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 https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=19&v=waBse-lDv7Q

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=waBse-lDv7Q


Η μονάδα 
μέτρησης της 
ενέργειας που 
παίρνουμε 
από τις 
τροφές είναι η 
θερμίδα 
(calorie) και το 
τζιάουλ 
(joule).



Η σχέση μεταξύ 
θερμίδων και 
τζιάουλ είναι: 

1 kcal = 4,2 joule



 Υδατάνθρακες

 Πρωτεΐνες

 Λίπη

 Βιταμίνες

 Άλατα και ιχνοστοιχεία



Μόνο τα τρία θρεπτικά συστατικά 
παρέχουν θερμίδες στον οργανισμό:

 Υδατάνθρακες – 4 θερμίδες ανά γραμμάριο

 Πρωτεΐνες – 4 θερμίδες ανά γραμμάριο

 Λίπη - 9 θερμίδες ανά γραμμάριο





Οι βιταμίνες, τα άλατα και οι φυτικές ίνες 
προσφέρουν άλλα οφέλη στον οργανισμό 

αλλά όχι θερμίδες.



H προσλαμβανόμενη ενέργεια ισούται με τη 
δαπανώμενη ενέργεια.

Ενεργειακό ισοζύγιο 









Αν η ενέργεια (θερμίδες) που λαμβάνεται
με την τροφή είναι μεγαλύτερη από την
ενέργεια που ξοδεύεται μέσα στο σώμα,
τότε βάζουμε βάρος.



Αν η ενέργεια (θερμίδες) που λαμβάνεται
με την τροφή είναι μικρότερη από την
ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός,
τότε χάνουμε βάρος.





 https://www.youtube.com/watch?v=VEQaH4L
ruUo

 https://www.youtube.com/watch?v=Kmlh7M
vdxXs (Ελληνικά)

https://www.youtube.com/watch?v=VEQaH4LruUo
https://www.youtube.com/watch?v=Kmlh7MvdxXs


 Βασικός μεταβολισμός (ΒΜ) είναι το
ελάχιστο ποσό ενέργειας (θερμίδες) που
χρειάζεται ο οργανισμός, για να εκτελέσει
τις βασικές του λειτουργίες. Αυτές οι
λειτουργίες ονομάζονται ακούσιες, π.χ. η
αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος, η
πέψη των τροφών, η λειτουργία της
καρδιάς.



 Ο ΒΜ υπολογίζεται, όταν το σώμα
βρίσκεται σε τέλεια ανάπαυση, σε
κανονική θερμοκρασία και έχουν περάσει
12-18 ώρες από το τελευταίο γεύμα.



















Βελτίωση 

μεταβολισμού



Μη μειώνετε σημαντικά τη θερμιδική σας
πρόσληψη. Αν πρέπει να το κάνετε, κάντε το
σταδιακά. Μην προσπαθείτε να χάσετε
περισσότερο από 0.5 – 1 κιλό βάρους τη
βδομάδα.



Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ύπνος βοηθάει 
στη βελτίωση του μεταβολισμού.



Τροφές πλούσιες σε Ωμέγα 3 βελτιώνουν 
τον μεταβολισμό



Αποφύγετε τα κορεσμένα λίπη και τη 
ζάχαρη. Μειώνουν τον μεταβολισμό.



Η άσκηση βοηθά στη βελτίωση                               
του μεταβολισμού.



Τουλάχιστον 8 
ποτήρια τη μέρα 



 Πώς θα βάλουμε βάρος σωστά, όταν 
είμαστε λιποβαρείς;  

 https://www.myfooddata.com/articles/highe
st-calorie-foods.php

https://www.myfooddata.com/articles/highest-calorie-foods.php


Πώς υπολογίζουμε τις θερμίδες 
των τροφών;



1) Από πίνακες 
διατροφής

Υπάρχουν σε 
βιβλία και στο 
διαδίκτυο.



2) Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο



3) Παρατηρώντας τις συσκευασίες







4) Οι μεγάλες αλυσίδες Fast food και
εστιατορίων έχουν αναρτημένους
καταλόγους στο διαδίκτυο, τους οποίους
πολλές φορές μπορείτε να κατεβάσετε σε
PDF.


