
ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ



Οµάδες που εργάστηκαν στο πρόγραµµα µας:

1. Τριανταφύλλη Αντωνία
Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα
Σταθοπούλου Γεωργία
Τσελεµπή Γεωργία

2. Κωστόπουλος Ελευθέριος
Ρεκούνας Κωσταντίνος
Πέππας Αργύριος
Πλέγας Ζαφείρης
Στάνκοβιτς ∆ηµήτρης

3. ∆ήµας Αλέξανδρος
Μιχαλόπουλος Άγγελος
Λιακόπουλος ∆ηµήτρης
Παππάς Κωσταντίνος
Παναγιωτόπουλος ∆ηµήτρης

4. Κρουστούρη Ευσταθία
Νιφόρα Χριστίνα
Σταθοπούλου Μαρία
Τακοπούλου Μαρία – Ιωάννα
Τοπτσής Μιχάλης



Ιστορική αναδροµή

Νηστεία ονοµάζεται η εκούσια ή ακούσια αποχή από τροφή (άλλως
ασιτία). Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται από πολλούς λαούς για την
εκούσια αποχή σε ορισµένες τροφές ιδίως
για θρησκευτικούς λόγους.

Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη και προέρχεται από το αρνητικό µόριο ‘νη’
και το ρήµα ‘εσθίω’, που σηµαίνει τρώγω.



Ιστορική αναδροµή

Σύµφωνα µε τους ιερούς κανόνες της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, νηστείες ονοµάσθηκαν οι ηµέρες κατά τις οποίες οι
πιστοί οφείλουν να απέχουν από τις ηδονές του βίου και από
ορισµένες τροφές και ποτά.

Η ορθόδοξη εκκλησία ορίζει διάφορες περιόδους

νηστείας, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 180-

200 ηµέρες κατά τη διάρκεια όλου του έτους.



Περίοδοι νηστείας

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Σαρακοστή είναι η
αρχαιότερη από τις µεγάλες νηστείες
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. ∆ιαρκεί από
την Καθαρά ∆ευτέρα µέχρι και
την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, 
οπότε ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων και
η Μεγάλη Εβδοµάδα.



Περίοδοι νηστείας

Η νηστεία των Χριστουγέννων διαρκεί σαράντα
ηµέρες, όµως δεν έχει την αυστηρότητα της
νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς
επιτρέπεται να τρώµε ψάρι. Αρχίζει την 15η
Νοεµβρίου και λήγει την 24η ∆εκεµβρίου. 



Περίοδοι νηστείας

Η νηστεία του ∆εκαπενταύγουστου. 
Αρχίζει τη 1η Αυγούστου και λήγει
στις 15 του ίδιου µήνα. Είναι νηστεία
αυστηρή, όπως εκείνη της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής.



Περίοδοι νηστείας

Τα Θεοφάνεια είναι µεγάλη ετήσια
χριστιανική εορτή της ανάµνησης της
Βάπτισης του Ιησού και η παραµονή τους
είναι νηστεία (5 Ιανουαρίου).



Περίοδοι νηστείας

Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αρχίζει από
την ∆ευτέρα µετά την Κυριακή των Αγίων
Πάντων µέχρι και την 28η Ιουνίου.



Περίοδοι νηστείας

Η νηστεία της 29ης Αυγούστου, ιερής µνήµης
αποκεφαλισµού του Ιωάννη του Προδρόµου.



Περίοδοι νηστείας

Η νηστεία της 14ης Σεπτεµβρίου, ιερής µνήµης της
Ύψωσης του Τίµιου Σταυρού.



Περίοδοι νηστείας

Η νηστεία της Τετάρτης κάθε εβδοµάδας , 
επειδή την ηµέρα Τετάρτη ξεκίνησε η δίκη

του Χριστού.

Η νηστεία της Παρασκευής κάθε εβδοµάδας, 
διότι την ηµέρα Παρασκευή σταυρώθηκε ο
Χριστός.



Οι νηστείες της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας

Οι νηστείες της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι
ελαφρότερες από της Ανατολικής. Απαγορεύουν
ουσιωδώς µόνο το κρέας. Οι νηστείες είναι υποχρεωτικές
στους πιστούς που βρίσκονται σε ηλικία άνω των 21 
ετών· η υποχρέωση αυτή παύει µετά το 60όν έτος της
ηλικίας.



Η Ευαγγελική διαµαρτυρόµενη Εκκλησία

Η Ευαγγελική διαµαρτυρόµενη Εκκλησία
απέρριψε εντελώς την νηστεία. Μόνο κατά την
Μεγάλη Παρασκευή τηρεί αποχή από του
κρέατος.



Οι νηστείες των Αρµενίων

Οι νηστείες των Αρµενίων είναι κατά
πολύ αυστηρότερες των νηστειών των
Ορθοδόξων.



Νηστεία σε λαούς της αρχαιότητας

Η νηστεία αποτελεί ανατολική συνήθεια. Στους αρχαίους ασιατικούς λαούς
και στους Αιγυπτίους τη νηστεία την επέβαλλαν θρησκευτικοί λόγοι.     

Κατά την αρχαιότητα ως λόγος της καθιερώσεως της νηστείας εφέρετο η
εξευµένιση των εξοργισµένων θεών.

Προκειµένου να ετοιµαστούν οι πιστοί για τη συµµετοχή τους σε θρησκευτικές
τελετές ή για να τιµήσουν ή για να εξιλεώσουν κάποιο θεό έπρεπε να
απέχουν γενικά ή µερικά από τροφές.



Αρχαίοι Έλληνες

Στους αρχαίους Έλληνες η νηστεία ήταν µάλλον
περιορισµένη και τηρούνταν µόνο από τους
συµµετέχοντες στα διάφορα «µυστήρια».

Την νηστεία ασκούσαν προπάντων οι ιερείς, οι βασιλείς
και οι στρατηγοί προκειµένου να θυσιάσουν.

Οι Αθηναίοι, νήστευαν µόνο κατά τις εορτές των
«Ελευσινίων» µυστηρίων και των Θεσµοφοριών, για
κάθαρση και εξιλασµό..



Ελευσίνια µυστήρια

Η τρίτη ηµέρα των Ελευσίνιων µυστηρίων ήταν
ηµέρα νηστείας και το απόγευµα λάµβανε
χώρα γεύµα από άρτους φτιαγµένους
από µέλι και σουσάµι.



Τα Θεσµοφόρια

Τα Θεσµοφόρια των Αθηνών ήταν εορτή που συµµετείχαν
αποκλειστικά γυναίκες. Μια πολύ αυστηρή προϋπόθεση, 
για τις γυναίκες που επρόκειτο να λάβουν µέρος ήταν κατά
το στάδιο της προετοιµασίας και της κυρίως γιορτής να
απέχουν από κάθε µορφής επαφή και επικοινωνία µε τους
συζύγους τους!



Τα Θεσµοφόρια

Η δεύτερη µέρα, που ονοµαζόταν «νηστείας» ήταν µέρα πένθους. 
Οι γυναίκες κάθονταν κατάχαµα, γύρω από το άγαλµα της
θεάς ∆ήµητρας, τρώγοντας µόνο τους «σησαµούντας»,
δηλαδή, εδέσµατα παρασκευασµένα από το γνωστό µας
σουσάµι.



Οι Λακεδαιµόνιοι

Οι Λακεδαιµόνιοι διέτασσαν γενική νηστεία σε ολόκληρη
την χώρα τους, όταν επρόκειτο να επιδοθούν σε σοβαρές
πολεµικές περιπέτειες. 



Οι ιερείς του ∆ία

Οι ιερείς του ∆ία, στο νησί της Κρήτης, καθ’ όλη
τους τη ζωή όφειλαν να απέχουν αυστηρά από το
κρέας και τα ψάρια.

Ιδιότυπες νηστείες είχαν επίσης καθιερώσει οι
φιλοσοφικές σχολές και οργανώσεις όπως οι
Ορφικοί και οι Πυθαγόρειοι.



Οι Ρωµαίοι

Οι Ρωµαίοι και οι κάτοικοι της Ιταλίας νήστευαν
κυρίως σε εθνικές στιγµές. Οι κάτοικοι των
διαφόρων πόλεων κατέφευγαν στη δοκιµασία
της νηστείας για να προκαλέσουν τη θεία
βοήθεια.



Οι Εβραίοι

Οι Εβραίοι νήστευαν χωρίς να τους το επιβάλλει κανένας
θρησκευτικός κανόνας. Η νηστεία επαινείται στην Παλαιά ∆ιαθήκη
ως µία δοκιµασία ευάρεστη στο Θεό που προκαλεί τη θεία
συγνώµη.

Η νηστεία των Εβραίων συνίστατο κυρίως στην ελάττωση του
αριθµού των γευµάτων.



Ινδουισµός

Οι σηµερινοί Εβραίοι είναι περισσότερο
ελεύθεροι στα ζητήµατα νηστείας. Έχουν
µόνον έξι ηµέρες υποχρεωτικής νηστείας, 
ενώ οι ευσεβέστεροι νηστεύουν επί
τριάντα ηµέρες.



Ισλάµ

Η νηστεία είναι υποχρεωτική για όλους τους Μουσουλµάνους.
Οι Μουσουλµάνοι νηστεύουν κατά το µήνα Ραµαζάν. Απέχουν
υποχρεωτικά, από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου, από
κάθε είδους τροφή ακόµη και νερό,  από κάπνισµα, ποτό, 
αρώµατα και σεξουαλικές επαφές. Όχι όµως στο υπόλοιπο
διάστηµα µέχρι την ανατολή του ηλίου (δηλαδή τη νύκτα). Την
αυγή αφυπνίζονται µε τύµπανα που περιφέρονται στις
συνοικίες, προκειµένου να φάνε.



Ισλάµ

Στο Ισλάµ εξαιρούνται κάποια άτοµα από την νηστεία: Ο
άρρωστος και ο ταξιδιώτης. Πρέπει όµως µετά τη θεραπεία
τους ή το ταξίδι να νηστέψουν τις µέρες που χάσανε.



Οι Βραχµάνοι των Ινδιών

Οι Βραχµάνοι των Ινδιών νηστεύουν πολύ συχνά και αυστηρά. Η
ηλικία, οι ασθένειες και οι παντός είδους αδυναµίες δεν
αποτελούν λόγους εξαιρέσεως από τη νηστεία. Οι φακίρηδες
και οι φανατικοί Ινδοί επιβάλλουν τους εαυτούς τους σε
υπερβολικότατες νηστείες. 

Κατορθώνουν να µένουν χωρίς τροφή για οκτώ, δέκα, ακόµη και
δεκαπέντε ηµέρες.



Βουδισµός

Ο Βουδισµός όµως δεν επιβάλει τη νηστεία ως θρησκευτικό
κανόνα στους θρησκευόµενους.

Επειδή όµως το πολύ φαγητό επηρεάζει τον βουδιστικό
διαλογισµό, οι Βουδιστές µοναχοί µετά το µεσηµέρι
αποφεύγουν το φαγητό.



Βουδισµός

Οι βουδιστές του Θιβέτ έχουν δύο είδη νηστειών: την αυστηρή
νηστεία που διαρκεί 24 ώρες, κατά την οποία δεν επιτρέπεται
ούτε η κατάποση του σιέλου. Οι περισσότεροι τηρούν αυτή επί
τρεις συνεχείς ηµέρες, πίνοντας µόνο λίγο τσάι το πρωί. Η
άλλη νηστεία συνίσταται στην λήψη ενός µόνο δείπνου κατά
την εσπέρα.



Κύρια χαρακτηριστικά της νηστείας

Κατά τις ηµέρες των νηστειών οι Χριστιανοί δεν τρώνε: κρέας, 
αυγά, γάλα, ζωικά προϊόντα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
ψάρια (εκτός των θαλασσινών, οστράκων, αυγοτάραχου και
χαβιάρι), λάδι (εκτός από τις ελιές), το κρασί και κατ’ επέκταση
τα οινοπνευµατώδη ποτά.

Τα επιτρεπόµενα κατά τις νηστείες εδέσµατα ονοµάζονται
«νηστίσιµα» ή «σαρακοστιανά».  



Κύρια χαρακτηριστικά νηστείας

Με τη νηστεία ελαχιστοποιείται η κατανάλωση
κορεσµένου λίπους (ζωικά λιπαρά) και
αυξάνεται η κατανάλωση µονοακόρεστου
λίπους (φυτικά λιπαρά)



Κύρια χαρακτηριστικά νηστείας

• Αποχή από τρόφιµα ζωικής προέλευσης

• Αποχή από γαλακτοκοµικά προϊόντα

• Αποχή από αυγά

� Τα τρόφιµα της νηστείας είναι πλούσια σε:

• Κάλλιο

• Μαγνήσιο

• Φολικό οξύ

• Βιταµίνη C, E, A

• Ω3 και Ω6 λιπαρά

• Σελήνιο



Μεσογειακή ∆ιατροφή

Το καλύτερο διαιτητικό µοντέλο που είναι
πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά και
µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα στην χώρα µας
είναι η Μεσογειακή ∆ιατροφή .



Κρητική-µεσογειακή
διατροφή

Η Κρητική διατροφή αποτελεί τα τελευταία χρόνια
αντικείµενο µελέτης. Η πλειοψηφία των
ερευνών αναδεικνύουν την κρητική κουζίνα ως
το πιο ποιοτικά υψηλό παράδειγµα
µεσογειακής διατροφής. Οι κάτοικοι της Κρήτης
έχουν τους χαµηλότερους δείκτες
θνησιµότητας και τα πιο µικρά αναλογικά και
σε παγκόσµια κλίµακα ποσοστά θνητότητας
από καρδιαγγειακά νοσήµατα και καρκίνους. 



Συµβολή της παράδοσης στην καλύτερη
υγεία και στην οικολογική ισορροπία

Στην µελέτη των 7 χωρών (που διήρκεσε 30 
χρόνια) φαίνεται ότι οι Κρητικοί ακολουθούν σε
µεγάλο βαθµό τις νηστείες της Εκκλησίας. Αν
και η πλειοψηφία του πληθυσµού παρήγαγε τα
δικά της ζωικά προϊόντα, αυτά τα κατανάλωναν
µόνο σε περιόδους µη νηστείας.



Τρόφιµα Μεσογειακής διατροφής

Η µεσογειακή διατροφή περιέχει

- άφθονα κηπευτικά

- χόρτα και λαχανικά

- όσπρια

- Φρούτα

- δηµητριακά

- ξηρούς καρπούς

- κρασί



Τρόφιµα Μεσογειακής διατροφής

Γαλακτοκοµικά (κυρίως τυρί και γιαούρτι)

• Ψάρια

• Ελάχιστη κατανάλωση κρέατος

• Γλυκά λίγες φορές την εβδοµάδα (αντικατάσταση ζάχαρης µε
µέλι)

Και ελαιόλαδο, που είναι η βασική πηγή λίπους!



Τρόφιµα που καταναλώνουµε στην
νηστεία

� Αµυλούχα: Ψωµί, Κράκερ, Κριτσίνια, 
Παξιµάδια και άλλα αρτοσκευάσµατα

� Λαχανικά και φρούτα

� Όσπρια

� Ξηροί καρποί, Ταχίνι, Χαλβάς

� Προϊόντα σόγιας

� Θαλασσινά



Θρεπτικές ουσίες νηστίσιµων
τροφίµων

Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν πολλές
βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία (µέταλλα και
ιχνοστοιχεία).

Τα όσπρια περιέχουν µεγάλο ποσοστό από
πρωτεΐνες (γι’ αυτό και ονοµάζονται "το κρέας
του φτωχού")



Θρεπτικές ουσίες
νηστίσιµων τροφίµων

Οι ξηροί καρποί περιέχουν ακόρεστα λιπαρά
οξέα (Ω - 3 και Ω-6), φυτικές πρωτεΐνες, 
αντιοξειδωτικά (α-τοκοφερόλη), βιταµίνη Β, 
ανόργανα συστατικά (ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο, 
µαγνήσιο, χαλκό), φυτικές ίνες, πολυφαινόλες, 
αργινίνη και τανίνες. 

Τα δηµητριακά περιέχουν

υδατάνθρακες.



Θρεπτικά συστατικά νηστίσιµων
τροφίµων

Πηγές πρωτεΐνης: Όσπρια, Ξηροί καρποί, 
Βρώµη, Σόγια, Κινόα

Πηγές Ασβεστίου: Αµύγδαλα, Μπρόκολο, 
Κουνουπίδι, Λάχανο, Μπάµιες, Χαλβάς, 
Σουσάµι, Προϊόντα σόγιας, Πράσινα φυλλώδη
λαχανικά

Πηγές Σιδηρού: Όσπρια, Ξηροί καρποί, 
Εµπλουτισµένα δηµητριακά, πράσινα φυλλώδη
λαχανικά (π.χ σπανάκι), αποξηραµένα φρούτα, 
θαλασσινά, (Όλα αυτά σε συνδιασµό µε χυµό
λεµονιού ή εσπεριδοείδων για την καλύτερη
απορρόφηση σιδήρου) 



Σύγχρονη διατροφή

� Εναλλάσσονται τρία ή τέσσερα φαγητά και τα
συναφή:

� Μπριζόλα

� Μπιφτέκι

� Σουβλάκι

� Hamburgers

� Τηγανητές πατάτες

� Πίτσα

� Τσίπς



Επιπτώσεις της κακής διατροφής

- Κρίσεις άσθµατος

- Σοβαρά εκζέµατα

- Αλλεργική επιπεφυκίτιδα

- Βλάβες στο ανοσοποιητικό. 

- Καρδιαγγειακά προβλήµατα

- Φθορές στην µνήµη

- Παχυσαρκία

- Φλεγµονές στον οργανισµό

- Μεταβολές στον εγκέφαλο και στις νοητικές ικανότητες

- Νεφρικές βλάβες

- ∆ιούρηση ασβεστίου



Επιπτώσεις κακής διατροφής

Η υπερκατανάλωση πίτσας και άλλων µη παραδοσιακών
τροφίµων επηρεάζει την γονιµότητα των νεαρών ανδρών. 



Σωµατικά οφέλη νηστείας

Πέραν της αποφυγής των προηγούµενων επιπτώσεων στον
οργανισµό η νηστεία προσφέρει:

� Αποτοξίνωση. Εξαλείφει τις αποθηκευµένες τοξίνες.

� Ξεκουράζει το πεπτικό σύστηµα.

� Επαναφέρει την επανεκτίµηση της καλής γεύσης.

� Είναι η …φυσική απάντηση στην αρτηριακή πίεση.



Νηστεία και παιδιά

Σύµφωνα µε απόψεις παιδιάτρων τα παιδιά
µπορούν να ακολουθούν την νηστεία µετά τα
5-6 χρόνια της ζωής τους.



Νηστεία και παιδιά

Με την νηστεία τα παιδιά µπορούν να
ακολουθήσουν τη µεσογειακή διατροφή και να
ωφεληθούν πολλαπλά. ∆ηλαδή να: 

1) Υιοθετήσουν µια χορτοφαγική δίαιτα.

2) Εισάγουν στην διατροφή τους όσπρια.



Πνευµατικά οφέλη νηστείας

� Ευαισθητοποιούµαστε µε τα βάσανα και τις ανάγκες
των συνανθρώπων µας

� Στηρίζουµε τους φτωχούς

� Προσπαθούµε να µην κατακρίνουµε τους άλλους

� Προσπαθούµε να µην σκεφτόµαστε πονηρά και
άσχηµα για τους άλλους

� Ο νους ηρεµεί και αποµακρύνει τις αρνητικές σκέψεις

� Ανυψωνόµαστε προς το Θείο. 



Σύγχρονοι Έλληνες και
Μεσογειακή ∆ιατροφή

Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα, τα
πράγµατα δείχνουν να είναι αισιόδοξα όσον αφορά
στην Μεσογειακή διατροφή, αφού 7 στους δέκα
ερωτηθέντες γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες
τροφίµων της, αλλά και καταναλώνουν καθηµερινά
µέρη αυτών των κατηγοριών. Πιο συγκεκριµένα, οι 9 
στους 10 Έλληνες καταναλώνουµε καθηµερινά
ελαιόλαδο, οι 8 στους 10 ψωµί, οι 7 στους δέκα
φρούτα και τυρί, οι 2 στους 3 γαλακτοκοµικά και
λαχανικά, ενώ µόνο δύο στους δέκα δηλώνουν ότι
καταναλώνουν καθηµερινά κρασί και γλυκά. 



Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας κάναµε
καταγραφή των τροφίµων που

καταναλώνουν οι οικογένειες των οµάδων
των µαθητών στη διάρκεια µιας εβδοµάδας

• Παρατηρήσαµε ότι οι οικογένειες

που ερωτήθηκαν καταναλώνουν

καθηµερινά ψωµί. Επίσης υπάρχει
µεγάλη κατανάλωση σε φρούτα, 
γαλακτοκοµικά ελαιόλαδο, λαχανικά
και γλυκά. Αµέσως µετά
καταναλώνουν ζυµαρικά, όσπρια, 
ψάρια, αυγά και πουλερικά.  
Συµπεραίνουµε ότι µε την ίδια

συχνότητα τρώνε κόκκινο κρέας. 
Μικρότερη κατανάλωση υπάρχει

στα αλλαντικά και στους ξηρούς

καρπούς.

Α/Α ΤΡΟΦΙΜΑ

1 2 3 4 5
1 ΨΩΜΙ 2 3 5 7 7
2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 2 2 2 1 1
3 ΟΣΠΡΙΑ 1 1 1 2 2
4 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2 2 4 3 3
5 ΦΡΟΥΤΑ 4 5 7 7 7
6 ΨΑΡΙΑ 1 1 3 1 1
7 ΞΗΡ.ΚΑΡΠΟΙ 1 3 1 1 2
8 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1 1 1 1 0



Στα πλαίσια της εργασίας έλαβε χώρα η

∆ιδακτική επίσκεψη

• Επισκεφτήκαµε έναν τοπικό
ναό και ενηµερωθήκαµε από
τον ιερέα για το βασικό ρόλο
που κατέχει η νηστεία στην
ορθόδοξη θρησκεία. Μάλιστα
µας ανέφερε ότι κατά το Μέγα
Βασίλειο, ο ίδιος o Θεός
θέσπισε την εγκράτεια ως
αυτοκυριαρχία, όταν
απαγόρευσε στους
πρωτόπλαστους να φάνε από το
δένδρο της γνώσης του καλού

και του κακού.



Φτιάξαµε και το Ερωτηµατολόγιο µας και
καταγράψαµε τα αποτελέσµατα

1)Κάνετε νηστεία;

α) πάντα

β) συχνά

γ) σπάνια

δ) ποτέ

πάντα

συχνά

σπάνια

ποτέ



Ερωτηµατολόγιο

2)Για ποιο λόγο νηστεύετε;

α) Θρησκευτικοί λόγοι

β) για δίαιτα

γ) από συνήθεια

θρησκευτικοί  
λόγοι

για διαιτα
απο συνήθεια



Ερωτηµατολόγιο

3)Πως νιώθεις µετά η κατά την διάρκεια της
νηστείας;
α) καλά
β) εξαντλητικά
γ) ευφορία



Ερωτηµατολόγιο

5)Πιστεύεις πως η νηστεία είναι απαραίτητη στον
άνθρωπο;

(Ναι-Όχι);

ναι

όχι



Και αφού καταγράψαµε τις πληροφορίες…



…και φτιάξαµε τις αφίσες……



….καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι….



Συµπέρασµα

Κατά την διάρκεια της νηστείας όπως και καθ’
όλη την διάρκεια του έτους θα πρέπει να
τηρούνται τρεις βασικές αρχές:

� Ισορροπία (σωστός συνδυασµός τροφών)

� Ποικιλία (κατανάλωση τροφίµων από όλες τις
οµάδες) και

� Μέτρο (να µην καταναλώνεται ανεξέλεγκτη
ποσότητα τροφής) 



Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πιτσή Ελένη (ΠΕ01)


