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Θεπμίδερ 

 

Υδαηάνθπακερ  

Ππωηεϊνερ 

Λίπη 

 

Οινοπνεςμαηώδη 

 

Βιηαμίνερ  

Ισνοζηοισεία 

 Γιαηποθικέρ ζςζηάζειρ 



Δύξεζε Θεξκηδηθώλ αλαγθώλ 

• Ύςνο - 100 Υ 30 ( ή 35 ή 40) 

 

• +300 Κcal ζε εθεβεία 

• Μείνλ 200-300 Kcal ζε ειηθίεο 65-75 εηώλ 

Π.ρ. Γεκόζηνο Τπάιιεινο  45 εηώλ κε ύςνο 180cm 

80 x 30=2400 Kcal 



Αλαινγίεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 
ζύκθσλα κε ζπζηάζεηο εηδηθώλ γηα πγηεηλή δηαηξνθή 

• Τδαηάλζξαθεο 50 % 

• Πξσηεΐλεο 15-20% 

• Λίπε 30-35 

• Εστθά –θεθνξεζκέλα ιίπε 10% ή ην 1/3 ησλ ιηπώλ 

• Αξθεηέο θπηηθέο ίλεο 

• Αιάηη πεξηνξηζκέλν εηδηθά ζε ππεξηαζηθνύο 

• Οηλνπλεπκαηώδε κε κέηξν θαη πξνζνρή 



Δίδε Γίαηηαο Αδπλαηίζκαηνο 

• Γίαηηεο κε κέηξην έιιεηκκα ζεξκίδσλ (400-800 Κcal) 

– Απιά ππνζεξκηδηθέο (45/20/35 %) (θεθνξεζκέλα ιίπε?) 

– Γίαηηα Ενne (40/30/30 %) 

• Yπνζεξκηδηθέο ρακειέο ζε ιίπε (10% Λ) 

• Yπνζεξκηδηθέο ρακειέο ζε πδαηάλζξαθεο (20% Τ) 

• Δκπνξηθέο-πνηθίιεο ? 

 



 

Γίαηηεο αδπλαηίζκαηνο κε ππνινγηζκό 

ζεξκίδσλ 

   
• Τπνινγηζκόο ζεξκηδηθώλ αλαγθώλ 24ώξνπ  

  κε βάζε ην ύςνο, ηελ εξγαζία θαη ηελ ειηθία 

• Καηαλνκή ζεξκίδσλ ζε:  

– Τδαηάλζξαθεο 45% 

-     20% 

– Λίπε 35% 

• Υνξήγεζε δηαηηνινγίνπ κε έιιεηκκα 400-800 Κcal 

• πλήζσο ζε ηξία γεύκαηα 

 

 



Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο δηαηηνινγίνπ 

Τπειρ επιλογέρ 

 1. Οδεγίεο δηαηξνθνιόγνπ ή εηδηθνύ ηαηξνύ 

 

 2. Υξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

 

 3. Έηνηκα έληππα 

          



Σερληθή ππνινγηζκώλ                         

γηα αδπλάηηζκα 
A ηξόπνο. Δύξεζε ζεξκηδηθώλ αλαγθώλ θαη αθαίξεζε 500-600 Κcal 

 

   

 

 

Π.ρ ύςνο 180cm  
 

180-100=80 

Π.ρ ύςνο 180cm     180-100=80 

80 Φ 30=2400 

 -600=1800 Κcal 

80 Φ 20=1600 Κcal 

80 Φ 25=2000 Κcal 

                 -     



Σύνολο  

2400 Kcal 

Υδαηάνθπακερ  

50 % 

 

Ππωηεΐνερ 

   15 %  

Λίπη 

35 %  

Γάλα  

1 

 

 

Λασανικά          

2 

 

Φπούηο  

4 

Άπηορ 

24 

Κπέαρ 

6,14 

Λίπορ 

8,6 

Φςηικά λίπη 62,8% 

Εωικά λίπη 37,2% 

Σύνολο  

2000 Kcal 

 

Υδαηάνθπακερ 
50% 

Ππωηεΐνερ 

15% 

Λίπη  

35% 

 

Γάλα  

1 

 

 

Λασανικά          

2 

 

 

Φπούηο 

3 

 

Άπηορ 

20 

 

Κπέαρ 

4,86 

 

Λίπορ 

7,3 

 

Φςηικά λίπη 

63,63% 

Εωικά λίπη 

36,37% 

 

Γηαηηνιόγηα κε ην ζύζηεκα ηζνδπλάκσλ ηξνθώλ 



Σύνολο  

1600 Kcal 

Υδαηάνθπακερ  

50 % 

Ππωηεΐνερ 

   15 %  

Λίπη 

35 %  

Γάλα  

1 

Λασανικά          

2 

Φπούηο  

3 

Άπηορ 

15 

Κπέαρ 

3,79 

Λίπορ 

5,91 

Φςηικά λίπη 

63,15% 

Εωικά λίπη 

36,85% 

Σύνολο  

1600 Kcal 

Υδαηάνθπακερ 

48% 

Ππωηεΐνερ 

17% 

Λίπη 

 35% 

Γάλα  

1 

 

Λασανικά          

2 

 

Φπούηο 

3 

Άπηορ 

14,2 

Κπέαρ 

5,1 

Λίπορ 

4,7 

Φςηικά λίπη 

52,59% 

Εωικά λίπη 

47,41% 

 

Γηαηξνθή κε ιίγεο ζεξκίδεο (ηζνδύλακα) 



Σύνολο  

1400 Kcal 

Υδαηάνθπακερ  

48 % 

Ππωηεΐνερ 

  20 %  

Λίπη 

32 %  

Γάλα  

1 

Λασανικά          

2 

Φπούηο  

3 

Άπηορ 

11,8 

Κπέαρ 

5,9 

Λίπορ 

1,72 

Φςηικά λίπη 

32,7% 

Εωικά λίπη 67,3% 

Γηαηξνθή κε πνιύ ιίγεο ζεξκίδεο (ηζνδύλακα) 

Με 15% ζε πξσηεΐλεο δελ ζπκπιεξώλεηαη 

ην ειάρηζηα εκεξήζην πνζό πξσηεΐλεο πνπ 

πξνθύπηεη κε 0,8 g /Kg ηδαληθνύ βάξνπο 



Μεηνλέθηεκα ηεο δίαηηαο ππνινγηζκνύ ζεξκίδσλ 

 

ε δπζθνιία ηήξεζεο ιόγσ αηζζήκαηνο πείλαο 



Υακειή ζε ιίπνο ππνζεξκηθή δίαηηα 

• Γίαηηα Οrnish (10% ιίπνο)???? 

• Σεξείηαη θαη ζρεδηάδεηαη δπζθνιόηεξα 

• πκπιήξσζε κε ιηπνδηαιπηέο βηηακίλεο 

• Καιό αίζζεκα επεμίαο 

 



Υακειή ζε πδαηάλζξαθεο 

θεηνγελήο δίαηηα (Adtkins & άιιεο) 

-800 ζεξκίδεο κε 40-60g πδαη. (θξέαο + ρόξηα) 

-ζέιεη απνθαζηζηηθόηεηα  

-εύθνια ζπλερίδεηαη (θεηνγελήο αλνξεμία) 

-απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε  

-ζπκπιήξσζε κε βηηακίλεο, θάιην, ηρλνζηνηρεία, 

ζόδα, άθζνλν λεξό 

-απώιεηα 8 Κg ηνλ 1ν κήλα, έπεηηα 6 Κg θάζε κήλα  

 



ύγθξηζε δίαηηαο ρακειήο  

ζε Τδαηάλζξαθεο κε ρακειή ζε Λίπνο 

• ηνπο 6 κήλεο θαιύηεξα απνηειέζκαηα κε 

θεηνγελή δίαηηα 

• ηνπο 12 κήλεο πεξίπνπ ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

• Αίζζεκα πείλαο ? 

• Δπεμία ? 

• Ληπίδηα? 



Γηα δηαηήξεζε απνηειέζκαηνο 

απαηηνύληαη 

• Δθαξκνγή δηαηηνινγίνπ ζπληήξεζεο κε 

πξννδεπηηθή αύμεζε ζεξκίδσλ 

• Διαθξά ζσκαηηθή άζθεζε 

• Σξνπνπνίεζε δηαηηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

• Εύγηζε θάζε εβδνκάδα θαη ζεκεηώζεηο 

 



Μήπσο ράιαζε ε δπγαξηά; 



Δκπνξηθέο δίαηηεο 

• Δκπνξηθέο επηζηεκνληθέο (weight watchers) 

 

• Eκπνξηθέο εζνπνηώλ (+ βηβιίν) 

 

• Με ππνθαηάζηαηα αληηθαηάζηαζεο γεύκαηνο 

 

• Δκπνξηθέο ηζαξιαηάλσλ 



Οηλνπλεπκαηώδε 

• Γίλνπλ ζεξκίδεο  

• Παξαβιάπηνπλ κεραληζκό έθθξηζεο ηλζνπιίλεο 

• Παξεκπνδίδνπλ απηόκαηε δηόξζσζε 

ππνγιπθαηκίαο Σςζηάζειρ 

•όρη κπύξα, όρη εδύπνηα 

•Όρη θάζε κέξα νηλνπεπκαηώδε 

•Μέηξηα ρξήζε 1-2 θνξέο/ 7εκεξν 



Σξνπνπνίεζε δηαηηνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

Όρη παρπληηθά θαγεηά 

Όρη ζπρλά θαγεηό έμσ από ην ζπίηη 

Πξνζνρή ζην ιίπνο 

 

Βξαδύο ξπζκόο κάζεζεο-θαηάπνζεο 

Υξήζε καραηξηνύ 

Έλαξμε κε ζαιάηα 



Αεξόβηα σκαηηθή Άζθεζε 

• Γελ πξνζθέξεη πνιιά ζηελ απώιεηα βάξνπο 

• Πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

βάξνπο 

• Πξνζθέξεη πνιιά ζηε δεκηνπξγία επεμίαο 

• Βειηηώλεη παξάγνληεο θηλδύλνπ αγγεηνπάζεηαο - 

& λόζνπ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ 

ε άηνκα > 55 εηώλ ηνπιάρηζηνλ γξήγνξν πεξπάηεκα  

 60 min θάζε κέξα 



πκπεξάζκαηα 

• Αλ δελ είζαη παρύο θξόληηζε λα κελ παρύλεηο 

• Αλ πάρπλεο θξόληηζε λα αδπλαηίζεηο 

• Αλ αδπλάηηζεο θξόληηζε λα κελ μαλαπαρύλεηο 



Αν 

• Γελ ηξσο ππεξβνιηθά 

• Γελ ηξσο βηαζηηθά 

• Γελ ηξσο ιηπαξά –παρπληηθά θαγεηά 

• Γελ πίλεηο ζπρλά πνηά 

• Γελ θάλεηο πιήξσο θαζηζηηθή δσή 

• Κάλεηο ειαθξά αεξόβηα άζθεζε 

• Γηαηεξείο ηδαληθό ή ειάρηζηα παξαπάλσ βάξνο 

Αν όλα αςηά ηα κάνειρ δεν θα σπειάζεζαι  

ούηε παθολόγο ούηε σειποςπγό 

Παπαθπάζονηαρ ηον Κίπλιγκ 



Φάξκαθα θαηά ηεο παρπζαξθίαο 

• Πνιιά απνζύξζεθαλ ιόγσ παξελεξγεηώλ 

• Κπθινθνξνύλ 

– ηκπνπηξακίλε (reductil) 

– Οξιηζηάηε (xenical) 

• Αλακέλεηαη 

– Rimonabant 

 

 

 



Οξιηζηάηε (Xenical) 

• Δκπνδίδεη ηε δξάζε ηεο ιηπάζεο ζην έληεξν 

• Μηθξή δπζαπνξξόθεζε ιίπνπο 

• Έγθξηζε ζπλερνύο ρνξήγεζεο 4 ρξόληα 

• Κύξηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα νη δηάξξνηεο 

 (Αν δεν τηρείται η δίαιτα) 

• Απώιεηα πεξίπνπ 5 Kg/ 6κελν 



ηκπνπηξακίλε (reductil) 

• Αλαζηνιέαο επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο 

• Έγθξηζε ζπλερνύο ρνξήγεζεο 2 ρξόληα 

• Απώιεηα βάξνπο πεξί ηα 5-10 Kg/ 6 κήλεο 

• Αληέλδεημε ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ε αξη. ππέξηαζε 

• Aλεπηζύκεηε ελέξγεηα λαπηία 



Ρηκνλακπάληε (Rimonabant) 

• Αληαγσληζηήο ππνδνρέσλ θαλλαβηλνεηδώλ CB1 

• Διαηηώλεη: πείλα, πξόζιεςε ζεξκίδσλ, βάξνο ζώκαηνο 

θαη ηε δηάζεζε γηα αιθνόι θαη θάπληζκα 

• Mείσζε 5-8 Kg ζε έλα ρξόλν 

• Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο γαζηξεληεξηθέο (λαπηία) 

• Γηαθνπή ιόγσ δπζαλεμίαο 

– 14,5% ην 1ν έηνο 

– 4,5% ην 2ν έηνο  ( ζπλνιηθά 19% ζηα 2 ρξόληα ) 

 



Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ 



Πεξί θαπλίζκαηνο 

Παξάγσλ θηλδύλνπ καθξναγγεηνπάζεηαο 

Απμάλεη ηε ζπρλόηεηα όισλ ησλ επηπινθώλ ηνπ Γ 

Αύξηζη ζςσνόηηηαρ  

καπκίνων 



Γηαηί λα θαπλίδσ; 

Έκθξαγκα 

Γάγγξαηλεο 

Καξθίλνο πλεύκνλα 

Λνηπνί θαξθίλνη 

Γαζηξηθό έιθνο 

Δπηπινθέο δηαβήηε 



-Αλ δελ θαπλίδεηο λα κε ην αξρίζεηο 

-Αλ θαπλίδεηο πξέπεη λα ην ζηακαηήζεηο 

-Αλ ην ζηακάηεζεο κε ην μαλαξρίζεηο 

-Αλ είζαη παρύο θξόληηζε λα ράζεηο βάξνο 

 

-Αλ θάλεηο θαζηζηηθή δσή θξόληηζε λα αζθεζείο 

έζησ πεξπαηώληαο 60 min  /24σξν 



Γεγνλόηα ρσξίο ακθηζβήηεζε 

 

• 80% ησλ Γ ηύπνπ 2 είλαη παρύζαξθνη 

 

• Ή απώιεηα έζησ θαη ιίγσλ Κg ξπζκίδεη ην δηαβήηε 

                                          άξα  

    ζπρλά απαηηείηαη ρνξήγεζε δηαηηνινγίσλ αδπλαηίζκαηνο 



Γηαηξνθή 

• Γηα θαλνληθνύ βάξνπο 

Ιζνζεξκηδηθέο δίαηηεο 

 

• Γηα ππέξβαξνπο –παρύζαξθνπο 

       δίαηηεο αδπλαηίζκαηνο 

 

 



 

Υνξήγεζε ηζνζεξκηδηθνύ δηαηηνινγίνπ  
ζε ζπληαμηνύρν 

Δύξεζε ζεξκίδσλ 

• Ύςνο - 100 Φ 30 

 

• Μείνλ 200-300 Kcal ζε ειηθίεο 65-75 εηώλ 

Π.ρ. πληαμηνύρνο  70 εηώλ κε ύςνο 180cm 

  80 x 30  =2400 Kcal 

Μείνλ 300 =2100 Κcal 

  



 

 
Υνξήγεζε ηζνζεξκηδηθνύ δηαηηνινγίνπ 

ζε καζεηή  
 

Δύξεζε ζεξκίδσλ 

• Ύςνο - 100 Φ 30 

 

• Μείνλ 200-300 Kcal ζε ειηθίεο 65-75 εηώλ 

Π.ρ. Μαζεηήο 18 εηώλ κε ύςνο 180cm, αζινύκελνο 

  80 x 30  =2400 Kcal 

+ 300 =2700 Κcal 

  


