
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



1.Τρώω όλα τα γεύματα της ημέρας

Για να αποφεύγω το τσιμπολόγημα! 

Για να έχω ενέργεια και δύναμη όλη μέρα!



2. Δεν ξεχνώ το πρωινό μου

Το πρωινό αποτελεί το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας 

Tρώω πρωινό καθημερινά για να…

Συγκεντρώνομαι καλύτερα

Διατηρώ ένα φυσιολογικό βάρος

Η καλή μέρα από 
το ΠΡΩΙνό φαίνεται! 

Το ΠΡΩΙΝΟ προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια και τα απαραίτητα 

θρεπτικά συστατικά στο σώμα σου για να ξεκινήσει σωστά η ημέρα σου



3. Δεν ξεχνώ τα ενδιάμεσα σνακ

Προτιμώ σπιτικά και θρεπτικά σνακ:

 Φρουτοσαλάτα και λαχανικά σε μπαστουνάκια  

 Κουλούρι, κριτσινάκια, φρυγανιές 

 Τοστ με τυρί, γαλοπούλα, ντομάτα και μαρούλι

 Επιλέγω τρόφιμα ολικής άλεσης γιατί είναι πιο υγιεινά. 

ΓΙΑΤΙ  έχουν επεξεργαστεί λιγότερο και έχουν περισσότερες βιταμίνες!

Εάν θέλω κάτι γλυκό μπορώ να επιλέξω σπιτική κρέμα ή ρυζόγαλο, 
παστέλι, σοκολάτα υγείας!



4. Προτιμώ φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Γιατί έχουν:

Λίγες θερμίδες και ελάχιστο λίπος… για να διατηρώ το βάρος μου!

Αρκετό νερό… για ενυδάτωση!

Φυτικές ίνες… για να μην πεινάω συνέχεια!

Βιταμίνες και μέταλλα … για να μην αρρωσταίνω συνέχεια!



5. Πίνω 6-8 ποτήρια νερό καθημερινά

Ο οργανισμός μας χρειάζεται νερό για να λειτουργήσει σωστά!

Εάν κάνω πολλά αθλήματα πρέπει να πίνω περισσότερο νερό!

Το νερό μας ξεδιψάει, σε αντίθεση με τα αναψυκτικά και τους 

έτοιμους χυμούς που έχουν συντηρητικά και ζάχαρη.



6. Αποφεύγω την ζάχαρη και τα αναψυκτικά 

Καταναλώνω με μέτρο τρόφιμα με ζάχαρη και αναψυκτικά γιατί κάνουν 

κακό στην υγεία.

Μπορούν να προκαλέσουν τερηδόνα στα δόντια μας! 

Μπορούν να μας παχύνουν γιατί έχουν πολλές θερμίδες!  





Τι επηρεάζει τη 
διατροφική μας 
συμπεριφορά;

Τροφή για Σκέψη



Καλύτερα να προσπαθούμε 
μόνοι μας ή με παρέα;



Η υποστήριξη 
από συγγενείς, 

φίλους και 
ειδικούς μας 

βοηθά να 
προσέχουμε 

περισσότερο τη 
διατροφή μας.



Σημαντικοί Άλλοι



Κίνητρο
Έχω μεγάλο κίνητρο = Θέλω κάτι πολύ

Πόσο πιο 
προσεκτικά 

μπορούμε να 
τραφούμε όταν το 

θέλουμε πολύ;



Γιατί να προσέχω τη 
διατροφή μου;

Tο ποιοι είμαστε δε διαμορφώνεται από το αν 
είμαστε χοντροί ή αδύνατοι.

Δεν αρχίζουμε πρόγραμμα διατροφής από 
υποχρέωση σε κάποιον άλλο ή μόνο για να 

φαινόμαστε ωραίοι.



Έξυπνοι Στόχοι



Σας ευχαριστούμε!
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