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Στους γρήγορους και αγχώδεις ρυθμούς που 
ζούμε, η υπόθεση «σωστή διατροφή», η πρόσληψη 
όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών 
αλλά και η διατήρηση του επιθυμητού βάρους κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνονται όλο και πιο 
δύσκολη.

Όμως, με απλούς κανόνες και υλοποιήσιμες 
συμβουλές, η «σωστή» και «ισορροπημένη» 
διατροφή παρέχοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, 
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία οδηγεί σε μια 
ασφαλή εγκυμοσύνη.
Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική στην περίοδο 
της εγκυμοσύνης αλλά και για πάντα.

Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα των 
γονιών, γι’ αυτό σας συμβουλεύω να συνεχίσετε 
να διατρέφεστε σωστά και μετά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης.

Σωστή διατροφή! 
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Ο Ευμένης Π. Καραφυλλίδης αποφοίτησε από το Institute of Human Nutrition, Faculty of Medi-
cine του ΠανεπιστημίουColumbia της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ με μεταπτυχιακό τίτλο Master in Hu-
man Nutrition το 2004 και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Leeds Μ. της Μεγάλης Βρετανίας 
με πτυχίο BSc (Hons) in Applied Human Nutrition and Dietetics (2002). 
Έχει εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, έχει διατελέσει Σύμβουλος 
Διατροφής στην εταιρία Friesland Coberco Dairy Foods Company στην Ολλανδία, μέλος της 
ομάδας συμβούλων διατροφής στην Friesland Hellas στην Ελλάδα και σύμβουλος διατροφής της 
ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου.
Από τον Ιούλιο του 2007 Διευθύνει το Διαιτολογικό κέντρο του νοσοκομείου ΙΑΣΩ Gener-
al. Παρέχει υπηρεσίες κλινικής διαιτολογίας σε επιλεγμένα παθολογικά και χειρουργικά  
περιστατικά, είναι υπεύθυνος εντερικής και παρεντερικής σίτισης όλων των τμημάτων, 
συμπεριλαμβανόμενου της ΜΕΘ της κλινικής, ενώ συνεργάζεται με τις ογκολογικές ομάδες της 
κλινικής με σκοπό την υποστήριξη της θρέψης όλων των ογκολογικών ασθενών. 
Παράλληλα διατηρεί και προσωπικό διαιτολογικό γραφείο επί της οδού Μεσόγειων 64 στους 
Αμπελόκηπους.
Έχει ασχοληθεί με την συγγραφή βιβλίων, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, καθώς και 
επιστημονικών συγγραμμάτων, ασχολείται με την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την 
προώθηση της άσκησης και της διατροφής σε σχολεία, αρθρογραφεί στον ημερήσιο, περιοδικό 
και ηλεκτρονικό τύπο και έχει παρουσιάσει ενότητες διατροφικών συμβουλών σε πολλά 
τηλεοπτικά κανάλια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αποτελεί η προώθηση της επιστήμης της κλινικής διατροφής στην 
Ελλάδα. Για το λόγο αυτό έχει ασχοληθεί με την επίσημη μετάφραση των εγχειριδίων κλινικής 
διατροφής, της Αμερικάνικης Εταιρίας Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής (ASPEN), στα 
ελληνικά που κυκλοφορεί με επιτυχία από της εκδόσεις Ζεβελεκάκη.
 Συνεχίζει την επιστημονική του ενημέρωση παρακολουθώντας συνέδρια στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.
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Και σε αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Το αυξημένο σωματικό βάρος μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα στην έκβαση της 
εγκυμοσύνης σας ενώ από την άλλη, σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει μία έγκυος να 
υποσιτίζεται.
Μία ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης θα συμβάλει σημαντικά τόσο 
στη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου, μιας και 
αυτό αναπτύσσεται από την τροφή που εσείς 
λαμβάνετε, όσο και στη δική σας υγεία αλλά και 
καλή φυσική κατάσταση.

Είστε έγκυος 
και ο ενθουσιασμός σας 
είναι μεγάλος! 
Είναι τώρα η περίοδος που πρέπει  
να τρώτε για δύο;  
Όχι φυσικά.
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Το σώμα του μωρού σας αναπτύσσεται 
από την τροφή που τρώτε.
Μια μεγάλη ποικιλία τροφών χρειάζεται 
για ένα υγιές μωρό και μια υγιή μητέρα.
Είναι αποδεδειγμένο ότι η σωστή 
διατροφή κατά τη διάρκεια της σύλληψης 
μπορεί να επηρεάσει την υγεία του μωρού 
σας τώρα και στη μετέπειτα ζωή του.

Οδηγό για υγιεινή διατροφή 8

Χρήσιμες συμβουλές 10

Διατροφική ασφάλεια 
& υγιεινή τροφίμων 17

Οι περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το 
φυλλάδιο ενδείκνυται και για τις έγκυες που είναι 
χορτοφάγοι.

Γιατί 
πρέπει  
να τρώω 
σωστά;

Το φυλλάδιο 
αυτό
περιλαμβάνει 
τα εξής:
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Τροφές για ενέργεια 
Από τις παρακάτω τροφές, προτιμάτε αυτές που 
περιέχουν υψηλές ποσότητες άπεπτων φυτικών 
ινών για ενέργεια, μέταλλα και βιταμίνες.

Διαλέξτε από:
Ψωμί ολικής αλέσεως, δημητριακά ολικής 
αλέσεως, προϊόντα ολικής  αλέσεως  (μαύρο 
ρύζι, σπαγγέτι, μακαρόνια), λαχανικά υψηλής 
περιεκτικότητας σε άμυλο, π.χ. πράσινη μπανάνα, 
πατάτες, γλυκοπατάτα.
Συμπεριλαμβάνετε μερικά από αυτά σε κάθε σας 
γεύμα.

Ξέρατε ότι…
Γλυκά, φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης, 
τηγανιτά και φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα 
λίπους δεν χρειάζονται σε μια υγιεινή διατροφή.

Λαχανικά, σαλάτα, φρούτα
Η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών 
είναι απαραίτητη  για να συμπληρωθεί ο κρίκος 
της σωστής διατροφής. Είναι πλούσια σε βιταμίνες 
μέταλλα και άπεπτες φυτικές ίνες βοηθώντας την 
καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και 
γενικότερα όλου του ανθρώπινου οργανισμού.

Διαλέξτε από:
Μελιτζάνα, μπρόκολο, λάχανο, καρότο, 
κουνουπίδι, κολοκυθάκια, πράσινη σαλάτα, 
πράσο, αρακά, πιπεριές, κολοκύθα, σπανάκι, 
ντομάτα, κλπ.
Μήλο, μπανάνα, γκρέιπφρουτ, μάνγκο, 
πορτοκάλι, αχλάδι, ανανά, ακτινίδιο, ξηρά 
φρούτα κλπ.
Τρώτε σε κάθε γεύμα και στοχεύετε σε 5 
μερίδες/μέρα.

Οδηγός 
για 
υγιεινή 
διατροφή
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Ξέρετε ότι…
Μια μερίδα φρούτου αντιστοιχεί με:
Μια γεμάτη χούφτα σταφύλια/κεράσια
1 μήλο/πορτοκάλι/αχλάδι/μικρή μπανάνα/
ροδάκινο
Μια μεσαία φέτα καρπούζι/πεπόνι
2 ακτινίδια /2 κομμάτια ξηρού φρούτου
3 βερίκοκα/βανίλιες
1 μικρό μπολ φράουλες
Μισό μάνγκο/μισή φέτα ανανά
1 μικρό ποτήρι χυμό

Μια μερίδα σαλάτας αντιστοιχεί με:
1 γεμάτο μπολ

Μια μερίδα λαχανικών αντιστοιχεί με:
½ κούπα μαγειρεμένα λαχανικά
1 κούπα ωμά λαχανικά
 
Τα κατεψυγμένα λαχανικά έχουν την ίδια 
περιεκτικότητα βιταμινών με τα φρέσκα.
Σιγουρευτείτε ότι δεν παραβράζετε τα λαχανικά 
σας.

Φαγητά για ανάπτυξη
Αυτές οι τροφές βοηθούν το μωρό σας να 
αναπτυχθεί. 

Διαλέξτε από:
Ψάρι, κοτόπουλο, άπαχο κρέας, αυγά, αρακά, 
φακές, φιστίκια, γάλα, γιαούρτι, τυρί.
Τρώτε 2-3 μερίδες/μέρα

Ξέρετε ότι…
Τα φασόλια, ο αρακάς και οι φακές είναι επίσης 
καλές πηγές για ασβέστιο, σίδηρο και άπεπτες 
φυτικές ίνες.
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Τροφές που βοηθούν στο 
σχηματισμό υγιών οστών και 
δοντιών

Αυτές οι τροφές περιέχουν ασβέστιο (Ca) που σε 
συνδυασμό με τη βιταμίνη D χρειάζονται για την 
ανάπτυξη υγιών οστών και δοντιών.

Διαλέξτε από: 
Αν πίνετε γάλα προσπαθήστε να καταναλώνετε 
περίπου 1 λίτρο/μέρα ή λιγότερο, αν 
καταναλώσετε μερικά από τα παρακάτω:
Γιαούρτι, τυρί, φασόλια, αρακά, σαρδέλες, ξηρά 
φρούτα, αμύγδαλα.
Αν πίνετε γάλα σόγιας να προτιμάτε μάρκα που 
είναι ενισχυμένη με ασβέστιο.
Αν δεν πίνετε γάλα μιλήστε στο γιατρό σας ή 
στη μαία γιατί μπορεί να χρειάζεστε ταμπλέτες 
ασβεστίου.

Ξέρετε ότι…
Το άπαχο και το ημιάπαχο γάλα περιέχουν την ίδια 
ποσότητα ασβεστίου με το ολόπαχο γάλα.
Η ακτινοβολία του ήλιου πάνω στο δέρμα μας 
παράγει την επαρκή ποσότητα βιταμίνης D που 
χρειάζεται ο οργανισμός μας.
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Αποκτώ πολύ βάρος,  
τι πρέπει να κάνω;
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
φυσιολογικό η έγκυος να αποκτήσει βάρος, διότι 
αναπτύσσεται το έμβρυο. 
Για τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου και την 
ιδεατή έκβαση της εγκυμοσύνης, η Αμερικάνικη 
Ιατρική Σχολή (IOM) συνιστά τα ακόλουθα επίπεδα 
αύξησης βάρους ανάλογα με το Δείκτη Μάζας 
Σώματος (BMI) της εγκύου.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
  ΒΑΡΟΥΣ(kg) 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ(kg) 2ο & 3ο  
    ΤΡΙΜΗΝΟ(kg)

Ελλιποβαρής 12.5-18.5 2.3 0.49
ΒΜΙ <19,8 kg/m2

Φυσιολογικό σωματικό 11,5 1,6 0,44
βάρος ΒΜΙ =19,8 kg/m2

Σωματικό υπέρβαρο 7,0-11,8 0,9 0,49
ΒΜΙ =26-29 kg/m2

Παχυσαρκία Τουλάχιστον 6,0
BMI > 29 kg/m2

Δίδυμο 18,0-20,5 2,0 0,7

Τρίδυμο 23,0-27,0 2,7 1,0

Οι έγκυες με ύψος μικρότερο του 1,57m πρέπει 
να προσπαθήσουν να πετύχουν  τη μικρότερη τιμή 
απόκτησης βάρους.

*Δείκτης Μάζας Σώματος (kg/m2) = Βάρος/(Ύψος)2



Τι πρέπει να κάνω όταν 
νιώθω ναυτία;
Είναι σύνηθες φαινόμενο η αίσθηση της ναυτίας 
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης οποιαδήποτε 
στιγμή της ημέρας. Τρώτε πολύ τακτικά, 
αποφεύγοντας φαγητά που συχνά σας κάνουν να 
νιώθετε χειρότερα. 

Οι παρακάτω ιδέες μπορεί να σας φανούν 
χρήσιμες:
Φάτε 1 ξηρό κράκερ ή 1 φρυγανιά
Προσπαθήστε να μην πιείτε τίποτα για ½ ώρα μετά 
το φαγητό.
Μερικές γυναίκες βρίσκουν χρήσιμο να τρώνε 1 
μπισκότο όταν σηκωθούν το πρωί.

Τι είναι το φολικό οξύ; 
Xρειάζεται να πάρω έξτρα; 
To φολικό οξύ είναι μία βιταμίνη που βοηθάει 
στην πρόληψη κατά του ελαττωματικού νευρικού 
σωλήνα: δισχιδής ραχίτης.

Αν σκέφτεστε να μείνετε έγκυος ή είστε έγκυος 
ρωτήστε τον γιατρό σας αν χρειάζεται να πάρετε 
φολικό οξύ.
Είναι σημαντικό να τρώτε φαγητά πλούσια σε 
φολικό οξύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
Τροφές που είναι καλές πηγές φολικού οξέος 
είναι:
Ενισχυμένα δημητριακά και ψωμί, λαχανικά με 
πράσινα φύλλα (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι), 
πορτοκάλια, φυσικός χυμός πορτοκαλιού, 
μπανάνες, φασόλια, αρακάς, φακές. 
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή στη μαία σας για 
περισσότερες πληροφορίες.
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Θα μου δώσει ο γιατρός μου 
ταμπλέτες σιδήρου; 

Χρειάζεστε καλή κατανάλωση σιδήρου (Fe) όταν 
είστε έγκυος και o/η γιατρός μπορεί να σας δώσει 
ταμπλέτες σιδήρου. Για καλύτερη απορρόφηση 
του σκευάσματος σιδήρου πρέπει να λαμβάνεται 
μεταξύ γευμάτων και όχι σε συνδυασμό με γάλα, 
τσάι ή καφέ γιατί έτσι θα δυσκολέψει η διαδικασία 
απορρόφησης.

Στις τροφές που αποτελούν καλές πηγές 
σιδήρου συμπεριλαμβάνονται:
Όλα τα κρέατα, αυγά, αρακάς, φασόλια, φακές 
και πράσινα λαχανικά (σπανάκι, μπρόκολο, 
λάχανο).
Η απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό  
είναι αποτελεσματικότερη αν παράλληλα 
καταναλώνονται τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C 
όπως φρούτα (κυρίως εσπεριδοειδή).

Τι γίνετε όταν δεν θέλω να 
μαγειρέψω;
Ένα γεύμα σνακ μπορεί να είναι το ίδιο υγιεινό 
όσο ένα μαγειρεμένο γεύμα.

Δοκιμάστε τα παρακάτω:
Σάντουιτς με τονοσαλάτα και ένα γιαούρτι
Ψωμί με τυρί, ντομάτα και αγγούρι
Γαλλική μπακέτα με γαλοπούλα και ντομάτα
Μια μικρή πίτσα και μια μπανάνα

Τα παρακάτω φαγητά έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
λίπους ή/και ζάχαρης και δεν είναι απαραίτητα σε 
μια υγιεινή διατροφή.

Ελαττώστε: τα γλυκίσματα, σοκολάτες, 
καραμέλες, αναψυκτικά ή χυμούς με ζάχαρη και 
τα τηγανιτά.
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Δυσκοιλιότητα.  
Τι πρέπει να κάνω;
Πρέπει να τρώτε περισσότερες άπεπτες φυτικές 
ίνες και να πίνετε περισσότερο νερό.

Τα παρακάτω είναι καλές πηγές άπεπτων 
φυτικών ινών:
Ψωμί ολικής αλέσεως, δημητριακά ολικής αλέσεως.
Μαύρο ρύζι και μακαρόνια ολικής αλέσεως.
Φασόλια, αρακάς και φακές.
Πίνετε 6-8 ποτήρια νερό την ημέρα.

Η συχνή άσκηση βοηθάει στην αποφυγή της 
δυσκοιλιότητας. Προτείνονται περπάτημα, κολύμπι 
και ασκήσεις προ-τοκετού.

Είναι ασφαλής η κατανάλωση 
αλκοόλ κατά την διάρκεια της 
εγκυμοσύνης;
Προσπαθήστε να μην καταναλώνετε αλκοόλ όταν 
είστε έγκυος. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 
μπορεί να βλάψει το μωρό σας.

Χρειάζεται να πάρω έξτρα 
βιταμίνες;
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τη μαία σας 
προτού πάρετε ταμπλέτες ή σταγόνες βιταμινών. 
Παρόλα αυτά αν ακολουθείτε τον οδηγό 
υγιεινής διατροφής, τότε δεν είναι απαραίτητη η 
κατανάλωση των έξτρα βιταμινών.
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Τι μπορώ να κάνω αν νιώθω 
καρδιαλγία (καούρα);
Οι παρακάτω ιδέες μπορεί να σας φανούν 
χρήσιμες:
Προσπαθήστε να έχετε μικρά τακτικά γεύματα.
Αποφεύγετε τα τηγανιτά και λιπαρά φαγητά.
Αποφεύγετε τα πολύ πικάντικα φαγητά.
Καταναλώνετε το βραδινό σας νωρίτερα.
Αποφεύγετε την κατανάλωση νερού ή άλλου ποτού 
την ώρα του γεύματος.
Αποφεύγετε το κάπνισμα και την κατανάλωση  
αλκοόλ, καφεΐνης και ανθρακούχων ποτών.
Αποφεύγετε να ξαπλώνετε για 1-2 ώρες μετά την 
κατανάλωση φαγητού.
Αν συνεχίσετε να έχετε έντονο πρόβλημα 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Μπορώ να ασκούμαι κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι σκόπιμο να 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Η άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
πολύ ωφέλιμη γιατί διευκολύνει τον τοκετό και 
μειώνει το άγχος.
Η άσκηση πρέπει πάντα να αρχίζει με 5 λεπτά 
αργό περπάτημα ή ποδήλατο με μικρή αντίσταση. 
Βέβαια, η έντονη άσκηση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 15 λεπτά.
Ένα από τα πιο ιδανικά αθλήματα είναι το 
κολύμπι, γιατί επιτρέπει στο σώμα να παραμένει 
δροσερό και να κινείται ελεύθερα.
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Αυτά που πρέπει να αποφεύγονται  
είναι τα εξής:
Περίοδοι έντονης άσκησης που ακολουθούνται από 
μεγάλες περιόδους χωρίς δραστηριότητα. 
Η έντονη άσκηση σε ζεστό καιρό με υγρασία ή 
όταν η γυναίκα είναι άρρωστη με πυρετό.
Τα βαθιά καθίσματα και τα Push-ups.
Μετά από 20 εβδομάδες εγκυμοσύνης, ασκήσεις 
που χρειάζονται ξάπλωμα με την πλάτη στο 
πάτωμα για περισσότερο από λίγα λεπτά.     
Η πρόσληψη υγρών πρέπει να γίνεται σταδιακά 
και κατά την διάρκεια της άσκησης. 
Τέλος όταν υπάρχει πόνος, μητρική αιμορραγία, 
ζάλη ή λιποθυμική τάση, πρόβλημα στην αναπνοή, 
δυσκολία στο περπάτημα ή πόνος στην πλάτη, η 
άσκηση θα πρέπει να σταματήσει και να ζητηθεί 
η γνώμη του γιατρού. 
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Όσο σημαντική είναι η υγιεινή διατροφή, τόσο 
σημαντικό είναι και το πώς να διαλέγετε, να 
προετοιμάζετε και να αποθηκεύετε τα τρόφιμά 
σας.

Πως μπορώ να προετοιμάζω 
τα γεύματά μου πιο 
προσεκτικά;
Να πλένετε τα χέρια σας πριν την προετοιμασία 
και την κατανάλωση του φαγητού.
Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε επαφή με 
κρέας ή και πουλερικά.
Να ξεπλένετε με άφθονο τρεχούμενο νερό τα 
φρούτα και τα λαχανικά.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος 
τρόπος για την αποθήκευση 
των τροφίμων;

Να διατηρείτε τα φαγητά καλυμμένα.
Να διατηρείτε το φαγητό για πολύ σύντομη 
χρονική διάρκεια. 
Να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες για 
αποθήκευση των τροφίμων.
Να τοποθετείτε το ωμό κρέας και τα πουλερικά 
στο χαμηλότερο ράφι του ψυγείου και μακριά από 
άλλα τρόφιμα.
Το μαγειρεμένο φαγητό πρέπει να κρυώσει και 
μετά να τοποθετηθεί στο ψυγείο.
Σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο σας έχει καλή ψύξη 
(χαμ. 50C) και κάντε του συχνά απόψυξη.

Διατροφική 
ασφάλεια
& υγιεινή 
τροφίμων
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Είναι ασφαλές το 
ξαναζέσταμα φαγητού;
Ναι, αν όμως όταν το ξαναζεστάνετε είτε σε 
φούρνο μικροκυμάτων είτε σε συνηθισμένη 
συσκευή μαγειρέματος σιγουρευτείτε ότι το 
φαγητό έχει ζεσταθεί ολοκληρωτικά.

Μεταδίδουν μικρόβια τα 
κατοικίδια ζώα;
Nαι, αλλά για να το αποφύγετε πρέπει:
Να πλένετε τους πάγκους της κουζίνας πριν την 
προετοιμασία του φαγητού.
Να πλένετε τα χέρια σας μετά από επαφή με τα 
ζώα. 
Να μην επιτρέπετε στο ζώο να έρθει σε επαφή με 
το πρόσωπό σας.
Να έχετε ξεχωριστά γάντια για να καθαρίζετε τις 
ακαθαρσίες των ζώων, να πλένετε τα γάντια πριν 
τα βγάλετε και μετά να πλένετε τα χέρια σας. 
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