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Κωδικός 

Μαθήματος 

1104ΕΕΔΤ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Α’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Τσελεγγίδης Αρσένιος 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος 
Το μάθημα έχει σαν στόχο να δώσει στους φοιτητές τα πρώτα εφόδια και τις 

πρώτες γνώσεις σε σχέση με την επιστήμη της διατροφής και της 

Διαιτολογίας. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-γνωρίζουν τα θρεπτικά συστατικά και τις λειτουργιές τους στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 

- κατανούν και να υπολογίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός ατόμου. 

-γνωρίζουν τα βασικά βήματα για τη σύνταξη ενός διαιτολογίου, με έμφαση 

το Μεσογειακό πλάνο διατροφής. 

-γνωρίζουν τη σχέση διατροφής και ασθένειας 

- κατανούν πως η κοινωνική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη 

διατροφική συμπεριφορά του ατόμου 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

 Bασικές αρχές της Eπιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας και 

οι εφαρμογές τους. Ιστορική αναδρομή. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διατροφή του ανθρώπου (κοινωνικοί, θρησκευτικοί, οικονομικοί, 



πολιτιστικοί). 

Σύνθεση ανθρώπινου σώματος: βάρος, ελεύθερη λίπους μάζα σώματος, 

μέτρηση ολικού σωματικού λίπους, επιθυμητό βάρος σώματος  

Θρεπτικά συστατικά και ο ρόλος τους. 

Λίπη: χρησιμότητα, κατανομή στη δίαιτα, ανεπάρκεια, αρνητικές επιδράσεις, 

ελαιόλαδο και ασθένειες 

Υδατάνθρακες: ταξινόμηση, πηγές, χρησιμότητες, βλαβερές επιδράσεις, 

αποφυγή της υπερβολικής ζάχαρης  

Φυτικές ίνες, χοληστερόλη: θετικές και αρνητικές επιδράσεις  

Πρωτεΐνες: αμινοξέα, βιολογική αξία πρωτεϊνών, απαιτήσεις, υπερβολική 

πρόσληψη  

Βιταμίνες και Μέταλλα: Λιποδιαλυτές, Υδατοδιαλυτές βιταμίνες, ανόργανα 

στοιχεία. Τι είναι ο εμπλουτισμός τροφίμων με μικροθρεπτικά συστατικά. 

Τροφές και θρεπτική αξία τους: γάλα, αυγά, κρέας, ψάρια, ψωμί, 

λαχανικά, φρούτα, όσπρια, αλκοόλη. Θρεπτική αξία γευμάτων: γεύματα 

κατά ημέρα, πρωινό, κατανάλωση τροφών μεταξύ γευμάτων  

Προέλευση των θρεπτικών συστατικών και συσχέτιση των διατροφικών 

απαιτήσεων του ατόμου με την πρόσληψη τροφής. Συνιστώμενες 

προσλήψεις σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.  

Στοιχεία επιδημιολογικών –δημογραφικών ερευνών που αφορούν 

θέματα διατροφής (αναφορικά): θάνατος από καρδιοπάθειες σε διάφορες 

χώρες σε σχέση με την διατροφή, θάνατος από καρκίνους σε σχέση με την 

διατροφή, παχυσαρκία σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία ως 

παράγοντας κινδύνου στεφανιαίας νόσου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

και νοσηρότητα κ.ά.  

Παγκόσμιες οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα διατροφής 

(αναφορικά) : FAO, WHO, τί είναι και ποιός ο ρόλος τους στην διεθνή 

κοινότητα. 

Διατήρηση της υγείας με υγιεινή διατροφή: Ισορροπημένη δίαιτα. 

Οδηγίες δίαιτας.  Πυραμίδα οδηγός τροφίμων ( Πυραμίδα της Υγιεινής 

Διατροφής ). Βασικές οδηγίες για υγιεινή διατροφή και πρόληψη χρόνιων 

ασθενειών.  

Πυραμίδα της Μεσογειακής Δίαιτας: Βάση της Μεσογειακής Δίαιτας. 



Ομάδες τροφίμων.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Η θεωρία θα διδάσκεται  μέσω Power Point αλλά και μέσω συζητήσεων που 

θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του μαθήματος. Δίνετε χρόνος για τυχόν 

απορίες και ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα  

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο: 

1)Διαιτολογία, M. C. Moore, 3η έκδοση, εκδόσεις βήτα 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

2) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, Παπανικολάου Γεωργ, 5η 

έκδοση,  Εκδόσεις ..  2002 

3) Nytrition in Clinical practice, M.N. Nestle, εκδόσεις Παρισιάνου, 1987  

4) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ,Υγιεινή Διατροφή και θεραπευτικές δίαιτες, C.E. Townsend, 

6η έκδοση, εκδόσεις ΙΩΝ 

5) Υγιεινή Διατροφή και Διαιτητική 1, C.E. Townsend, 7η έκδοση, εκδόσεις 

ΙΩΝ 

6) Σωστή Διατροφή και Υγεία, Ρ. Π.Παπαλαμπριανού, Λ.Κ.Αναστασιάδης 

7) Στοιχεία  τεχνολογίας, μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων, 

Ι.Αρβανιτογιάννης, Λ. Μποσνέα  

8) Τεχνολογία τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, ΣΠ. Γεωργάκης, εκδόσεις 

University Studio Press, 1986  

 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


