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Σ Κ Ε ΦΤ Ε Ι Τ Ε ΤΑ  Α ΚΟ Λ Ο Υ Θ Α
1 Τι θα συνέβαινε εάν κάτι θα μπορού-

σε να σας πείσει ή να σας επηρεάσει
ώστε να αλλάξετε τις διατροφικές σας
προτιμήσεις;

2 Υπάρχουν κάποια τρόφιμα που απο-
φεύγετε σίγουρα; Αν ναι, ξέρετε γιατί;

3 Πώς ορίζετε τα συστατικά των ξηρών
καρπών;

4 Πώς προσδιορίζετε εάν οι διατροφι-
κές πληροφορίες που διαβάζετε είναι
ακριβείς;



Λ άβετε υπόψη τα εξής σενάρια: Μια παρέα φίλων πηγαίνει για πίτσα κάθε Πέμπτη βράδυ. Μια πεντάχρονη, ρί-
χνει αλάτι στο γεύμα της έχοντας παρακολουθήσει τους γονείς της να κάνουν το ίδιο. Ένας άντρας λέει ότι
τα χοτ ντογκ είναι το αγαπημένο του φαγητό γιατί του θυμίζουν να πηγαίνει σε αγώνες μπέιζμπολ με τον πα-

τέρα του. Ένας γονιός τιμωρεί το παιδί του που δεν συμπεριφέρεται σωστά, αρνούμενος να του δώσει ένα γλυκό. Τι
κοινό έχουνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Όλοι χρησιμοποιούν το φαγητό για κάτι άλλο πέραν της διατροφικής του
αξίας. Μπορείτε να σκεφτείτε οποιαδήποτε εορτή που δεν γιορτάζεται με φαγητό; Για τους περισσότερους από
εμάς, το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από ότι μια συλλογή θρεπτικών συστατικών. Πολλοί παράγοντες επηρεά-
ζουν τι επιλέγουμε να φάμε. Πολλά φαγητά που οι άνθρωποι επιλέγουν, είναι θρεπτικά και συνεισφέρουν στην καλή
υγεία. Το ίδιο φυσικά αληθεύει και για τα φαγητά που απορρίπτουμε. 

Η επιστήμη της διατροφής μας βοηθά στο να βελτιώσουμε τις διατροφικές μας επιλογές, ταυτοποιώντας το ποσό
των θρεπτικών συστατικών που χρειαζόμαστε, τις καλύτερες πηγές τροφής για αυτά τα συστατικά, αλλά και εκείνα

τα συστατικά που υπάρχουν στις τροφές και μπορεί να είναι είτε ωφέλιμα είτε επι-
βλαβή. Η εθνική βιβλιοθήκη ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών ορίζει τη διατροφή
ως την επιστήμη της τροφής: τα θρεπτικά συστατικά και άλλες ουσίες που υπάρ-
χουν στην τροφή, τη δράση, αλληλεπίδραση και ισορροπία σε σχέση με την υγεία
και την ασθένεια, καθώς επίσης και τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες προσλαμ-
βάνουμε την τροφή, την απορροφούμε, τη μεταφέρουμε, τη χρησιμοποιούμε και
αποβάλουμε τις ουσίες των τροφίμων. Έχοντας γνώση για τη διατροφή, θα μας
βοηθήσει να είμαστε ενήμεροι και πιθανότερα να κάνουμε σωστές διατροφικές επι-
λογές, οι οποίες με τη σειρά τους δεν θα βελτιώσουν μόνο την υγεία μας, αλλά, θα
μειώσουν και τον κίνδυνο για συγκεκριμένες ασθένειες και ίσως ακόμη (η γνώση αυ-
τή) να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο. Έχετε όμως κατά νου, ότι άσχετα με
το πόσο καλά γνωρίζουμε για την διατροφή, είναι πιθανό να επιλέξουμε κάποιες
τροφές, άσχετα με τα θρεπτικά συστατικά που παρέχουν, απλώς και μόνο λόγω της
γεύσης τους ή επειδή μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα όταν τις τρώμε. 

Γιατί Τρώμε Όπως Τρώμε;
«Τρώμε για να ζούμε» ή «ζούμε για να τρώμε»; Για τους περισσότερους από εμάς, το πρώτο είναι σίγουρα αληθές:
πρέπει να φάμε για να ζήσουμε. Παρόλα αυτά, ίσως υπάρξουνε κάποιες φορές όταν η απόλαυσή μας για το φαγητό
είναι πιο σημαντική για εμάς από ότι τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουμε από αυτό. Χρησιμοποιούμε το φαγητό
για να προβάλλουμε μια επιθυμητή εικόνα, να διαμορφώσουμε σχέσεις, να εκφράσουμε τη φιλία, να επιδείξουμε δη-
μιουργικότητα, αλλά και να αποκαλύψουμε τα συναισθήματά μας. Αντιμετωπίζουμε την ανησυχία ή το άγχος μας με
το να τρώμε ή όχι, επιβραβεύουμε τους εαυτούς μας με το φαγητό για έναν καλό βαθμό ή για μία δουλειά που φέρα-
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Μ Ε Ν Ο Υ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ
• Για ποιο λόγο τρώμε όπως τρώμε;
• Εισαγωγή στα θρεπτικά συστατικά
• Εφαρμόζοντας την επιστημονική 

διαδικασία στη διατροφή
• Από την ερευνητική μελέτη στους 

τίτλους ειδήσεων

Μ Α Θ Η Σ Ι Α ΚΟ Ι  Σ Τ Ο ΧΟ Ι
1 Ορισμός της διατροφής
2 Καταγραφή των παραγόντων που

επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές
3 Περιγραφή της τυπικής αμερικάνικης

διατροφής
4 Καταγραφή των 6 κατηγοριών των

απαραιτήτων για την υγεία θρεπτικών
συστατικών

5 Περιγραφή των βασικών βημάτων
στην ερευνητική διαδικασία της 
διατροφής

6 Αναγνώριση της έγκυρης επιστημο -
νικής έρευνας και των αξιόπιστων 
πηγών για σχετικές με τη διατροφή
πληροφορίες

Γιατί είναι σημαντικό; Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να καθορίσουν γιατί επιλέγου-
με να τρώμε συγκεκριμένες τροφές και γιατί αποφεύγουμε άλλες. Η κατανόηση της επιρροής αυτών των παραγόντων μπορεί να
διαπλάσσει τον τρόπο με τον οποίο τρώμε και να μας βοηθήσει να καταφύγουμε σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές.

 διατροφή Η επιστήμη των
τροφών και των συστατικών
τους (θρεπτικά συστατικά και
άλλες ουσίες), συμπεριλαμβα-
νομένων των σχέσεων με την
υγεία και την ασθένεια (δρά-
σεις, αλληλεπιδράσεις και ισορ-
ροπίες)· εσωτερικές σωματικές
διαδικασίες (πρόσληψη τρο-
φής, πέψη, απορρόφηση, μετα-
φορά, λειτουργίες και διάθεση
τελικών προϊόντων)· καθώς και
οι κοινωνικές, οικονομικές, πο-
λιτιστικές και ψυχολογικές επι-
πτώσεις του φαγητού. 



με εις πέρας σωστά, ή σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, τιμωρούμε τον εαυτό μας για τις αποτυχίες μας με το
αρνούμαστε το όφελος και την ευχαρίστηση της τροφής. Παράγοντες όπως ηλικία, το φύλο, τα γενετικά χαρακτηρι-
στικά, το επάγγελμα, ο τρόπος ζωής, η οικογένεια και το πολιτισμικό υπόβαθρο, μπορούν να επηρεάσουν τις καθη-
μερινές μας διατροφικές επιλογές. Σε αυτό το βιβλίο, θα αναφερθούμε σε αυτές τις καθημερινές και συνήθεις δια-
τροφικές επιλογές ως την «διατροφή» του ατόμου. Εκτός και αν υποδηλώνεται διαφορετικά, ο όρος «διατροφή» δεν
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την δίαιτα σε φαγητά ή ροφήματα με σκοπό την απώλεια βάρους, όπως για παρά-
δειγμα το να κάνει κάποιος δίαιτα για να χάσει βάρος. Αντιθέτως, ο όρος «διατροφή» αναφέρεται στις καθημερινές
και συνήθεις διατροφικές επιλογές του ατόμου. 

Προσωπικές Προτιμήσεις
Αυτό που τρώμε αποκαλύπτει πολλές πληροφορίες για το ποιοι είμαστε. Οι διατροφικές προτιμήσεις ξεκινού-
νε νωρίς στη ζωή και έπειτα αλλάζουν καθώς αλληλεπιδρούμε με γονείς, φίλους και συνομήλικους. Οι περαι-
τέρω εμπειρίες με διαφορετικούς ανθρώπους, μέρη και καταστάσεις, συχνά μας κάνουν είτε να επεκτείνουμε
είτε να αλλάζουμε τις προτιμήσεις μας. Η γεύση και άλλοι αισθητηριακοί παράγοντες όπως η υφή είναι κά-
ποια από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις διατροφικές μας επιλογές· το κόστος και η
άνεση είναι επίσης σημαντικά.2

Η ηλικία είναι ένας ακόμη παράγοντας για τις διατροφικές μας επιλογές.
Λάβετε υπόψη τις προτιμήσεις για την γεύση και πώς μπορούν να επηρεα-
στούν ακόμη και πριν από τη γέννηση του ανθρώπου. Η επιστήμη έχει δείξει
ότι τα παιδιά, σε σύγκριση με τους ενήλικες, εκ φύσεως προτιμούν υψηλότε-
ρα επίπεδα σε γλυκές και αλμυρές γεύσεις και απορρίπτουν τις πικρές.3 Αυ-
τό ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε γιατί τα παιδιά έχουν
την τάση να αρέσκονται σε περισσότερο ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές.
Προς επίρρωση αυτής της ιδέας, μελέτες έχουν δείξει ότι οι αισθητηριακές
εμπειρίες, ξεκινώντας νωρίς στη ζωή, μπορούν να διαμορφώσουν προτιμή-
σεις και με θετικό και με αρνητικό τρόπο. Για παράδειγμα, μια εγκυμονούσα
μητέρα η οποία καταναλώνει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, μπο-
ρεί να βοηθήσει να αναπτυχθούν οι γευστικές προτιμήσεις του παιδιού της
με θετικό τρόπο επειδή οι γεύσεις των τροφών που η ίδια καταναλώνει, μετα-
δίδονται στο αμνιακό υγρό και στο μητρικό γάλα, δημιουργώντας ένα περι-
βάλλον στο οποίο τα θηλάζοντα βρέφη είναι πιο δεκτικά προς αυτές τις γεύ-
σεις.4 Σε αντίθεση, τα βρέφη που τρέφονται με σκευάσματα, μαθαίνουν να
προτιμούν μόνο ένα γευστικό προφίλ και ίσως αρχικά να αντιμετωπίσουν με-
γαλύτερες δυσκολίες στο να δεχτούν τις γεύσεις οι οποίες δεν υπάρχουν
στα σκευάσματα, όπως οι γεύσεις των φρούτων και λαχανικών.5 Αποκτώντας
υγιεινές διατροφικές εμπειρίες από τα πρώτα στάδια της ζωής, ίσως να συμ-
βάλει σημαντικά στην προώθηση της υγιεινής διατροφής κατά τη διάρκεια
της ζωής ενός ατόμου. 

Παρόλο που τα μικρά παιδιά προτιμούν γλυκές τροφές, τα μωρά και τα
νήπια είναι σε γενικές γραμμές πρόθυμα να δοκιμάσουν νέα πράγματα (Βλέ-
πε Εικόνα 1.1). Η εμπειρική απόδειξη προτείνει ότι όταν τα παιδιά, κατ’ εξα-
κολούθηση εκτίθενται σε ποικιλία τροφών, είναι πιθανότερο να αποδεχθούν
αυτές τις τροφές και επομένως, να προσθέσουν μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή τους και να τρώνε πιο υγιεινά.
Αυτό το αποτέλεσμα είναι ακόμη σημαντικότερο στην περίπτωση των παιδιών, των οποίων η προθυμία να δοκιμά-
σουν νέες τροφές ενθαρρύνεται από τους κηδεμόνες τους. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, κατά κανόνα, διανύουν μια περίοδο τροφι-
κής νεοφοβίας, δηλαδή, την απέχθεια ως προς οτιδήποτε νέο ή άγνωστο. Τα
παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν την τάση να δέχονται μεγαλύτερη ποικιλία
τροφών και οι έφηβοι επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των συνομιλήκων
τους. Εάν ανατρέξετε στα είδη των τροφών που τρώγατε στο παρελθόν, ίσως εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε πόσες
λίγες βασικές τροφές περιλαμβάνει η διατροφή σας. Μέχρι την ενηλικίωσή μας, έχουμε σχηματίσει μια βασική ομά-
δα τροφίμων που προτιμάμε να καταναλώνουμε. Από αυτήν την ομάδα, μόνο περίπου 100 βασικά είδη αντιπροσω-
πεύουν το 75 τοις εκατό της πρόσληψης της τροφής μας.

Όπως πολλές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι διατροφικές επιλογές επηρεάζονται από πολλούς αλλη-
λένδετους παράγοντες.6

Γενικώς, η πείνα και ο κορεσμός (το αίσθημα του χορτασμού) υπαγορεύουν όταν τρώμε, αλλά το τι επιλέ-
γουμε να φάμε, δεν καθορίζεται πάντα από σωματικές ή διατροφικές ανάγκες. Όταν λαμβάνουμε υπόψη ότι οι
διατροφικές μας προτιμήσεις υπαγορεύονται επίσης και από παράγοντες όπως οι αισθητηριακές ιδιότητες
των τροφίμων (γεύση, μυρωδιά και υφή), συναισθηματικοί και γνωστικοί παράγοντες (συνήθειες, τρόφιμα που
μας προκαλούν το αίσθημα της άνεσης ή της δυσφορίας, διαφήμιση και προώθηση τροφίμων, να τρώμε
εκτός σπιτιού κ.λπ.) και περιβαλλοντικούς παράγοντες (οικονομικά, τρόπος ζωής, διαθεσιμότητα τροφής, πο-
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 νεοφοβία Η δυσαρέσκεια σε οτιδήποτε
νέο ή άγνωστο.

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 Περιπέτειες με το φαγητό:
Μωρά και νήπια είναι πρόθυμα να δοκι-
μάσουν νέα πράγματα, γενικώς, έπειτα
από επαναλαμβανόμενη έκθεση.
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λιτισμός, θρησκεία και κοινωνικο-οικονομία), θα εί-
μαστε σε θέση να καταλάβουμε καλύτερα γιατί επι-
λέγουμε να τρώμε τα τρόφιμα που τρώμε. (βλέπε
Εικόνα 1.2).

Αισθητηριακές Επιρροές: Γεύση, 
Μυρωδιά και Υφή
Στις διατροφικές επιλογές, αυτό που διεγείρει τις
αισθήσεις μας συμβάλλει και στις προσωπικές μας
προτιμήσεις. Οι άνθρωποι συχνά αναφέρονται στη
γεύση ως μια συλλογική εμπειρία που περιγράφει
τόσο τη γεύση όσο και τη μυρωδιά. Η υφή διαδρα-
ματίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Ίσως να προτιμάτε
τροφές που έχουν τραγανή, μασώμενη ή λεία υφή.
Ίσως να απορρίπτετε τροφές που προσδίδουν κοκ-
κώδη, γλοιώδη ή ελαστική αίσθηση. Άλλα αισθητη-
ριακά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν τις δια-
τροφικές επιλογές είναι το χρώμα, η υγρασία και η
θερμοκρασία.

Είμαστε εξοικειωμένοι με τις τέσσερις κλασικές
γεύσεις –γλυκές, ξινές, πικρές και αλμυρές– αλλά
γνωρίζετε ότι υπάρχουν περισσότερες; Μία από αυ-
τές τις επιπλέον γευστικές αισθήσεις είναι το ουμά-
μι. Το ουμάμι είναι ένας ιαπωνικός όρος που χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει τη γεύση που παράγε-
ται από το γλουταμινικό άρωμα.7 Είναι ο σαρκώδης,

αλμυρός ζωμός που υπάρχει σε τρόφιμα όπως το κρέας, τα θαλασσινά και τα
λαχανικά. Είναι ένα καρύκευμα που συνήθως προστίθεται σε κινέζικα τρόφιμα,
κονσερβοποιημένα λαχανικά, σούπες και επεξεργασμένα κρέατα, το οποίο
ονομάζεται γλουταμινικό νάτριο (MSG) και ενισχύει αυτή τη γεύση ουμάμι. Πα-
ρόλο που πολλοί άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως ευαίσθητοι στο MSG, ο
Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θεωρεί ότι η προσθήκη MSG στα
τρόφιμα «γενικά αναγνωρίζεται ως ασφαλής». Τα άτομα που ισχυρίζονται ότι
εκδηλώνουν τέτοιου είδους ευαισθησία, αναφέρουν συμπτώματα όπως πονο-
κέφαλο, έξαψη, εφίδρωση και ναυτία· ωστόσο, οι επιστημονικές μελέτες δεν
κατάφεραν να προκαλέσουν με συνέπεια αυτές τις αντιδράσεις.8

Συναισθηματικές και Γνωστικές Επιρροές

Συνήθειες
Οι διατροφικές σας και μαγειρικές συνήθειες είναι πιθανόν να αντανακλούν αυ-
τά που μάθατε από τους γονείς σας. Τυπικά, μαθαίνουμε να τρώμε τρία γεύμα-
τα την ημέρα, περίπου τις ίδιες ώρες κάθε μέρα. Αρκετά συχνά, τρώμε τα ίδια
φαγητά, ιδιαίτερα για πρωινό (π.χ. δημητριακά και γάλα) και μεσημεριανό (π.χ.
σάντουιτς). Αυτή η ρουτίνα, κάνει τη ζωή μας βολική και δεν χρειάζεται να σκε-
φτόμαστε πολύ για το πότε ή τι θα φάμε. Αλλά δεν χρειάζεται να ακολουθή-
σουμε πάντα αυτή τη ρουτίνα. Πώς θα σας φαινόταν άραγε αν τρώγατε πουρέ
πατάτας για πρωινό και δημητριακά για δείπνο; Μερικοί άνθρωποι, μπορεί να
εκδηλώσουν πόνο στο στομάχι μόνο όταν το σκέφτονται, ενώ άλλοι μπορεί να
απολαμβάνουν την πιθανότητα να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Κοιτάξτε
τις διατροφικές σας συνήθειες και δείτε πόσο συχνά ακολουθείτε τις ίδιες δια-
τροφικές επιλογές κάθε μέρα.

Τροφές άνεσης/δυσφορίας
Η επιθυμία μας για συγκεκριμένα φαγητά, συχνά βασίζεται σε συμπεριφορικά κίνητρα, παρόλο που εμείς μπορεί να
μην τα γνωρίζουμε. Για μερικούς ανθρώπους, το φαγητό γίνεται ένα συναισθηματικό κάλυμμα ασφάλειας. Η κατανά-
λωση των αγαπημένων μας τροφών μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, να ανακουφιστούμε από το άγχος ή
και να απαλύνουμε το άγχος (βλέπε Εικόνα 1.3). Ξεκινώντας από τις πρώτες μέρες της ζωής του ατόμου, το φαγητό
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Αισθητηριακές επιρροές
Γεύση
Μυρωδιά
Υφή

Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Οικονομία
Τρόπος ζωής
Πολιτισμός
Διαθεσιμότητα φαγητού
Θρησκεία
Γεωγραφική θέση
Περιβάλλον

Κοινωνικοί, συναισθηματικοί
και γνωστικοί παράγοντες
Συνήθειες
Φαγητά αρεσκείας και δυσαρέσκειας
Γνώσεις και στάσεις που σχετίζονται με τη διατροφή και την υγεία
Προσωπικές αξίες
Τρόφιμα άνεσης/ενόχλησης
Μάρκετινγκ, διαφήμιση και προώθηση τροφίμων
Διατροφικές τάσεις και τάσεις για φαγητά

Σύντομη γνώση

Δοκιμάστε το ξανά, μπορεί να
σας αρέσει
Επιστημονικές μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι τα παιδιά των ηλικιών 2 και
6 ετών, συνήθως, αντιπαθούν
πράγματα που τους είναι νέα ή
άγνωστα. Αυτή είναι επίσης η ηλι-
κία, κατά την οποία τα παιδιά εί-
ναι πιο πιθανό να απορρίψουν τα
λαχανικά. Τα παιδιά έχουν καλύτε-
ρες πιθανότητες να ξεπεράσουν
αυτήν την τάση εάν εκτεθούν
επανειλημμένα στο φαγητό που
αρχικά απορρίπτουν – μετά από
περίπου 5-15 εκθέσεις (στα λαχα-
νικά) θα πρέπει να το κάνουν.

ΕΙΚΟΝΑ 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές.
Συχνά επιλέγουμε να φάμε ένα φαγητό αυτόματα, χωρίς σκέψη. Στην
πραγματικότητα, οι επιλογές μας είναι πολύπλοκα γεγονότα που περι-
λαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις πολλών παραγόντων.

© Photodisc.

 γεύση Η συλλογική εμπειρία που πε-
ριγράφει τόσο τη γεύση όσο και τη
μυρωδιά.

 ουμάμι Ένας ιαπωνικός όρος που πε-
ριγράφει την νόστιμη αίσθηση του
κρέατος ή του αλμυρού. Από χημικής
άποψης, αυτή η γεύση ανιχνεύει την
παρουσία γλουταμικού.



και η στοργή είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, τα θηλάζοντα βρέφη, βιώ-
νουν σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική ικανοποίηση όταν θηλάζουν.
Καθώς μεγαλώνουμε, αυτή η εμπειρία ενισχύεται συνεχώς. Για παράδειγμα,
η σούπα κοτόπουλου και το ζεστό τσάι με μέλι μπορεί να είναι τα αγαπημένα
μας φαγητά όταν αισθανόμαστε άρρωστοι επειδή, κάποιος μας είχε ετοιμά-
σει αυτά τα φαγητά στο παρελθόν όταν δεν αισθανόμασθαν καλά. Σε περί-
πτωση που ανταμειφθήκαμε με ένα συγκεκριμένο φαγητό για την καλή μας
συμπεριφορά (π.χ. παγωτό, καραμέλες, μπισκότα), τα θετικά μας συναισθή-
ματα για αυτό το φαγητό μπορεί να παραμείνουν ενεργά για μια ζωή.

Αντιθέτως, κάποια στιγμή μπορεί να έχετε αρρωστήσει αμέσως μετά την
κατανάλωση ενός συγκεκριμένου φαγητού και να εξακολουθείτε να αποφεύ-
γετε αυτό το φαγητό.

Διαφήμιση και προώθηση τροφίμων
Η επιθετική και μερικές φορές παραπλανητική διαφήμιση, μπορεί να επηρεά-
σει τις αποφάσεις ενός ατόμου σχετικά με την αγορά τροφίμων. Ως εκ τού-
του, μπορεί να μην σας εκπλήσσει το γεγονός ότι κάποιες από τις πιο δημο-
φιλείς αγορές τροφίμων αφορούν σε ψητά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπα-
ρά, ζάχαρη και αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Εμπορίου (FTC), οι επιχειρήσεις δαπανούν 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετη-
σίως για την εμπορία τροφίμων και ποτών, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο
διαδίκτυο. Περισσότερα από 1,79 δισεκατομμύρια δολάρια, στοχεύουν ειδικά
σε παιδιά και εφήβους, προωθώντας είδη όπως δημητριακά πρωινού με ζά-
χαρη, γρήγορο φαγητό και αναψυκτικά.9 Η έκθεση στη διαφήμιση τροφίμων,
ενισχύει τόσο την προτίμηση αλλά και την αγορά των διαφημιζόμενων τροφί-
μων, ιδιαίτερα από υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες και παιδιά.10

Η διαφήμιση τροφίμων και ποτών, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη δια-
τροφική συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά και οι έφηβοι παρακολουθούν περίπου 12-16 τηλεοπτικές διαφημίσεις
την ημέρα για προϊόντα που χαρακτηρίζονται γενικώς από υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, ζάχαρη ή/και
νάτριο.11 Μια επιστημονική μελέτη προτείνει ότι η διαφήμιση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνον-
ται τη σημασία της γεύσης όταν επιλέγουν φαγητά: έχοντας παρακολουθήσει διαφημίσεις για τρόφιμα, τα παιδιά βα-
σίζονται λιγότερο στις αξίες της υγείας για τις διατροφικές τους επιλογές και αντίθετα δίνουν πολύ μεγαλύτερη ση-
μασία στη γεύση.12 Σε μια άλλη επιστημονική μελέτη, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά κατανάλωσαν 14% περισσότερα
δημητριακά πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, για κάθε 10 διαφημίσεις που έβλεπαν και αφορούσαν αυ-
τό το είδος δημητριακών.13

Παρόλο που η πλειοψηφία των διαφημίσεων για τρόφιμα αφορούν λιγότερο υγιεινά τρόφιμα, υπάρχει επίσης και η
θετική διαφήμιση των τροφίμων. Βλέπουμε πιο καινοτόμες διαφημίσεις οι οποίες προωθούν τα τοπικά καλλιεργημένα
τρόφιμα τα οποία δεν περιέχουν ορμόνες και φυτοφάρμακα, καθώς και δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρ-
πούς, μούρα, χορτοφαγικές τροφές και άλλα προϊόντα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Η κατανάλωση γευμάτων που ετοιμάζονται εκτός σπιτιού
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια γενική μετατόπιση από την οικιακή μαγειρική ως προς τη χρήση προπαρασκευα-
σμένων και εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων. Υπήρξε επίσης και μια έξαρση χρόνου και χρημάτων που αφιερώ-
θηκαν στο φαγητό εκτός σπιτιού. Συνολικά, οι Αμερικανοί ξοδεύουν σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού των τρο-
φίμων τους σε φαγητά που παρασκευάζονται εκτός σπιτιού, ωστόσο, υποτιμούν επίσης και την ποσότητα των θερμί-
δων και των λιπαρών αυτών των τροφών, γεγονός που πιθανώς μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του βάρους και
της παχυσαρκίας.14 Αυτή η τάση, έχει προκαλέσει ένα έντονο ενδιαφέρον για πληροφορίες σχετικά με τις θερμίδες,
το λίπος, το νάτριο και άλλα θρεπτικά συστατικά στα μενού. Όταν αναγράφονται θερμίδες στα μενού, οι άνθρωποι
παραγγέλνουν φαγητά με λιγότερες θερμίδες, συγκριτικά με αυτά που θα είχαν παραγγείλει από μενού χωρίς προσ-
διορισμένες θερμίδες· συνεπώς, και οι γονείς παραγγέλνουν φαγητά με λιγότερες θερμίδες για τα παιδιά τους.15

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), έχει συστήσει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις οποίες η δια-
τροφική σήμανση σε αλυσίδες εστιατορίων και παρόμοιες εγκαταστάσεις τροφίμων πρέπει να παρέχει στους κατα-
ναλωτές σαφείς και συνεπείς διατροφικές πληροφορίες με άμεσο και προσιτό τρόπο.

Τροφές και διατροφικές τάσεις
Η δημοτικότητα διαφορετικών διαιτών μπορεί να επηρεάσει αλλαγές στην παραγωγή και κατανάλωση τροφών. Αρχί-
ζοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι δίαιτες με χαμηλά λιπαρά έγιναν δημοφιλείς και συνοδεύτηκαν από μία
έκρηξη σε προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, μειωμένα λιπαρά και χωρίς λιπαρά. Όταν η δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες
έγινε δημοφιλής, υπήρξε αύξηση σε προϊόντα με χαμηλούς υδατάνθρακες ή χωρίς καθόλου υδατάνθρακες. Η δίαιτα

35Γιατί τρώμε όπως τρώμε;

ΕΙΚΟΝΑ 1.3 Φαγητά άνεσης. Ανάλογα με
τις παιδικές σας διατροφικές εμπειρίες,
ένα μπολ με παραδοσιακή σούπα, ένα
γλυκό που θυμόσαστε ή μια ζεστή κούπα
σοκολάτα, είναι πιθανό να σας προσφέ-
ρει άνεση σε περιόδους στρες.

© Jules Frazier/Photodisc/Getty Images.



και τα προϊόντα που σχετίζονται με την
υγεία ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους σε
σημαντικό βαθμό για τα χρήματα που
δαπανούνται από τους καταναλωτές.
Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, οι πωλήσεις προϊό ντων χωρίς
γλουτένη συνεχίζουν να αυξάνονται
εξαιτίας της αυξημένης διάγνωσης
της κοιλιοκάκης και της μη αποδεδειγ-
μένης πεποίθησης ότι η εξάλειψη της
γλουτένης, μιας πρωτεΐνης που βρί-
σκεται στο σιτάρι και στους σχετικούς
κόκκους όπως το κριθάρι και η σίκα-
λη, από τη διατροφή μπορεί να θερα-
πεύσει και άλλες παθήσεις. Ορισμένες
αξιοσημείωτες διατροφικές τάσεις της
τελευταίας δεκαετίας, περιλαμβάνουν
βιολογικά τρόφιμα, τοπικά παρασκευα-
σμένα και παρασκευασμένα τρόφιμα,
ζυμωμένα τρόφιμα που περιέχουν ζω -
ντανές κουλτούρες και «βιοτεχνικά
τρόφιμα» που προέρχονται από μια

συγκεκριμένη περιοχή με τον ισχυρισμό ότι διακατέχονται
από μοναδικές γεύσεις. Άλλες διατροφικές τάσεις, σχετί-
ζονται περισσότερο με τις διατροφικές μας συμπεριφορές,
παρά με συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά τελικά επηρεάζουν
τις αγορές τροφίμων· περιλαμβάνουν την κατανάλωση
σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χρήση διαδικτυακών
αγορών και υπηρεσιών παράδοσης ειδών παντοπωλείου,
χρήση εφαρμογών για τον υπολογισμό του ακριβούς θρε-
πτικού περιεχομένου των γευμάτων και αγορές από σούπερ
μάρκετ τα οποία έχουν μετατραπεί σε χώρους κοινωνικο-
ποίησης (βλέπε Εικόνα 1.4).

Κοινωνικοί pαράγοντες
Οι κοινωνικοί παράγοντες ασκούν σημαντική επίδραση στην
επιλογή των τροφών. Το φαγητό βρίσκεται συχνά στο επί-
κεντρο των οικογενειακών συγκεντρώσεων, κοινωνικών εκ-
δηλώσεων και πάρτι στο γραφείο. Ίσως ακόμη να έχουν ση-
μαντικότερη επίδραση τα μηνύματα από συνομήλικους σχε-
τικά με το τι θα φάνε ή πώς θα φάνε.

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1.5, το φαγητό αποτε-
λεί ένα κοινωνικό γεγονός το οποίο ενώνει τους ανθρώπους
για διάφορους σκοπούς (π.χ. θρησκευτικές ή πολιτιστικές
γιορτές, επαγγελματικές συναντήσεις, οικογενειακά δεί-
πνα). Ωστόσο, οι κοινωνικές πιέσεις μπορούν να περιορί-
σουν την πρόσληψη και την επιλογή φαγητού. Μπορούμε,
για παράδειγμα, να παραγγείλουμε πιάτα χωρίς κρέας όταν
τρώμε με μια ομάδα χορτοφάγων φίλων.

Γνώση για την υγεία και τη διατροφή
Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν και δίνουν έμφαση σε ορισμέ-
να τρόφιμα που πιστεύουν ότι είναι «καλά για αυτούς» (βλέ-
πε Εικόνα 1.6). Οι πεποιθήσεις των καταναλωτών για την
υγεία, οι αντιλήψεις τους για την ευαισθησία σε κάποιες

ασθένειες και οι επιθυμίες τους να αναλάβουν δράση για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της εμφάνισης μιας νό-
σου, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τόσο τη διατροφή τους και τις διατροφικές τους επιλογές. Για παράδειγμα,
τα άτομα τα οποία αισθάνονται ευάλωτα σε ασθένειες και πιστεύουν ότι η διατροφική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε
θετικά αποτελέσματα, είναι πιο πιθανό να δώσουν προσοχή σε πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των δι-
αιτητικών επιλογών, του διαιτητικού λίπους και των κινδύνων για την υγεία. Η επιθυμία να χάσει κάποιος βάρος ή να
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ΕΙΚΟΝΑ 1.4 Τροφές και διατροφικές τάσεις. Τα διαδικτυακά ψώνια και η παράδοσή
τους γίνονται δημοφιλή στο σύνολο των Η.Π.Α.

© J.D. Maman/Shutterstock.

ΕΙΚΟΝΑ 1.5 Κοινωνική διευκόλυνση. Οι αλληλεπιδράσεις με
άλλους μπορεί να επηρεάσουν τη διατροφική σας συμπεριφορά.

© Fuse/Thinkstock.

ΕΙΚΟΝΑ 1.6 Από πού λαμβάνετε τις διατροφικές σας πληρο-
φορίες; Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από μηνύματα για τα φα-
γητά. Ποιες πηγές θεωρείτε ότι έχουν μεγαλύτερη επιρροή
και είναι πιο αξιόπιστες;

© Jones & Bartlett Learning. Photographed by Sarah Cebulski.



αλλάξει τη σωματική του εμφάνιση, μπορεί επίσης να αποτελεί μια ισχυρή κινητήρια δύναμη που διαμορφώνει τις
αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης συγκεκριμένων τροφών. Επιπλέον, οι καταναλωτές θέτουν υψηλότερη προτεραι-
ότητα στα τρόφιμα για την (καλή) υγεία και αναζητούν τρόφιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, λιγότερη
περιεκτικότητα σε ζάχαρη και ελάχιστη επεξεργασία.16

Ο τρόπος κατά τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες διατροφής στους καταναλωτές, μπορεί επίσης να παίξει ση-
μαντικό ρόλο στις διατροφικές επιλογές. Μια επιστημονική μελέτη η οποία συνέκρινε τον τύπο των διατροφικών πλη-
ροφοριών, τα επίπεδα εκπαίδευσης και την επικράτηση της παχυσαρκίας σε τρεις διαφορετικές χώρες (Γαλλία, Κα-
ναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες), υποστήριξε την ιδέα ότι μια «επιστημονική» ή βασισμένη σε θρεπτικά συστατικά προ-
σέγγιση των τροφίμων, οδηγεί σε πιο ωφέλιμες για την υγεία διατροφικές επιλογές, υποδεικνύοντας ότι σε αυτές τις
περιπτώσεις οι καταναλωτές παραβλέπουν την ουσία. Έχει προταθεί ότι η διατροφική εκπαίδευση που επικεντρώνε-
ται στα συνολικά αποτελέσματα ή στον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο οι τρέχουσες διατροφικές αποφάσεις μπορούν
να επηρεάσουν τη γενική υγεία, μπορεί να οδηγήσει συνολικά σε καλύτερες διατροφικές επιλογές.17

Περιβάλλον
Το περιβάλλον σας –πού ζείτε, πώς ζείτε, με ποιον ζείτε– έχει μεγάλη σχέση με το τι
επιλέγετε να φάτε. Οι άνθρωποι γύρω μας, επηρεάζουν τις διατροφικές μας επιλο-
γές και γενικά προτιμούμε να τρώμε τα τρόφιμα που τρώγαμε καθώς μεγαλώναμε.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των τροφίμων μας πε-
ριλαμβάνουν την οικονομία, τη διαθεσιμότητα των τροφίμων, τον πολιτισμό και τη
θρησκεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το περιβάλλον και οι επιλογές που κάνουμε παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα επιδημία παχυσαρκίας. Ζούμε σε αυτό που έχει
ονομαστεί γενεσιουργές περιβάλλον παχυσαρκίας. Με άλλα λόγια αναφερόμαστε
σε ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την αύξηση του βάρους και δεν ευνοεί την
απώλεια βάρους στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας.18

Οικονομία
Το μέρος που ζείτε επηρεάζει όχι μόνο ποια τρόφιμα είναι πιο προσβάσιμα σε εσάς, αλλά επηρεάζει επίσης και το
κόστος των τροφίμων, το οποίο είναι ένας σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των τροφίμων.
Μπορείτε να νιώσετε τη «γεύση αστακού» αλλά με «προϋπολογισμό ενός χοτ ντογκ». Τα είδη των τροφίμων που αγο-
ράζονται και το ποσοστό του εισοδήματος που χρησιμοποιείται για τρόφιμα, επηρεάζονται από το συνολικό εισόδη-
μα. Τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για φαγητό όταν αυξάνονται τα εισοδήματά τους. Το 2014, οι οι-
κογένειες μεσαίου εισοδήματος ξόδεψαν κατά μέσο όρο 5.992 δολάρια σε τρόφιμα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το
13% του εισοδήματος ενώ, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ξόδεψαν κατά μέσο όρο 3.667 δολάρια για τρό-
φιμα, αντιπροσωπεύοντας το 34% του εισοδήματος.19 Η αύξηση των τιμών των τροφίμων και η πτώση των εισοδημά-
των ασκούν πίεση στους προϋπολογισμούς για τα τρόφιμα. Πόσο κοστίζει η τήρηση των διατροφικών συστάσεων;
Για τους ενήλικες που ακολουθούν δίαιτα 2.000 θερμίδων, το κόστος συμμόρφωσης με τις συστάσεις για τις Διατρο-
φικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς (2015-2020), για την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ανέρχεται σε 2,00 έως
2,50 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την ανάλυση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).20

Διαθεσιμότητα τροφίμων
Η κακή πρόσβαση σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
τις διατροφικές επιλογές, και επομένως την υγεία και την ευημερία. Περίπου 23,5
εκατομμύρια Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων των 6,5 εκατομμυρίων παιδιών,
ζουν σε άγονα μέρη που συνήθως αναφέρονται ως διατροφικές έρημοι.21 Οι δια-
τροφικές έρημοι είναι περιοχές χαμηλού εισοδήματος όπου οι κάτοικοι δεν έχουν
πρόσβαση σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο μεγάλο παντοπωλείο για να αγορά-
σουν οικονομικά και προσιτά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, γάλα με χαμηλά λιπαρά και άλλα τρό-
φιμα που απαρτίζουν όλο το φάσμα μιας υγιεινής διατροφής.22

Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε διατροφικές ερήμους δεν έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν με ευκολία φρέ-
σκα, υγιεινά και οικονομικά τρόφιμα, αλλά συχνά, βασίζονται σε «γρήγορες αγορές» που προσφέρουν πολλά τρόφι-
μα υψηλής επεξεργασίας, με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λιπαρά. Οι κοινότητές τους συχνά στερούνται των
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Βασικές έννοιες Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις μας σχετικά με το τι και πότε θα φάμε. Μερικοί από τους πιο βα-
σικούς παράγοντες περιλαμβάνουν τις προσωπικές μας προτιμήσεις ως προς τη γεύση, την υφή και τη μυρωδιά, τις συνήθειές μας
για το φαγητό, τις συναισθηματικές συνδέσεις άνεσης ή δυσφορίας που συνδέονται με ορισμένα τρόφιμα, τις διαφημίσεις και προ-
ωθήσεις και κατά πόσο επιλέγουμε να τρώμε τα γεύματά μας στο σπίτι ή μακριά από το σπίτι καθώς επίσης και τη γνώση για την
υγεία και τη διατροφή. Το πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι έχει επίσης μεγάλη επιρροή στο ποια τρόφιμα επι-
λέγουν να φάνε.

 παχυσαρκικό περιβάλλον
Περιστάσεις κάτω από τις οποί-
ες ένα άτομο ζει, εργάζεται και
παίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να
προωθείται η υπερκατανάλω-
ση θερμίδων, να αποθαρρύνε-
ται η σωματική δραστηριότητα
και η θερμιδική δαπάνη.

 διατροφικές έρημοι Περιοχές
χαμηλού εισοδήματος όπου εί-
ναι δύσκολη η αγορά οικονομι-
κού, φρέσκου και καλής ποι-
ότητας φαγητού.



παρόχων υγιεινών τροφίμων, όπως παντοπωλεία και αγορές αγροτικών προ-
ϊόντων. Σε αυτές τις γειτονιές, οι ανάγκες σε τρόφιμα συνήθως εξυπηρετούν-
ται από φθηνά εστιατόρια και ψιλικατζίδικα τα οποία προσφέρουν λιγοστά
φρέσκα τρόφιμα.

Πολιτισμικές επιρροές
Μία από τις ισχυρότερες επιρροές στις διατροφικές προτιμήσεις είναι η πα-
ράδοση ή το πολιτιστικό υπόβαθρο. Σε όλες τις κοινωνίες, άσχετα με το πό-
σο απλό ή πολύπλοκο μπορεί να είναι το φαγητό, αποτελεί τον πρωταρχικό
τρόπος έναρξης και διατήρησης των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο πολιτισμός, σε σημαντικό βαθμό, καθορίζει τις στάσεις μας. «Το φαγητό
ενός ανθρώπου μπορεί να είναι το δηλητήριο κάποιου άλλου». Δείτε την Ει-
κόνα 1.7. Πώς σας κάνει να νιώσετε αυτή η φωτογραφία; Τα έντομα, τα
σκουλήκια και τα εντόσθια μπορεί να είναι λιχουδιές για κάποιους, ενώ για
κάποιους άλλους, μόνο η σκέψη της κατάποσής τους είναι αρκετή για να
τους ανατριχιάσει. Οι πολιτιστικές επιρροές είναι τόσο ισχυρές σε σημείο
που αν σας επιτρεπόταν μόνο μια απλή ερώτηση η οποία θα μπορούσε να
καθιερώσει τις διατροφικές σας προτιμήσεις, μία καλή επιλογή (για αυτή την
ερώτηση) θα ήτανε: «ποιο είναι το εθνικό σας υπόβαθρο»; (Δείτε το χαρακτη-
ριστικό FYI «Food and Culture».)

Η γνώση, οι πεποιθήσεις, τα έθιμα και οι συνήθειες αποτελούν τα καθορι-
στικά στοιχεία της ανθρώπινης κουλτούρας. Παρόλο που τα γενετικά χαρα-
κτηριστικά συνδέουν τους ανθρώπους διαφορετικών εθνικών ομάδων, ο πο-
λιτισμός αποτελεί μια συμπεριφορά εκμάθησης και κατά συνέπεια, μπορεί να
τροποποιηθεί μέσω της εκπαίδευσης, της εμπειρίας, των κοινωνικών και πο-
λιτικών τάσεων.24

Σε πολλές κουλτούρες το φαγητό έχει συμβολικές έννοιες οι οποίες σχετί-
ζονται με τις οικογενειακές παραδόσεις, την κοινωνική θέση, ακόμη και την
υγεία. Στην πραγματικότητα, πολλές λαϊκές θεραπείες βασίζονται στην τρο-
φή. Μερικές από αυτές, χαίρουν ευρείας αποδοχής, που ποικίλουν από τη
χρήση μπαχαρικών και τσαγιού για αγχολυτικούς σκοπούς έως και για την
πρόληψη του καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων. Όπως οι πολιτισμικές
διαφορές εξασθενούν όταν οι εθνικές ομάδες αποτελούν μέρος της ευρύτε-
ρης αμερικανικής κουλτούρας, έτσι εξασθενούν και οι προσδοκίες των αν-
θρώπων για τις ιδιότητες ορισμένων φαγητών αναφορικά με την πρόληψη
ασθενειών, την αποκατάσταση της υγείας, την ανακούφιση από βάσανα και
την ενίσχυση της μακροζωίας. 

Θρησκεία
Το φαγητό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των θρησκευτικών τελετών, συμβό-
λων και εθίμων. Ορισμένοι θρησκευτικοί κανόνες ισχύουν για το καθημερινό
φαγητό, ενώ άλλοι αφορούν ειδικούς εορτασμούς. Για παράδειγμα, ο Χριστια-
νισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός και το Ισλάμ, έχουν ξεχωρι-
στούς διατροφικούς νόμους, αλλά σε κάθε θρησκεία οι διαφορετικές ερμηνεί-
ες αυτών των νόμων δημιουργούν παραλλαγές στις διατροφικές πρακτικές.

Κοινωνικο-Οικολογικό Μοντέλο
Το κοινωνικο-οικολογικό μοντέλο που περιλαμβάνεται στις Διατροφικές Οδη-
γίες για τους Αμερικανούς (2015-2020) έχει σχεδιαστεί με σκοπό να απεικονί-
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Γρήγορη γνώση

Οι κακές διατροφικές συνήθειες
είναι δύσκολο να σπάσουν
Οι κακές συνήθειες όπως το να
τρώτε όταν παρακολουθείτε τηλεό-
ραση, όταν είστε στο αυτοκίνητο,
όταν παραλείπετε το πρωινό ή,
όταν τρώτε γρήγορα, είναι εύκολο
να αναπτυχθούν και δύσκολο να
σπάσουν. Όμως η επίγνωση της συ -
μπεριφοράς σας, μπορεί να σας
βοηθήσει να κάνετε κάποια βήματα
προς τη θετική αλλαγή. Για παρά-
δειγμα, αν νιώθετε ένοχοι επειδή
τρώτε πολύ γρήγορα, τότε επιβρα-
δύνετε, χαλαρώστε, μασήστε το φα-
γητό σας και απολαύστε τη γεύση
αυτού που τρώτε. Χρειάζονται περί-
που 20 λεπτά για να πει το στομάχι
σας στον εγκέφαλό σας ότι είναι γε-
μάτο. Αν περιμένετε να σταματήσε-
τε να τρώτε μέχρι να αισθανθείτε
πραγματικά χορτάτοι, τότε ήδη έχε-
τε φάει υπέρ του δέοντος!

ΕΙΚΟΝΑ 1.7 Πολιτισμικές επιρροές. Αν
επισκεπτόσασταν την Κίνα, θα δοκιμάζατε
την τοπική λιχουδιά, τηγανητός σκορπιός;
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Βασικές έννοιες Τα πολιτισμικά περιβάλλοντα στα οποία μεγαλώνουν οι άνθρωποι επηρεάζουν σημαντικά τα φαγητά που προτι-
μούν, που θεωρούν βρώσιμα, τα φαγητά που τρώνε σε συνδυασμό με άλλα, καθώς επίσης και σε ποια ώρα της ημέρας τα τρώνε.
Επιδρούν πολλοί παράγοντες για να καθορίσουν την κουλτούρα μιας ομάδας: περιβάλλον, οικονομικά, πρόσβαση σε τρόφιμα, τρό-
πο ζωής, παραδόσεις και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Όταν οι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς μεταναστεύουν σε νέες
χώρες, μπορεί να υιοθετήσουν νέες συμπεριφορές οι οποίες θα συνάδουν με τις νέες τους κατοικίες. Ωστόσο, οι διατροφικές συνή-
θειες είναι από τις τελευταίες που αλλάζουν. Το κοινωνικο-οικολογικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε πώς συγκλίνουν τα επίπεδα επιρροής ώστε να επηρεάσουν τις διατροφικές επιλογές και τις επιλογές σωματικής
δραστηριότητας ενός ατόμου.


