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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Ειςαγωγι ςτθ διατροφικι αξία των ψαριϊν 

• Συςτάςεισ για κατανάλωςθ  

• Το ψάρι ςτθ διατροφι του Κφπριου 

• Τα ψάρια ωσ πθγι πρωτεΐνθσ, ωφζλιμων λιπαρϊν, 
μετάλλων και βιταμινϊν  

• Συμβουλζσ ςυντιρθςθσ και ψθςίματοσ 

• Απορίεσ / Ερωτιςεισ  

 



Διατροφική αξία ψαριϊν  

 Πλοφςια διατροφικι αξία 

 

 Συμβάλλουν ςτθν 
διατιρθςθ τθσ καλισ υγείασ 

  

 Κεντρικό ρόλο ςτθν 
Πυραμίδα  τθσ 
Παραδοςιακισ Διατροφισ 

 

 

 



Διατροφική αξία ψαριϊν  

 Αντικακιςτϊντασ το κρζασ   
 ςτθ διατροφι με ψάρι                                              
 και άλλα καλαςςινά 
 
                                       
 Μειϊνονται τα κορεςμζνα                                          
 λιπαρά τθσ διατροφισ και                                                         
 θ χολθςτερόλθ ςτο αίμα 
 
     
  Καλφτερθ μακροχρόνια υγεία  
  



υςτάςεισ για κατανάλωςη ψαριϊν  

  Στισ παγκόςμιεσ ςυςτάςεισ  

 για Υγιεινι Διατροφι και για 

 ςωςτι διατροφι για γερι καρδία 

 ςυςτινεται θ κατανάλωςθ  

 ψαριϊν και καλαςςινϊν  

 τουλάχιςτον 2-3 φορζσ  

 τθν εβδομάδα. 



φνδεςμοσ Διαιτολόγων Κφπρου (2005-2009)  
«Επιδημιολογική ζρευνα για το ποςοςτό τησ παχυςαρκίασ και 
του υπερβάλλοντοσ βάρουσ ςτην Κφπρο και διαπίςτωςη των 

διατροφικϊν ςυνηθειϊν του Κφπριου πολίτη».  



Πολφτιμη πηγή πρωτεϊνϊν  

 Πρωτεΐνεσ ψηλήσ βιολογικήσ αξίασ : 
 

 Περιζχουν αμινοξζα που δεν μπορεί να ςχθματίςει 
μόνοσ του ο οργανιςμόσ.  

 Αυτά τα αμινοξζα είναι ςε αναλογίεσ όμοιεσ με αυτζσ 
που χρειάηεται το ςϊμα.  

 

 

 

 



Πολφτιμη πηγή πρωτεϊνϊν  

 

 Απαραίτθτεσ για ανάπτυξθ και επιδιόρκωςθ ιςτϊν του 
ςϊματοσ και καλι λειτουργία και δομι των κυττάρων : 

 

 Δόμθςθ των ιςτϊν του ςϊματοσ (π.χ. μυϊκι μάηα) 

 Ορμόνεσ (π.χ. ινςουλίνθ)  

 Ζνηυμα απαραίτθτα για τθν πζψθ των τροφϊν  

 Αντιςϊματα που βοθκοφν τθν άμυνα του οργανιςμοφ  

 

 

 



Ωφζλιμα ω-3 λιπαρά  

 Τα ψάρια αποτελοφν  

 πολφ καλι πθγι των πολφ-ακόρεςτων 

 ω-3 λιπαρϊν που είναι ευεργετικά  

για τθν υγεία.  



Σα ψάρια είναι ςημαντικά  
ςτην προςταςία τησ καρδίασ 

 ω-3 λιπαρά : Ευεργετικά για την καρδιαγγειακή υγεία  

 

 Συμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ τθσ 

 αρτθριοςκλιρυνςθσ και ςτζνωςθσ των  

 αρτθριϊν, μειϊνοντασ ζτςι τον κίνδυνο  

 εμφάνιςθσ καρδιοπακειϊν και εγκεφαλικϊν 

 

 Μειϊνουν τθ χολθςτερόλθ και τα 

 τριγλυκερίδια ςτο αίμα  

 

 



 ω-3 λιπαρά :  
 

 

 Μειϊνουν τθν πθκτικότθτα του αίματοσ και ζχουν 
αντικρομβωτικζσ ιδιότθτεσ, μειϊνοντασ ζτςι τθν 
πικανότθτα απόφραξθσ των αγγείων  

 

 Βελτιϊνουν τθν ελαςτικότθτα των αρτθριϊν 

 

 Μειϊνουν τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ καρδιακϊν 
αρρυκμιϊν  

 



 
 

FB Hu et al. Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary 
heart disease in women.  

Journal of the American Medical Association 2002 287: 1815-1821. 
84,688 women  

 

  

 

 



A Quantitative Analysis of Fish Consumption and Stroke Risk 
American Journal of Preventive Medicine 

Volume 29, Issue 4, November 2005, Pages 347–352 

  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07493797
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07493797/29/4


  



 ω-3 λιπαρά : 

 

 Καταπολεμοφν τισ φλεγμονζσ ςτο ςϊμα και  

 βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ αλλεργιϊν  

 (όπωσ ζκηεμα)  

 

 Λόγω τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ αντιφλεγμονϊδθ  

 βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ρευματοειδοφσ  

 αρκρίτιδασ 

 

 Μειϊνουν τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ κατάκλιψθσ  

 

 

 



 ω-3 λιπαρά : 

Μειϊνουν τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ  

 παιδικοφ άςκματοσ 

 

 Βοθκοφν τθ μνιμθ  

 

 Συμβάλλουν ςτθ ςωςτι λειτουργία                              
του εγκεφάλου (βελτιϊνουν τισ                         
γνωςτικζσ ικανότθτεσ και τθν ευςτροφία)    

 

 

 

 



ω-3 λιπαρά : 

 

 

 Συμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου 

 ξεκινϊντασ από τθν εμβρυικι θλικία 

 

 

 

 Συμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ τθσ απϊλειασ  

 όραςθσ και τφφλωςθσ ςε άτομα άνω των 75 ετϊν  

 

 



Περιεκτικότητα ψαριϊν αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ ςε ω-3 λιπαρά:   

 

 

 

 

 

 

  

 

  
* Πίνακασ Σφςταςθσ Κυπριακϊν Τροφίμων,  Κυπριακι Δθμοκρατία, Γενικό Χθμείο του κράτουσ, 2012 

 

 

Όνομα ψαριοφ  Ω-3 λιπαρά (γρ.)  
ανά 100 γρ. ψαριοφ  

Ορφόσ  0,026  

Φαγκρί  0,09 

Μαρίδα 0,33 

Μπαρμποφνι  0,41  

Λικρίνι  0,44 

Γόπα  0,5  

Κρανιόσ  υδατοκαλλιζργειασ   0,9 

Πζςτροφα υδατοκαλλιζργειασ  1,16 

Λαυράκι υδατοκαλλιζργειασ 1,7 

Τςιποφρα υδατοκαλλιζργειασ 2,25 



Σουνάκι Thunnus alalunga 
 

 Από τα ψάρια αλιείασ τα τονοειδι είναι τα πιο 
πλοφςια ςτα ωφζλιμα ω-3 λιπαρά οξζα.  

 

 Το τουνάκι Thunnus alalunga που βρίςκεται ςτισ 
Κυπριακζσ κάλαςςεσ ζχει κόκκινθ μυϊδθ ςάρκα και 
αποτελεί καλι πθγι πρωτεϊνϊν και λιπαρϊν οξζων.  

 



Σουνάκι Thunnus alalunga 
 

 Το 2012  Το ψάρι με τθν μεγαλφτερθ παραγωγι   

 (οι περιςςότερεσ ποςότθτεσ εξάγωνται!) 

 

   

 



Ψαρικά και χοληςτερόλη  

 Σα θαλαςςινά αυξάνουν  

 τα επίπεδα χοληςτερόλησ; 

 
Η χολθςτερόλθ τθσ διατροφισ:  

 < 300mg θμερθςίωσ  

 

 Με αυξθμζνο κίνδυνο για καρδιοπάκειεσ : 

 < 200mg θμερθςίωσ  

 

 



Ψαρικά και χοληςτερόλη  

 Σα θαλαςςινά αυξάνουν τα επίπεδα χοληςτερόλησ; 

 

 Πλείςτα ψάρια και καλαςςινά :  

 50-70mg χολθςτερόλθ/100 γρ.  

 

 π.χ. χταπόδι : 48mg / 100γρ.  

 

 Μόνο οι γαρίδεσ και το καλαμάρι ζχουν περιςςότερθ 
χολθςτερόλθ (200mg ανά 100γρ.)   

 να καταναλϊνονται με μζτρο ι ςε μικρζσ ποςότθτεσ 

 



Μζταλλα και ιχνοςτοιχεία 

 

 Τα κυριότερα μζταλλα και ιχνοςτοιχεία που βρίςκονται 
ςτουσ ιςτοφσ των ψαριϊν είναι :  

 
 Νάτριο και κάλιο (θλεκτρολφτεσ απαραίτθτοι για 

λειτουργία του νευρικοφ και μυϊκοφ ςυςτιματοσ)   
 

Ψευδάργυροσ (ανάπτυξθ και άμυνα οργανιςμοφ) 
 
 



Αςβζςτιο  

 

  

 Δομικό ςυςτατικό οςτϊν, πιξθ αίματοσ κλπ 

 

 

 



Μζταλλα και ιχνοςτοιχεία 

 

 Άλλα ςθμαντικά μζταλλα και ιχνοςτοιχεία που βρίςκονται 
ςτουσ ιςτοφσ των ψαριϊν είναι :  

 
 Σίδθροσ (μεταφορά οξυγόνου)  

 
 Ιϊδιο (μεταβολιςμόσ, λειτουργία κυρεοειδι) 

 
 Μαγνιςιο (νευρικό ςφςτθμα και μυϊκι ςυςτολι)  

 
 Φϊςφοροσ (μεταβολιςμόσ ενζργειασ, δόντια & οςτά) 

 



Βιταμίνεσ  

 Τα ψάρια και τα υπόλοιπα αλιευτικά προϊόντα όπωσ τα 
μαλάκια αποτελοφν καλζσ πθγζσ των βιταμινϊν του 
ςυμπλζγματοσ Β (όπωσ Β1, Β2 και Β12) 

                     
 Μεταβολιςμό κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, υγιζσ νευρικό 

ςφςτθμα και ερυκρά αιμοςφαίρια.  
 
 
 
 
 



Βιταμίνεσ  

 Τα λιπαρά και θμι-λιπαρά ψάρια είναι επίςθσ καλζσ 
πθγζσ των λιποδιαλυτϊν βιταμινϊν: 

 

 Α (βοθκά ςτθν όραςθ) και  

 Δ (απορρόφθςθ αςβεςτίου και ςχθματιςμόσ οςτϊν)  

 

 



υμβουλζσ ςυντήρηςησ και ψηςίματοσ 
φρζςκων αλιευμάτων : 

 
 * Φρζςκα ψάρια  να καταναλϊνονται όςο το δυνατόν 

γρθγορότερα 

 

 το ςπίτι:  

  ςυντιρθςθ ςε ψυγείο τυλιγμζνα για να μθ μεταδϊςουν 
μικρόβια ςε άλλα τρόφιμα  

  να μθν ζρχονται ςε επαφι με τρόφιμα τα οποία 
καταναλϊνονται ωμά  

  αν δεν κα καταναλϊςετε το φρζςκο ψάρι που αγοράςατε 
μζςα ςε 2 μζρεσ βάλτε το ςτθν κατάψυξθ 

 

 Χρόνοσ ψηςίματοσ:  

 15 - 20 λεπτά ςε προκερμαςμζνο φοφρνο (ανά 1 kg ψαριοφ)  

 



Τδράργυροσ 

 Food and Drug Administration (FDA) και το 
Environmental Protection Agency (EPA) :  

 

 - γυναίκεσ που είναι ι ςκοπεφουν να μείνουν ζγκυεσ 

 - γυναίκεσ που κθλάηουν και μικρά παιδιά  

 

  να προτιμοφν ψάρια χαμθλά ςε υδράργυρο  

  να αποφεφγουν είδθ ψαριϊν που ζχουν επιμολυνκεί 
με υδράργυρο : Ξιφίασ, καρχαρίασ, μεγάλο ςκουμπρί  

 



Σρόποι μαγειρζματοσ για μεγαλφτερη 
θρεπτική αξία 

 Βραςτά ι ςτον ατμό  
 

 Ψθτά ςτο φοφρνο, ςτθ ςχάρα (και πιο αραιά ςτα κάρβουνα) 
 

 Σερβίρονται με ςαλάτα ι μαγειρεμζνα λαχανικά + ρφηι ι 
πατάτα βραςτι ι ψθτι  
 
 

 



Σρόποι μαγειρζματοσ για ανάδειξη 
πλουςιότερησ γεφςησ  

 

 Ταιριάηουν με κρεμμφδι και με πολλά μυρωδικά όπωσ 
κυμάρι, ςκόρδο, μαϊντανό, πιπζρι, βαςιλικό 

 

Με κραςί ι με ςάλτςα ντομάτασ 
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