
www.healthykids.nsw.gov.au

Μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ· Υπουργείου Παιδείας και Κατάρτισης ΝΝΟ· Υπουργείου Αθλητισμού 
και Αναψυχής, τμήματος Κοινοτήτων ΝΝΟ και του Καρδιολογικού Ιδρύματος.
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Ξέρετε ότι …;
  Στη ΝΝΟ, πάνω από το 85% των παιδιών σχολικής ηλικίας 
δεν τρώνε τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες λαχανικών.

  Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που βλέπουν 
πολλή τηλεόραση πίνουν μεγαλύτερη ποσότητα 
αναψυκτικού και δεν τρώνε αρκετά φρούτα και λαχανικά.

  Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι μια σημαντική πηγή 
βιταμινών, ιχνοστοιχείων και διατροφικών ινών.

  Η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους να μεγαλώνουν και να 
αναπτύσσονται, ενισχύει τη ζωτικότητά τους και μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο πολλών χρόνιων παθήσεων – όπως 
η καρδιοπάθεια, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ορισμένες 
μορφές καρκίνου και το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία.

Πόσες μερίδες χρειάζονται τα παιδιά και οι 
έφηβοι;
Όλοι μας χρειάζεται να τρώμε μια ποικιλία φρούτων και 
λαχανικών διαφορετικού χρώματος κάθε μέρα – τόσο ωμών 
όσο και μαγειρεμένων. Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα για 
παιδιά και εφήβους εξαρτάται από την ηλικία, την όρεξη και τα 
επίπεδα δραστηριότητάς τους – δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικία 
(ετών)

Φρούτα
(μερίδες/ημέρα*)

Λαχανικά 
(μερίδες/ημέρα#)

4-7 1-2 2-4

8-11 1-2 3-5

12-18 3-4 4-9

*   Μια μερίδα φρούτων είναι 150 γραμμάρια (που ισούται με 1 μήλο μέτριου 
μεγέθους· 2 μικρότερα φρούτα (π.χ. βερίκοκα)· 1 φλιτζάνι κονσερβοποιημένα 
ή τεμαχισμένα φρούτα· ½ φλιτζάνι (125ml) χυμό φρούτων κατά 99% χωρίς 
ζάχαρη· ή 1½ κουταλιά της σούπας αποξηραμένα φρούτα).

#   Μια μερίδα λαχανικών είναι 75 γραμμάρια (που ισούται με ½ φλιτζάνι 
μαγειρεμένα λαχανικά· 1 μέτρια πατάτα· 1 φλιτζάνι λαχανικά σαλάτας· ή ½ 
φλιτζάνι μαγειρεμένα όσπρια (ξερά φασόλια, μπιζέλια ή φακές).

Τα φρέσκα φρούτα είναι καλύτερη επιλογή 
από το χυμό
Αν και ολόκληρο το φρούτο περιέχει ορισμένα φυσικά σάκχαρα 
που του δίνουν γλυκιά γεύση, έχει και πολλές βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες, που το κάνουν πιο χορταστικό και 
θρεπτικό από ένα ποτήρι χυμό φρούτων.

Ένα μικρό ποτήρι χυμού παρέχει τη συνιστώμενη ημερήσια 
δόση βιταμίνης C στο παιδί.  Δυστυχώς, πολλά παιδιά πίνουν 
τακτικά μεγάλες ποσότητες χυμού και αυτό μπορεί να 
συμβάλλει στην παχυσαρκία.

5 τρόποι που 
οδηγούν σ’ 
έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής

Τρώτε λιγότερα σνακ και κάνετε πιο υγιεινές επιλογές

Κλείστε την 
τηλεόραση ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δραστηριοποιηθείτε

Γυμνάζεστε 
καθημερινά

Προτιμάτε 
να πίνετε 

νερό

Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά

«Τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να 
δοκιμάσουν νέα φρούτα και λαχανικά έως 

10 φορές πριν τα δεχτούν»

Τρώτε περισσότερα φρούτα 
και λαχανικά

συνεχίζεται στην πίσω σελίδα  

GREEK
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Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά και τους 
εφήβους να τρώνε περισσότερα φρούτα και 
λαχανικά
Μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύεστε να τρώτε κάθε μέρα 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει 
ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να το κάνουμε αν είναι 
διαθέσιμα και ετοιμοφάγωτα.

Τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσουν νέα φρούτα και 
λαχανικά έως 10 φορές πριν τα δεχτούν. Γι’ αυτό, κάντε υπομονή 
και συνεχίστε να τα προσφέρετε. Μπορεί επίσης να βοηθήσει 
αν τα προετοιμάζετε και τα σερβίρετε με διαφορετικούς και 
δημιουργικούς τρόπους.

Μερικές ιδέες που συνιστούμε να 
δοκιμάσετε:

  Επιτρέψτε σε όλη την οικογένεια να επιλέγει και να ετοιμάζει 
τα φρούτα και τα λαχανικά.

  Επιλέγετε φρούτα και λαχανικά που είναι στην εποχή τους – 
έχουν καλύτερη γεύση και είναι συνήθως φθηνότερα.

  Έχετε φρουτιέρα με φρέσκα φρούτα στο σπίτι.

  Να είστε δημιουργικοί με τον τρόπο που ετοιμάζετε και 
σερβίρετε τα φρούτα και τα λαχανικά, όπως ωμά, κομμένα 
σε φέτες, περασμένα στον τρίφτη, μαγειρεμένα σε φούρνο 
μικροκυμάτων, πουρέ ή ψητά· σερβίρετε διαφορετικά 
χρώματα φρούτων και λαχανικών ή χρησιμοποιείτε 
διαφορετικά πιάτα ή πιατέλες σερβιρίσματος.

  Συμπεριλαμβάνετε φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. 
Για παράδειγμα, προσθέτετε ψιλοκομμένα, τριμμένα ή 
πολτοποιημένα λαχανικά σε σάλτσες ζυμαρικών, μπιφτέκια, 
φριτάτες, στιρ-φράι και σούπες, και προσθέτετε φρούτα στα 
δημητριακά πρωινού.

  Τρώτε φρούτα και λαχανικά για σνακ. Δοκιμάστε καλαμπόκι 
ολόκληρο· πατάτα ψημένη με τη φλούδα γαρνιρισμένη με 
τυρί μειωμένων λιπαρών· απλό ποπ κορν (χωρίς βούτυρο 
και χωρίς επικάλυψη ζάχαρης ή αλατιού)· ψιλοκομμένα 
λαχανικά με σάλσα, χούμους ή ντιπ με γιαούρτι· κομπόστα 
φρούτου· κομπόστα φρούτων με τραγανή επικάλυψη/
κράμπλ (crumble)· κατεψυγμένα φρούτα· ή μάφιν από 
φρούτα ή λαχανικά.

  Δοκιμάστε διάφορα φρούτα ή λαχανικά στο τοστ σας – 
μπανάνα, μανιτάρια ή ντομάτες.

  Προσθέστε ψιλοκομμένα ή πολτοποιημένα φρούτα σε απλά 
γιαούρτια.

  Φτιάξτε σμούδι (smoothie) φρούτων με φρέσκα, 
κατεψυγμένα ή κονσερβοποιημένα φρούτα (σε φυσικό ή 
μη ζαχαρούχο χυμό)· αναμείξτε το σε μπλέντερ με γάλα και 
γιαούρτι μειωμένων λιπαρών.

  Τεμαχίστε μερικά φρούτα ή μπαστουνάκια λαχανικών για το 
σχολικό γεύμα.

  Το καλοκαίρι, παγώστε φρούτα σε σουβλάκι (ή ανακατέψτε 
τα με γιαούρτι πριν τα καταψύξετε) για ένα δροσιστικό 
σνακ.

  Φτιάχνετε επιδόρπια από φρούτα (όπως κραμπλ φρούτων 
ή φρούτα ψημένα, ποσέ ή κομπόστα) και σερβίρετέ τα με 
κάσταρντ μειωμένων λιπαρών.

  Έχετε φρέσκα φρούτα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ως ένα 
βολικό σνακ – να έχετε γεμάτη τη φρουτιέρα και κύβους 
φρούτων σε ένα δοχείο στο ψυγείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδέες σχετικά με την υγιεινή 
διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, επισκεφθείτε το 
www.healthykids.nsw.gov.au


