυρο για λιγότερες θερμίδες) 

9. Smoothie φράουλας: Ένα smoothie φρούτων αποτελεί ιδανική διέξο-

δο για κάτι γλυκό και δροσερό. Χτυπήστε στο μίξερ 1/3 της κούπας γιαούρτι με χα-

μηλά λιπαρά και 2/3 της κούπας φράουλες και προσθέστε πάγο. 

10. Γιαούρτι με δημητριακά. Αρκεί να αναμείξετε 3 κουτ. της σούπας 

γιαούρτι με 1 κουτ. μέλι και θρυμματισμένα δημητριακά μέχρι το μείγμα να γίνει 

συμπαγές. 

 

Τι πραγματικά τρώνε οι νέοι σήμερα. 

Οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων μαθητών απέχουν από τα πρότυπα της με-

σογειακής διατροφής σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Η αμφισβήτηση του τρόπου ζωής 

των ενηλίκων, η αναζήτηση ανεξαρτησίας, η υπερβολική ενασχόληση με την εικόνα σώμα-

τος και η έντονη δραστηριότητα εκτός σπιτιού είναι ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διατροφική συμπεριφορά των νέων.  



Γενικότερα οι νέοι σήμερα: 

 

➢ Δεν ακολουθούν πρόγραμμα στη διατροφή τους 

➢ Συνήθως δεν τρώνε πρωινό 

➢ Καταναλώνουν ενδιάμεσα γεύματα αμφιβόλου διατροφικής αξίας  

➢ Τρώνε συχνά εκτός σπιτιού «πρόχειρα γεύματα» (fastfood). Τα γεύ-

ματα αυτά είναι πολύ θερμιδογονα πλούσια σε κορεσμένα λίπη και αλάτι, με μειω-

μένη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, βιταμίνες και φυτικές ίνες. 

➢ Μπορεί να ακολουθήσουν «επικίνδυνες» δίαιτες (κορίτσια) ή να χρη-

σιμοποιήσουν επικίνδυνα συμπληρώματα (αγόρια). 

 

 

Άννα- Μαρία Καραφυλλίδου β2 



Ερωτηματολόγιο  

Τον Ιανουάριο 2018 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στο σχολείο μας σχετικά με τη 

διατροφή των νέων ηλικίας 15-18 χρονών. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 152 μαθητές  

του Λυκείου μας και τα αποτελέσματα ήταν  τα εξής: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


