ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ
- Τι είναι οι υπερτροφές;
Είναι τρόφιμα των οποίων η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά παρέχει ένα ή περισσότερα
οφέλη για την υγεία σε σχέση με άλλα τρόφιμα. Παραδείγματα «υπερτροφών» που τα
καταναλώνουμε σχεδόν καθημερινά και προάγουν την υγεία είναι το ρόδι, το μπρόκολο, το
ελαιόλαδο, ο σολομός, το αβοκάντο, διάφοροι καρποί κλπ.
Ουσιαστικά τα τρόφιμα αυτά, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, που μπορούν να γίνουν
σύμμαχοι στην ενίσχυση του οργανισμού μας και στην αντιμετώπιση ασθενειών, πάντα με την
καθοδήγηση ενός ειδικού. Τα συμπληρώματα υπερτροφών μπορούν να αποτελέσουν έναν
εξαιρετικό σύμμαχο υγείας, λόγω του φυσικού τους πλούτου σε θρεπτικά συστατικά.

- Μπορεί ένα παιδί να καταναλώσει υπερτροφές;
Οι υπερτροφές είναι ευεργετικές για όλα τα μέλη της οικογένειας, κάθε ηλικίας. Οι υπερτροφές
μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης παιδικής διατροφής συμβάλλοντας θετικά στη
σωματική τους ανάπτυξη και στις σχολικές τους επιδόσεις. Σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα, που
διεξήχθη σε ένα δείγμα 4786 παιδιών, ηλικίας 10-12 ετών, από 10 περιοχές της Ελλάδος, φάνηκε
πως μόνο το 4,3% ακολουθούν τις οδηγίες της Μεσογειακής διατροφής (η αξιολόγηση έγινε μέσω
του KIDMED score). Η κατανάλωση υπερτροφών/συμπληρωμάτων υπερτροφών στις περιπτώσεις
αυτές, θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη διατροφή του παιδιού, μέχρι τη στιγμή
που θα εκπαιδευτεί να τρέφεται σωστά και θα προσλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά από την τροφή του.
Αν η διατροφή του παιδιού σας βασίζεται στο μοντέλο της Μεσογειακής διατροφής και
περιλαμβάνει ήδη πολλές φυτικές τροφές (φρούτα, λαχανικά, όσπρια), η χρήση
συμπληρώματος ίσως να μην είναι απαραίτητη!
Αν όμως η διατροφή του παιδιού σας δεν είναι ισορροπημένη και ανησυχείτε για το αν τρέφεται
επαρκώς, μπορείτε να αναζητήσετε τη βοήθεια ενός διαιτολόγου. Μην ξεχνάτε, ότι για τη
χορήγηση οποιουδήποτε συμπληρώματος είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν αρμόδιο υγείας
(παιδίατρο, διαιτολόγο). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιατρικός έλεγχος πριν τη λήψη
συμπληρωμάτων υπερτροφών, διότι αλληλεπιδρούν με κάποια φάρμακα (όπως αντιπηκτικά,
αντιεπιληπτικά, αντιδιαβητικά, κλπ.), και επειδή κάποια από αυτά τα συμπληρώματα χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση (πχ. τα συμπληρώματα ασβεστίου μειώνουν τη απορρόφηση

του σιδήρου, οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται με κάποια χρονική απόσταση μεταξύ τους, ενώ η
βαλεριάνα είναι καλό να καταναλώνεται 2 ώρες πριν τον ύπνο μόνο από άτομα που θέλουν να
αντιμετωπίσουν τις αϋπνίες).
Γενικά στο εμπόριο υπάρχουν και κυκλοφορούν πολλά τρόφιμα υπερτροφές και πολλά
συμπληρώματα υπερτροφών. Εκείνες όμως οι υπερτροφές, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να
βοηθήσουν τους μικρούς μας αθλητές, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με τις ιδιότητές
τους, καθώς επίσης περιγράφεται και σε ποια γεύματα θα μπορούσαν να προστεθούν:

Υπερτροφές

Ιδιότητες

Σε ποια γεύματα
μπορούν να προστεθούν

Πηγή ενέργειας (λόγω σακχάρων), περιέχει Σε όλα τα γεύματα (είτε στις
φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες Β1, Β2, Β6, C σαλάτες, είτε στο γιαούρτι
και ανθοκυανίνες.
κλπ., μέχρι 2 κουταλιές της
σούπας).
Πηγή βιταμίνης Ε, ασβεστίου, ριβοφλαβίνης, Είτε στο πρωινό, είτε στα
Αμύγδαλα
μαγνησίου, φωσφόρου και μονοακόρεστων ενδιάμεσα γεύματα (σνακ).
λιπαρών οξέων.
Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, Στο μεσημεριανό ή στο
Ελαιόλαδο
βιταμίνες Ε, Α και D.
βραδινό γεύμα. Ωμό κατά
προτίμηση.
Πλούσια σε τερπένια (έχουν αντιφλεγμονώδη Σε ροφήματα στα ενδιάμεσα
Μαστίχα Χίου
και αντιοξειδωτική δράση), πολυφαινόλες γεύματα, αντί ζαχαρούχων
(ισχυρές αντιοξειδωτικές ενώσεις που αναψυκτικών
και
προστατεύουν τον οργανισμό από τις φρουτοποτών.
ελεύθερες ρίζες).
Πλούσιο σε σάκχαρα, μικρά ποσά πρωτεΐνης, Στο πρωινό, ή σε κάποιο γλυκό
Μέλι
ένζυμα (καταλάση, οξειδάση της γλυκόζης, σαν ενδιάμεσο σνακ.
ασκορβικό οξύ, καροτενοειδή ουσίες),
αμινοξέα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες,
φαινολικά οξέα και φλαβονοειδή.
Πλούσιο σε βιταμίνες (Κ, C, E, φυλλικό οξύ, Σαν χυμό στα ενδιάμεσα
Ρόδι
παντοθενικό οξύ, Β6), μέταλλα (χαλκό, γεύματα ή στο πρωινό γεύμα.
κάλιο, μαγγάνιο), φυτικές ίνες, φλαβονοειδή
και ανθοκυανίνες.
Με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, Σαν συμπλήρωμα.
Σπιρουλίνα*
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες,
μέταλλα, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά
Για τα μάτια! Προστατεύει την όραση επειδή Σαν συμπλήρωμα.
Μύρτιλλο*
είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, επίσης περιέχει
βιταμίνη C, E, β-καροτίνη, κάλιο, μαγνήσιο,
φώσφορο, φυτικές ίνες, φλαβονοειδή,
ανθοκυανίνες, πολυφαινόλες, κ.ά.,
Αντικαρκινικές ιδιότητες, αντιμετωπίζει Σαν συμπλήρωμα.
Ιπποφαές*
παθήσεις του πεπτικού. Πλούσιο σε
καροτενοειδή, φλαβονοειδή, βιταμίνες Ε, Α,
απαραίτητα λιπαρά οξέα κ.ά.
Τζίντζερ, Λευκός Για τα πόδια! Αυτές οι υπερτροφές Σαν συμπλήρωμα.
Φλοιός
Ιτιάς, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πόνων
στις αρθρώσεις και στην καταπολέμηση του
Κουρκούμι*
οξειδωτικού στρες.
Για το γόνατο! Λειτουργεί ως «μαξιλάρι» Σαν συμπλήρωμα.
Γλυκοζαμίνη
Κορινθιακή
Σταφίδα

στις αρθρώσεις και βοηθά στην αντιμετώπιση
της οστεοαρθρίτιδας και του επιμένοντος
πόνου που τη συνοδεύει.
Για το κυκλοφορικό σύστημα! Προστατεύει
Σκόρδο*
την υγεία των αγγείων, μειώνει τα υψηλά
επίπεδα αρτηριακής πίεσης και της κακής
LDL χοληστερόλης.
Για το λαιμό! Μπορεί να μειώσει τις
Εχινάτσια*
πιθανότητες του κοινού κρυολογήματος και
να αντιμετωπίσει τις επαναλαμβανόμενες
λοιμώξεις.
Για το στομάχι! Έρευνες έχουν δείξει ότι
Αχιλλαία ή
ανακουφίζει από προβλήματα πέψης (π.χ.
χιλιόφυλλος*
φουσκώματα)
Διαθέτει ήπια χαλαρωτική και ηρεμιστική
Βαλεριάνα*
δράση. Φαίνεται
να βοηθάει
στην
καταπολέμηση των αϋπνιών.
Για την καρδιά! Ενισχύει τη λειτουργία της,
Πολυκοζανόλη
ζαχαροκάλαμου* μειώνει τα επίπεδα της κακής LDL
χοληστερόλης και αυξάνει τα επίπεδα της
καλής HDL χοληστερόλης.
Γαϊδουράγκαθο* Για το ήπαρ! Καταπολεμά την οξείδωση και
τη φλεγμονή των κυττάρων του. Σε
συνδυασμό με κάποιο αντιισταμινικό,
συμβάλλει
στην
καταπολέμηση
της
αλλεργικής ρινίτιδας.
Φύλλα Αιγύπτου Για το έντερο! Ανακουφίζουν από τη
δυσκοιλιότητα.
(Senna)*
καλαμποκιού*

Σαν συμπλήρωμα.

Σαν συμπλήρωμα.

Σαν συμπλήρωμα.
Σαν συμπλήρωμα.
Σαν συμπλήρωμα.

Σαν συμπλήρωμα.

Η λήψη του συμπληρώματος
δε θα πρέπει να ξεπερνά τη 1
εβδομάδα, διότι έχει ήπια
υπακτική δράση.

*Τα συμπληρώματα υπερτροφών καλό θα είναι να καταναλώνονται από παιδιά ηλικίας άνω των 10
ετών, ακολουθώντας τη δοσολογία που αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.
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