
Ανάπτυξη

Ενέργεια

Αναπλήρωση φθορών που γίνονται στον 
οργανισμό, π.χ. επούλωση πληγών

Προστασία από το κρύο-διατηρεί τη θερμοκρασία
του σώματος

Βιβλίο   σελ.19

Τα φυτά παράγουν μόνα τους την τροφή τους  μέσω της 
φωτοσύνθεσης – αυτότροφοι / παραγωγοί οργανισμοί.
Τα ζώα τρέφονται με άλλους έμβιους ή νεκρούς 
οργανισμούς ή μέρη τους -ετερότροφοι / καταναλωτές 
οργανισμοί1



Βιβλίο   σελ.20

Πόσες είναι οι ομάδες 

των θρεπτικών 

συστατικών και ποιες 

είναι αυτές;

Σε ποιες δυο κατηγορίες 

μπορούν να χωριστούν, 

με βάση τη χημική τους 

σύσταση;
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Βιβλίο   σελ.21

Τροφές

Θρεπτικές ουσίες

Οργανικές Θρεπτικές ουσίες
(περιέχουν άνθρακα)

Ανόργανες Θρεπτικές ουσίες
(ΔΕΝ περιέχουν άνθρακα)

υδατάνθρακες

πρωτεΐνες

λιπίδια

νουκλεϊνικά οξέα

βιταμίνες

νερό

άλατα
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Βιβλίο   σελ.21

Τροφές

Θρεπτικές ουσίες

Οργανικές Θρεπτικές ουσίες
(περιέχουν άνθρακα)

Ανόργανες Θρεπτικές ουσίες
(ΔΕΝ περιέχουν άνθρακα)

υδατάνθρακες

πρωτεΐνες

λιπίδια

νουκλεϊνικά οξέα

βιταμίνες

νερό

άλατα
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Ποιο ρόφημα θα επιλέγατε να πιείτε και 
γιατί, σε καθεμιά από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις;

 Αν σπάσετε οστό (κόκκαλο).

 Αν χρειάζεστε ενέργεια για το 
διαγώνισμα βιολογίας.

 Αν έχετε κρυολογήσει.

 Αν έχετε περάσει μια σοβαρή 
γαστρεντερίτιδα;

 Μετά από έντονη εφίδρωση κατά τη 
διάρκεια της γυμναστικής

Άλατα, βιταμίνες, νερό, νουκλεϊνικά οξέα, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες

Δομικά υλικά

Ενεργειακά  υλικά

Επούλωση πληγών

Ισορρόπηση νευρικού συστήματος

Ενυδάτωση
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1. Ποιο από τα 7 θρεπτικά συστατικά καίμε πρώτο, όταν 
γυμναζόμαστε;

2. Αν το φαγητό που φάγαμε σήμερα περιέχει περισσότερη 
ενέργεια από αυτήν που καταναλώσαμε, τι θα συμβεί;

3. Γιατί χοντραίνουμε περισσότερο, όταν καταναλώνουμε 
κόκκινο κρέας ή τηγανητά;

4. Ποια εποχή του χρόνου νιώθουμε την ανάγκη να 
καταναλώσουμε περισσότερα λιπαρά φαγητά;

5. Πώς θα άλλαζε η ζωή μας, αν αποταμιεύαμε την ενέργεια 
που μας περισσεύει από την τροφή μας σε υδατάνθρακες; 
(βοήθεια: 1g υδατ= 4 Kcal, 1g λιπαρών ουσιών = 8 Kcal)

Άλατα, βιταμίνες, νερό, νουκλεϊνικά οξέα, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες

6



Γιατί ένα ανορεξικό άτομο 

χαρακτηρίζεται  συνήθως από 

μειωμένη ενέργεια /μειωμένη 

ανάπτυξη / θαμπά μαλλιά / αδύνατα 

νύχια / ζαρωμένο ή σχισμένο δέρμα 

/ και είναι φιλάσθενο;

Άλατα, βιταμίνες, νερό, νουκλεϊνικά οξέα, 
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες



Αντιστοιχίστε! 

 Υδατάνθρακες

 Πρωτεΐνες

 Λιπαρές ουσίες

 Άλατα και βιταμίνες

 Απαραίτητα σε μικρές ποσότητες 
για ομαλή λειτουργία του 
οργανισμού

 Δομικά υλικά

 Ενεργειακά υλικά

 Πρωταρχική πηγή ενέργειας

 Πρωταρχική αποταμιευτική 
μορφή ενέργειας, ειδικά στα ζώα

 Αποταμιευτική μορφή ενέργειας 
π.χ. άμυλο στα φυτά
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Κίτρινα τυριά,
φέτα, κόκκινο κρέας, 
βούτυρο
λάδι, σοκολάτες,
τηγανητά, fast food

• Πρωταρχικά δομικά υλικά (χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την ανάπτυξη / δημιουργία νέων κυττάρων 

• Άμυνα του οργανισμού (αντισώματα)

• Επιταχύνουν τις αντιδράσεις του μεταβολισμού 
(ένζυμα)

Πρωτεΐνες 

Νερό 0 Kal/g

Ύδρευση ,
ή από τροφές -
κυρίως φρούτα και 
λαχανικά π.χ. αγγουράκι

• Σχηματισμός και ανάπτυξη γερών οστών 
και δοντιών

• Ομαλή λειτουργία των μυών και του 
νευρικού συστήματος

Γαλακτοκομικά, φρούτα,
λαχανικά, κρόκος αυγού, 
ψάρια, κόκκινο κρέας

Βιταμίνες 

Κρέας, γάλα, καρότα (Α)
ξηροί καρποί(Β)
εσπεριδοειδή, λαχανικά (C)
ψάρια, γαλακτοκομικά (D)

πχ. ασβέστιο, σίδηρος
φώσφορος κ.ά.

• Πρωταρχική πηγή ενέργειας
• Δομικά υλικά (χτίζουν τα κύτταρά μας)
• Αποταμιευτικά υλικά (αποθηκεύουν 

ενέργεια, π.χ. άμυλο στα φυτά)

0 Kal/g

0 Kal/g

4 Kal/g

Λιπαρές ουσίες ή 
λιπίδια = (ζωικές τροφές) 

+ Έλαια (φυτικές 
τροφές) 

• Πρωταρχικά αποταμιευτικά υλικά 
(αποθηκεύουν ενέργεια)

• Δεύτερη πηγή ενέργειας μετά 
τους υδατάνθρακες 

• Δομικά υλικά
• Θερμομονωτικά υλικά
• Προστατεύουν ευαίσθητα όργανα

Βιβλίο   σελ.22
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0 Kal/g Σε οποιαδήποτε τροφή! 
(υπενθύμιση: τρώμε 
κύτταρα!)

Νουκλεϊνικά οξέα
Διαίρεση κυττάρων (δημιουργία 
νέων πυρήνων / μιτοχονδρίων / 
χλωροπλαστών)
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• Ποια ομάδα είναι σε θέση 
να ονομάσει…

…τις 7 κατηγορίες 
θρεπτικών τροφών;

• Σε πόσες κατηγορίες 
μπορούμε να τις 
χωρίσουμε με βάση:

1. τη χημική τους σύσταση;
2. τη χρησιμότητά τους 

στον οργανισμό;
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Οργανικές 

Ανόργανες 

Περιέχουν 
άνθρακα

Δεν περιέχουν 
άνθρακα

12



 Πρωτεΐνες

 Υδατάνθρακες 

 Λιπαρές ουσίες 

 Νερό 

 Άλατα

 Νουκλεϊνικά οξέα

 Βιταμίνες

Οργανική
ουσία
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 Ενεργειακό υλικό

 Θερμομονωτικό υλικό

 Η πρώτη πηγή ενέργειας που καταναλώνουμε, 
όταν γυμναζόμαστε

 Μορφή στην οποία αποταμιεύουν κυρίως την 
ενέργειά τους τα φυτά (άμυλο) και τα ζώα

 Μορφή στην οποία αποταμιεύουν κυρίως την 
επιπλέον ενέργειά τους τα ζώα

 Δίνει περισσότερες θερμίδες ανά g, όταν καεί

 Μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε τις διπλάσιες 
θερμίδες σε κάθε g του σώματός μας

 Προστατεύει ευαίσθητα όργανα του σώματός μας 
πχ. νεφρά

Λ +Υ

Λ

Υ

Υ

Λ

Λ

Λ

Λ



Βιβλίο   σελ.36

Γ 

Δ 

Α 

Β 

ΣΤ 

Ζ 

Ε 
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Βιβλίο   σελ.2816

Ηλικία

Άσκηση / σωματική δραστηριότητα

Φύλο

Θηλασμός 

Σωματική διάπλαση

Μυϊκή μάζα



Βιβλίο   σελ.27

Τα παιδιά αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, σε σχέση με τους 

ενήλικες, άρα απαιτούνται δομικά υλικά για δόμηση π.χ. του 

σκελετού τους.
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Αντιδραστήριο 

Benedict
γαλάζιο

γαλάζιο

Θειικός

Χαλκός

CuSO4

Παρουσία 

NaOH

γαλάζιο

γαλάζιο

γαλάζιο

γαλάζιο

γαλάζιο

γαλάζιο

κεραμιδί

γαλάζιο

μοβ

μοβ

μοβ

γαλάζιο

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-
+

+
-

+

Διάλυμα αλατιού

Διάλυμα πρωτεϊνών

Διάλυμα γλυκόζης

Διάλυμα αλατιού

Βιβλίο σελ.54

κεραμιδί

κεραμιδί



αιθανόλη

Υπερμαγγανικό

Κάλλιο

KMnO4

άχρωμο

μοβ

άχρωμο

άχρωμο

άχρωμο

άχρωμο

λευκό ίζημα

λευκό ίζημα

λευκό ίζημα

μοβ

μοβ

μοβ

μοβ

μοβ

άχρωμο

άχρωμο

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Διάλυμα αλατιού

Διάλυμα αλατιού

Λάδι 

Βιταμίνη C

Βιβλίο σελ.54



1.3.1: Πιστεύετε ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι τρέφονται 
υγιεινά; ...ΟΧΙ...............
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, δίνοντας τρία (3) 
επιχειρήματα.

Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας ...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: Διατροφικές συνήθειες και υγεία
Στο γραφείο της κλινικού διαιτολόγου…

α. Τρώνε συχνά έτοιμο φαγητό, που περιέχει πολλά 
λίπη.

β. Καταναλώνουν πολλά γλυκά, παγωτά, αναψυκτικά.
γ. Προτιμούν τηγανητά, αντί ψητά ή βραστά φαγητά.
δ. Καταναλώνουν πολύ λίγα φρούτα και λαχανικά.
ε. Καταναλώνουν πολύ κρέας.

Βιβλίο   σελ.2620

Ποιους κανόνες πρέπει να 
ακολουθεί η διατροφή μας, 

ώστε να θεωρείται ότι 
τρεφόμαστε υγιεινά;



Η πυραμίδα υγιεινής διατροφής

Βιβλίο   σελ.26

21

Διαφορετικά και 
‘πυραμίδα μεσογειακής 

διατροφής’ ή 
‘μεσογειακής δίαιτας’



(β) Η Πυραμίδα Διατροφής ονομάζεται και 

πυραμίδα μεσογειακής διατροφής ή μεσογειακής 

δίαιτας. Γιατί πιστεύετε ότι ονομάζεται έτσι;

1. Γιατί στηρίζεται στις παραδοσιακές διατροφικές 

συνήθειες  των λαών της Μεσογείου.

2. Τα τρόφιμα που περιλαμβάνει παράγονται κυρίωςστις 

χώρες της Μεσογείου.  

Βιβλίο   σελ.27
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1.3.2 (α) Κανόνες Υγιεινής Διατροφής 
με βάση την Πυραμίδα Διατροφής:

Βιβλίο   σελ.27
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δημητριακά (υδατάνθρακες), 
γαλακτερά, φρούτα, λαχανικά 

κοτόπουλο, ψάρι, αυγό, 
κόκκινο κρέας 

λιπαρές ουσίες, γλυκά



δ. Με βάση τα όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα για τη 
διατροφή, να προσπαθήσετε να εξηγήσετε τι σημαίνει 
«Ισορροπημένη Διατροφή».

Η ισορροπημένη Διατροφή περιλαμβάνει την κατανάλωση

των σωστών τροφών / θρεπτικών ομάδων στις σωστές

αναλογίες.

Βιβλίο   σελ. 30
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 Τρώω αργά, μασώντας καλά την τροφή μου.

 Πίνω νερό μαζί με το φαγητό μου.

 Τρώω, όποτε πεινάω.

 Στα γεύματά μου υπάρχει ποικιλία τροφών.

 Πίνω αναψυκτικά, όταν διψάω.

 Δεν τρώω φρούτα και λαχανικά, γιατί δεν μου αρέσουν.

 Γυμνάζομαι κάθε μήνα. 
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 Η μεγάλη κατανάλωση λιπαρών ουσιών προκαλεί 
παχυσαρκία, καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά επεισόδια.

 Καλό είναι η διατροφή μας να είναι απαλλαγμένη 
πλήρως από λιπαρές ουσίες.

 Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε έλαια (φυτικά 
λάδια), και κυρίως ελαιόλαδο, παρά ζωικά λίπη.

 Τα όσπρια περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών.

 Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν βιταμίνες και 
πρέπει να περιλαμβάνονται καθημερινά στη διατροφή 
μας.

 Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν φυτικές ίνες, 
που πρέπει να περιλαμβάνονται καθημερινά στη 
διατροφή μας.

 Τα παιδιά τρώνε περισσότερο από έναν ενήλικα.

 Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη ενέργεια σε σχέση 
με το βάρος τους από ό,τι ένας ενήλικας.
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Σε μια 
, ποια από τις 7 ομάδες 

θρεπτικών συστατικών πρέπει...

• ...να καταναλώνεται περισσότερο;

• Ποια λιγότερο;
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Βιβλίο   σελ.58

√

√

√

χ

χ

χ
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«Φάρμακό σας ας 
γίνει η τροφή σας 
και η τροφή σας ας 
γίνει φάρμακό 
σας»…
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Ηλικία (έτη)

2.7

10

8.2

3.1

9.9

4.2

Αγόρια Κορίτσια 

2-5 6-11 12-17

(γ) Ποια διαφορά

παρατηρείται μεταξύ

των ηλικιών 6-11 και

12-17; Να δώσετε δυο

(2) πιθανούς λόγους

στους οποίους μπορεί

να οφείλεται αυτή η

διαφορά.

Βιβλίο  σελ.32-33
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Βιβλίο  σελ.33

Εργαζόμενες μητέρες → κατανάλωση έτοιμων φαγητών, μειωμένη 
δραστηριότητα, ηλεκτρονικά παιχνίδια / facebook, αντί για πχ. 
Ποδόσφαιρο, κ.τ.λ.

Αύξηση γυμναστικής, σωστή πληροφόρηση, συμπερίληψη υγιεινής 
διατροφής στο αναλυτικό πρόγραμμα, κ.τ.λ. … και guess what???


