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Υπερτροφές

Φυσικές τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας με 
χαμηλό ενεργειακό φορτίο

Θεωρείται ότι προάγουν την υγεία, 
προστατεύουν από ασθένειες και συμβάλλουν 
στον έλεγχο του βάρους

Βατόμουρα, μύρτιλλα, αρώνια, ιπποφαές, 
σπιρουλίνα, κρόκος, λιναρόσπορος, σπόροι 
chia, κανέλα, καρύδια, .....   



Θρεπτικά συστατικά 

υπερτροφών

Αυξημένη συγκέντρωση θρεπτικών 
συστατικών με ευεργετικές ιδιότητες και 
υψηλή βιοδιαθεσιμότητα

Αντιοξειδωτικά, Πολυφαινόλες 
          
Βιταμίνες, Μέταλλα, Ιχνοστοιχεία

Ωφέλιμα Λιπαρά (ω-3, ω-9)

Φυτικές ίνες,Προβιοτικά



Υπερτροφές

Δεν υπάρχει ενας αποδεκτός ορισμός απο 
τους επιστήμονες

ΕΝΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Since July 2007, marketng of products as 
‘superfoods’ is prohibited in the EU unless 
accompanied by a specifc medical claim supported 
by credible scientfc research







Η Maca, το Acai berry, το Godji berry και 
οι σπόροι Chia βρίσκονται στην κορυφή της 
λίστας των υπερτροφών και προέρχονται, 
κατά κύριο λόγο, από φυτά, δέντρα και ρίζες 
της Νοτίου Αμερικής και του Αμαζονίου.

Δεν χρειάζεται,όμως, κανείς να ταξιδέψει 
τόσο μακριά για να βρει υπερτροφές αφού η 
ελληνική γη είναι και αυτή γεμάτη από 
τρόφιμα πλούσια σε διατροφική αξία.



Ελληνικά 
Superfoods



ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUPERFOODS:

•Αμύγδαλα                                 Λιναρόσπορος
•Αυγοτάραχο Μεσολογγίου         Τσάι του βουνού
•Φυστίκια Αιγίνης
•Φύλλα Ελιάς
•Δίκταμος Κρήτης
•Ελαιόλαδο
•Κάππαρη 
•Κορινθιακή Σταφίδα
•Κράνα
•Μύρτιλα
•Κρόκος Κοζάνης
•Μαστίχα Χίου
•Μέλι
•Ρόδι



Αβγοτάραχο Μεσολογγίου
•Το ‘ελληνικό χαβιάρι’ δεν είναι τίποτα άλλο από ταριχευμένα αβγά 
ψαριών και αποτελεί το μοναδικό αλιευτικό Προϊόν Ονομασίας 
Προελεύσεως (ΠΟΠ) στην Ελλάδα. 

•Το εκλεκτό αυτό έδεσμα έχει μεγάλη διατροφική αξία, αφού περιέχει 
υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, ενέργειας και καλών λιπαρών οξέων. 
Είναι εξαιρετικά θρεπτικό, γεμάτο από αμινοξέα, ασβέστιο, σίδηρο 
καθώς και βιταμίνες A, B, C και E

•Μελέτη από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο που δημοσιεύτηκε 
στο Journal of Agricultural and Food Chemistry έδειξε ότι είναι 
πλούσιο σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αλλά και Ω-
3. Επίσης, περιέχει μεγάλη ποσότητα ακουαλενίου και φυτοστερολών, 
τα οποία φαίνεται να μειώνουν τη χοληστερίνη. 

Κάππαρη
•Ο Γαληνός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη θρεπτική της αξία ενώ έχει 
ελάχιστες θερμίδες (23/100 γραμμάρια).

•Είναι εξαιρετική πηγή μετάλλων και ιχνοστοιχείων όπως χαλκός, 
σίδηρος, σελήνιο

•Τα μπουμπούκια της έχουν βιταμίνες A, C, K,E και του συμπλέγματος 
Β και Ω-3 λιπαρά οξέα αλλά και υψηλή περιεκτικότητα σε 
φλαβονοειδή. 

•Σε μελέτες τονίζεται η αντιβακτηριδιακή της δράση ενώ βοηθάει και 
στο διαβήτη.



Αμύγδαλα
•Τα αμύγδαλα είναι το πιο πυκνό είδος σε θρεπτικά στοιχεία είδος 
ξηρών καρπών. 

•Περιέχουν υψηλές ποσότητες φυτικών ινών, βιταμινών και 
μονοακόρεστων λιπαρών οξέων. 

•Ενδεικτικά, μια μερίδα αμύγδαλα αποτελεί άριστη πηγή βιταμίνης Ε 
και μαγνησίου, καλή πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών και 
προσφέρουν κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο και πολυακόρεστα 
λιπαρά. 

Maστίχα Χίου
•Από την αρχαιότητα, η μαστίχα Χίου είχε ξεχωρίσει για τις 
ευεργετικές της ιδιότητες. 

•Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς της σε πολυφαινόλες και 
τερπένια παρέχει αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. 

•Προλαμβάνει παθήσεις που σχετίζονται με το γαστρεντερικό 
σύστημα. 

•Βοηθάει στην επούλωση τραυμάτων και λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης σε ξυλιτόλη συμβάλλει στη στοματική υγιεινή. 

Σταφίδα
•Η σταφίδα έχει μεγάλη θρεπτική αξία. 
•Η κατανάλωση σταφίδας βοηθά στην αντιμετώπιση της αναιμίας, 
μειώνει την πίεση του αίματος και την κατακράτηση υγρών. 

•Είναι καλή πηγή σιδήρου, καλίου και σεληνίου, ενώ περιέχει 
βιταμίνες Α και Β. 



  Ρόδι

• Το ρόδι θεωρείται το φρούτο της γονιμότητας και της 
καλοτυχίας. 

• Χρόνια κλινικών ερευνών, έδειξαν πως το υψηλό επίπεδο 
των αντιοξειδωτικών στο χυμό ροδιού:
– προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματα, 
– είναι σημαντικός σύμμαχος κατά του καρκίνου, 
– βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και 
– Εχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες από ότι το 

κόκκινο κρασί, το πράσινο τσάι ή τον χυμό πορτοκαλιού. 
• Ο χυμός ροδιού έχει λίγες θερμίδες και είναι ιδιαίτερα 

πλούσιος σε κάλιο.



Μύρτιλα (blueberries)

• Τα φρούτα blueberries είναι εύγευστα και έχουν υψηλή θρεπτική 
αξία.

• Αντίθετα είναι  φτωχά σε λίπος, νάτριο και θερμίδες, γεγονός που 
τα τοποθετεί στην πρώτη βαθμίδα της υγιεινής διατροφής. 

• Τα Μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, C, Ε 
και Β- καροτίνη, σε σάκχαρα, σε κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο, 
ανόργανα οξέα, μεταλλικά άλατα, πηκτίνη και φυτικές ίνες. 

• Τα Μύρτιλα διαφημίζονται ως πηγή αιώνιας νιότης και οι 
τρέχουσες μελέτες για τα οφέλη τους στρέφονται στην 
αντιοξειδωτική δραστηριότητα, αντιγήρανση, πρόληψη καρκίνου, 
καρδιακή και εγκεφαλική λειτουργία, υγεία όρασης και 
ουροποιητικού συστήματος. 

• Το Μύρτιλο θεωρείται ιερό φυτό από την αρχαιότητα, συνδέθηκε 
με πολλές θεότητες, κυρίως με την Αφροδίτη. 

• Θεωρείτο φάρμακο από την αρχαιότητα, και χρησιμοποιήθηκε για 
πλήθος νοσημάτων. 

• Επίσης στην αρχαία Ελλάδα παρασκεύαζαν ένα αρωματικό κρασί 
"μυρτινίτης οίνος" καθώς και αρωματικό λάδι "μύρτινον έλαιον".



Λιναρόσπορος

•Είναι μια από τις πλουσιότερες πηγές της φύσης σε λιγνάνες (που 
βρίσκονται και στο φαγόπυρο) και απενεργοποιούν τα ισχυρά 
οιστρογόνα που ευθύνονται όλο και πιο συχνά για ανάπτυξη 
καρκινικών όγκων στο μαστό, στο αναπαραγωγικό σύστημα και 
στο παχύ έντερο.

• Είναι επίσης πολυ πλουσιο σε ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα. 

•Έτσι ο λιναρόσπορος, βοηθάει στην πρόληψη της καρδιοπάθειας 
μειώνοντας τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια σε ανθρώπους 
με αυξημένα λιπίδια αίματος και μπορεί να προλάβει τους 
θρόμβους αίματος, που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής και εγκεφαλικού. 

• Το Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εξετάζει τώρα το 
λινάρι για να επιβεβαιώσει ή όχι όλες αυτές τις επιδράσεις του.



Ρεσβερατρόλη Αλλισίνη Πολυφαινόλες



Τα φυτά περιέχουν πολυάριθμα φυτοχημικά

Λυκοπένιο

Ρεσβερατρό
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Σουλφοραφάνη

• Αντιοξειδωτικές
• Αντιφλεγμονώδεις
• Αντιδιαβητικές
• Αντικαρκινικές

Δράσεις

   Λάχανα, σπαράγγια, ρόκα, ραπανάκια, κάρδαμο, μουστάρδα





Εξυπνη Τροφή
Με

Ωμέγα-3 Λιπαρά



  Αντιοξειδωτικά και
   Ιχνοστοιχεία



OATS VS QUINOA

Oats Quinoa

Kilojoules 1634 
kJ

1546 kJ

Protein 17 g 14 g

Fat 7 g 6 g

Carbohydrate 66 g 64 g

Fibre 11 g 7 g

Minerals Simila
r

Similar

Cost $ $$$

USDA National 
Nutrient Database 
www.ars.usda.gov



ANTIOXIDANTS
Total antooxdant capacxty (TAC) measured usxng ORAC 

(ooygen radxcal absorbance capacxty) test

Wu et al. J Agric 
Food Chem. 
2004;52:4026-
4037



AN APPLE A DAY ...



Flavonoid content of green pies (mg/100g) and 
selected beverages (mg/100ml)
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Quercetin Kaempferol Myricetin Apigenin Luteolin

Green pie Red wine Black tea Apple juice

Trichopoulou et al. Food Chemistry 2000

Περιεκτικότητα φλαβανοειδών σε χορτόπιτα (mg/100g) 

και σε συγκεκριμένα ποτά (mg/100ml)



TOP

Literally thousands of natural chemicals in 
foods 

that can afect our health

There is no one ‘superfood’

Think ‘super diets’ instead

Rather than focus on the efect of a single nutrient, 
focus on the total efect of food to health

    Ποιά είναι τελικά τα ‘superfoods’?  



Grains, Vegetables, & Fruits

• Provide nutritional base for a healthy diet
• Daily fruits and vegetables should include

– One good source of pro-vitamin A or carotene 
(apricots, cantaloupe, broccoli, carrots, pumpkin, 
dark leafy vegetables)

– One good source of vitamin C 
(citrus fruit, kiwi fruit, cantaloupe, strawberries, 
broccoli, cabbage, caulifower, green pepper)

• The recommended 5 to 9 servings of fruits and 
vegetables daily has no substitute



ΠΟΙΚΙΛΙΑ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Πόσα διαφορετικά τρόφιμα 
καταναλώνετε ημερησίως?

30 είναι ο στόχος



Μεσογειακή διατροφή

   Όρος που επινοήθηκε από τον 
φυσιολόγο Ancel Keys το 
1960, για να περιγράψει το 

μοντέλο διατροφής, το οποίο 
ακολουθούσαν οι λαοί των 

μεσογειακών χωρών στη Μελέτη 
των Επτά Χωρών.



Μεσογειακή διατροφή

Στη Διεθνή Διάσκεψη για τις 
Μεσογειακές Διατροφές το 1993 

αποφασίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή, 
παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή 
και το 1995 μια ομάδα επιστημόνων 

του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ 
δημιούργησε την "Πυραμίδα της 

Μεσογειακής Διατροφής"



Πολιτιστική κληρονομιά

   Το 2010, η ΟΥΝΕΣΚΟ 
συμπεριέλαβε τη Μεσογειακή 
Διατροφή στον Κατάλογο της 

Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ανθρωπότητας, ύστερα από 
αίτημα που υπέβαλαν από κοινού 
οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία 

και Μαρόκο





Decreased Death Rate Related to 
 Mediterranean Diet Score
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Greater adherence to a Mediterranean diet 
is associated with a signifcant improvement in 

health status, as seen by a signifcant reduction in 
overall mortality (9%), mortality from 

cardiovascular diseases (9%), incidence of or 
mortality from cancer (6%), and incidence of 
Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease 

(13%). 

These results seem to be clinically relevant for 
public health, in particular for encouraging a 

Mediterranean-like dietary pattern for primary 
prevention of major chronic diseases.



ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
New York Txmes: Αφιέρωμα στη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας
«Το νησί, όπου οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν» 

Ο κ. Σταμάτης το 1943 πήγε μετανάστης στης Η.Π.Α. όπου παντρεύτηκε 
και απέκτησε τρία παιδιά.
Το 1976 αισθάνθηκε δύσπνοια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 
εργασία του. Οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο του πνεύμονα και του 
έδωσαν εννέα μήνες ζωής.
Τότε αποφάσισε να επιστρέψει στην αγαπημένη του Ικαρία ώστε να 
ταφεί στους προγόνους του.
Μετακόμισε στους ηλικιωμένους γονείς του, σε ένα μικρό ασβεστωμένο 
σπίτι σε ένα κτήμα δύο στρεμμάτων με αμπελώνες κοντά στον Ευδήλο, 
στη βόρεια πλευρά του νησιού.
Τους επόμενους μήνες, κάτι παράξενο συνέβη. Άρχισε να αισθάνεται 
καλύτερα. Μια μέρα, κατάφερε ακόμα και να φυτέψει μερικά λαχανικά 
στον κήπο.
Ο καιρός περνούσε και ο κ. Σταμάτης δεν πέθαινε. Η υγεία του διαρκώς 
βελτιωνόταν. Σήμερα στα 102 χρόνια ζει χωρίς καρκίνο. Δεν έκανε ποτέ 
του χημειοθεραπεία, δεν αναζήτησε κανενός είδους θεραπεία. 

Οι κάτοικοι της Ικαρίας, τρώνε μια μεγάλη ποικιλία τροφών της Μεσογειακής διατροφής (πολλά λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης, 
πατάτες, φρούτα, ελιές και ελαιόλαδο, λίγο ψάρι και λίγο κρέας) προσθέτοντας 6 επιπλέον χρόνια στο προσδόκιμο ζωής τους. 
Επίσης τρώνε πολλά χόρτα. Υπάρχουν περίπου 70 διαφορετικά είδη χόρτων στο νησί και πολλά από αυτά έχουν δεκαπλάσια 
ποσότητα αντιοξειδωτικών συγκριτικά με το πράσινο τσάι ή το κόκκινο κρασί. Συχνά πίνουν αφεψήματα από βότανα, μερικά από τα 
οποία μειώνουν την υπέρταση. Τα περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα που καταναλώνουν οι κάτοικοι της Ικαρίας που φτάνουν 
τα 90, παράγονται από κατσικίσιο γάλα.

http://www.pygmi.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/new-york-times-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CF%89/
http://www.pygmi.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/new-york-times-%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CF%89/
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Thank 
you!!!
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