
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Fe,ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D , 
ΑΛΛΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΕΦΗΒΕΙΑ: Eίναι η περίοδος της φυσικής διαμόρφωσης του 
παιδιού σε ενήλικο.

•20% του τελικού ενήλικου ύψους.

•50% του τελικού ενήλικου βάρους.

•ΑΛΛΑΓΕΣ στη σύσταση του σώματος.(μυϊκός ιστός, όγκος 
αίματος & 2πλασιασμός μεγέθους οργάνων).

•ΑΝΑΓΚΕΣ: ενέργεια-θερμίδες, πρωτεΐνες, μικροστοιχεία: Ca,
Fe, Zn, vit. D, σύμπλεγμα βιταμινών Β.(2πλάσιες ποσότητες).



✓Ca : Ίσως το πιο σημαντικό συστατικό.

➢↑ ανάγκη κατά την εφηβεία για την ανάπτυξη των οστών.

• 45% κατά την εφηβεία-90% έως το τέλος της 2ης 10ετίας.

➢ 98% στα οστά.2% στην κυκλοφορία.

➢ Ca + Mg→ καρδιά- πήξη αίματος- περιφ. Ν.Σ.

➢Η.Σ.Δ: 1200-1300mg.  Α>Κ.   Max:3000 mg/H.

➢ΠΗΓΕΣ: Γάλα, γαλακτοκομικά, λιπαρά ψάρια + κονσέρβες 
,πράσινα φυλλώδη λαχανικά , ενισχυμένα: δημητριακά,
χυμοί ,ψωμί.



➢Απορρόφηση: 30-35% της κυκλοφορίας.

• ↑ την απορρόφηση του: Βιτ .D + Β, όξινο περιβάλλον, 
σωματική άσκηση.

• Αποβάλλεται σε μεγάλες ποσότητες με τον ιδρώτα, τα 
ούρα ,κόπρανα ,νύχια, τρίχες.

➢ Συμπλήρωμα : Πότε? 1.   ↓ πρόσληψη λόγω παθολ. 
καταστάσεων.

➢ 2. Έφηβες  αθλήτριες  με πολύ έντονο πρόγραμμα 
προετοιμασίας.

➢Πόσο?  500mg σε 2-3 δόσεις με τα γεύματα.



✓Fe:↑ Χρήση : Αύξηση μυϊκής μάζας & όγκου αίματος.

Έναρξη εμμήνου ρύσης στα κορίτσια.

• H.Α: Κ :15mg, A: 12mg/Η.  Α+Κ 9-13χρ.: 8 mg/H.

• Αθλούμενοι + Κ> A , μέχρι 25mg/H.

• Max: 40mg/Η(9-13χρ.)      →45 mg/Η.(15-18χρ.)

• Έλλειψη Fe: αναιμία, κούραση, αδυναμία, έλλειψη συγκέντρωσης 
και μνήμης (γνωστικές επιδόσεις), μειωμένη αντίσταση στις 
λοιμώξεις.

• Πηγές: κόκκινα ,  λευκά κρέατα, αυγό, ψάρια, όσπρια, ξηροί καρποί,
δημητριακά.

• Απορρόφηση: Το σώμα μας απορροφά μόνο μεταξύ 5% και 20% του 
Fe της τροφής.

• 50% ζωικός και μόνο 10% φυτικός .

• ↑ με vit. C,όξινο Ph, Προβιοτικά, σύμπλ. Β, ↓ Fe .

• ↓ απορρόφηση με καφέ, τσάι, κακάο(περιέχουν πολυφαινόλες)



• Έφηβες με αυξημένη απώλεια αίματος.

• Χορτοφαγικές δίαιτες .Δίαιτες αδυνατίσματος.

• Αθλούμενοι έφηβοι.

• Επιλεκτικά γεύματα.

• Παράλειψη γευμάτων.

• Χρόνιοι πάσχοντες.(ΓΕΣ,Ρ.Α).



Zn : απαραίτητο όχι μόνο για τη σωστή ανάπτυξη αλλά και για τη 
σεξουαλική ωρίμανση .

• Η.Α: K: 12 mg/H.<  Α:15 mg/Η

• 2/3 αγοριών,3/4 κοριτσιών .

• Ανώτερη ανεκτή δόση: 23-34mg/d.( 9-13 χρ. & 14-18χρ.) 
Πηγές φυσικού ψευδαργύρου: Κρέατα, πουλερικά, ψάρια, 
αυγά, στρείδια, ρέγγα, σουσάμι, μελάσα, συκώτι, σόγια, 
ηλιόσποροι, ρεβίθια, φακές.

• . Συνήθως καταναλώνοντας τρόφιμα για την κάλυψη των 
αναγκών σιδήρου, καλύπτονται αυτόματα και οι ανάγκες 
σε ψευδάργυρο.



ΕΛΛΕΙΨΗ:        Αδύναμο  ανοσοποιητικό  → λοιμώξεις.
Το κυριότερο μέταλλο κατά της ακμής.
Δέρμα  → καθυστερημένη επούλωση.
Γονιμότητα:  Αγόρια-Κορίτσια.



✓Mg είναι συστατικό των οστών και των δοντιών. βασικό 

στοιχείο για την ομαλή λειτουργία της καρδιάς, των νεύρων,   
και των μυών. 

• 60% στα οστά μαζί με Ca & P.

• 39% μέσα στα κύτταρα των ιστών.

• 1% στο αίμα.(25mg).

• Σ.Η.Δ: Α+Κ: 9-13χρ.→240mg/H. 14-18χρ. A:410mg. K:360mg.
UL:360mg.

• Πηγές: Γιαούρτι, κόκκινα κρέατα, ψάρια, ξηροί καρποί,(1/2 
φυλτζ.κολοκυθόσποροι=100% Η.Α.) δημητριακά, μπανάνα, λεμόνι, 
μήλο,, πράσινα λαχανικά, μαύρη σοκολάτα.

▪ Δράση:  ↑ του ανοσοποιητικού. ↑ δράση της βίτ. D.

• ↓ Α.Π.

• Καλή λειτ. του Νευρομυικού Σ. ↓ διέγερση των νεύρων.

• ↑ μνήμη  και τις γνωστικές λειτουργίες.

• ↓ το stress ( ανταγωνίζοντας  την αδρεναλίνη).



Ποια είναι τα συμπτώματα έλλειψης Mg?

• Διαταραχές διάθεσης (ευερεθιστότητα, σύγχυση, 
νευρικότητα, άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη ) ΔΕΠΥ?

• ↑ νευρ . ερεθίσματα : ↑ ένταση-επιθετικότητα- ↑ ένταση 
κρίσεων ΄΄Ε’’ -συσπάσεις- καρδ.ρυθμό).

• Μυϊκές  κράμπες, μουδιάσματα χεριών, ποδιών.

• ↑ Α.Π, αρρυθμίες, ταχυπαλμίες.

• ↓ αντίσταση στο stress.

• ↑ σακχάρου στο αίμα.

• Πονοκέφαλος λόγω νευρικής η’’ μυϊκής έντασης.

• Αδυναμία, χρ. Κόπωση, ανορεξία.

• Συμπληρώματα Mg μαζί με Βιτ.Β6 για καλύτερη διείσδυση 
στο εσωτερικό των κυττάρων.



VIT.D : Απαραίτητη για την υγεία των οστών και το ύψος των 
παιδιών. Νευρικό- ανοσοποιητικό- καρδιά-ψυχική υγεία.

• ΄80-90% παράγεται από το δέρμα+UVB,αποθηκεύεται στο 
λίπος & σκελ. μύες.

• ↑   Ca ,P.
• 38% των εφήβων στην Ελλάδα έχει ανεπάρκεια.
• Το παράδοξο των μεσογειακών λαών.
• 15 min στον ήλιο χωρίς αντηλιακό= 10,000 UI.(αποθ. λίπος, 

σκελετ. μύες)
• Φ.τ:. 30 – 40 ng/ml , επάρκεια. ESPGHAN >50ng/ml.
• 20-30 ng /ml, ανεπάρκεια: λήψη φαρμάκων- σ.

δυσαπορρόφησης -Κ.Ι- παχυσαρκία με Δ.Μ.Σ> 30.
• <10 ng/ml Έλλειψη:
• ραχίτιδα: 0-2χρ. & 12-15χρ.
• κατάγματα στους νέους και την ενήλικη ζωή.
• Εμφάνιση παράγ.. κινδύνου για μεταβ. σύνδρομο.
• ΌΧΙ screening.



• Η.Σ.Δ: 600 UI A.A.P(15μg) -1000 UI(25μg) Amer. End. Soc.

• UL:4000-10000 UI/D.

• Πηγές:

• γαλακτοκομικά-αυγά-λιπαρά ψάρια &κονσέρβας με 
μαλακά κόκαλα (σολομός, γαύρος, σαρδέλα, τόνος.)

• ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  μέχρι 100ng/dl.( Μελέτη με 700ng/dl στο 
αίμα χωρίς τοξικότητα!

• Σ.Η.Α.Δ . για παιδιά 8-18 χρ. → 4,000UI/H. 

• Όταν 15min ημερήσια έκθεση στον ήλιο → 10-20,000 UI
(40-80ng/ml )!!!



είναι «δύσκολα σε σχέση με το φαγητό» και ακολουθούν 
περιορισμένη, επιλεκτική διατροφή
κορίτσια στα οποία έχει αρχίσει η έμμηνος ρύση
που υποφέρουν από τροφικές αλλεργίες και ως εκ τούτου 
αποφεύγουν κάποια τρόφιμα
ακολουθούν συστηματικές φαρμακευτικές αγωγές, όπως 
π.χ. τα διαβητικά παιδιά
Ο ρόλος των Συμπληρωμάτων Διατροφής
Είναι αναγκαία;
Σύμφωνα με την Α.Α.P Υγιή παιδιά που τρέφονται με μία 

φυσιολογικά ισορροπημένη διατροφή ΌΧΙ.
Ας κάνουμε μία άλλη ερώτηση «Ο σημερινός 

μαθητής τρέφεται σωστά;»

✓ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: 

Τί είναι ? Οργ. ενώσεις που βρίσκονται στα τρόφιμα σε μικρές 
ποσότητες.
Πώς λειτουργούν?

✓είναι αναγκαίες για την αφομοίωση των πρωτεϊνών, των 
υδατανθράκων και των λιπών.
✓ Αντιοξειδωτική δράση.
✓ ↑ την απορρόφηση άλλων θρεπτ. συστατικών όπως Fe, 
Ca.
✓ Επειδή οι ποσότητες βιταμινών που χρειάζεται ο 
οργανισμός είναι πολύ μικρές, στην πράξη η διατροφή μας 
προσφέρει περισσότερες από ότι χρειάζεται.
Σύμφωνα με την Α.Α.Ρ. υπό την προϋπόθεση ότι οι έφηβοι 
τρέφονται ισορροπημένα και έχουν ποικιλία στη διατροφή 
τους ΔΕΝ χρειάζονται συμπληρώματα βιταμινών. 
Σύνθεση: οργανισμός- εξωτερ. λήψη.



Ποιοί τις χρειάζονται?

• Έφηβοι αθλητές που η διατροφή τους δεν είναι πλήρης.
• Παιδιά με επιλεκτική  η΄΄ χαώδη διατροφή.

• Παχύσαρκοι έφηβοι.

• Στερητικές δίαιτες( ↑ ενασχόληση με το σώμα τους).

• Χορτοφάγοι-Νηστεία-Τροφικές αλλεργίες.

• Χρ. Νοσήματα: Φ.Ν.Ε., Κ.Ι., Κοιλιοκάκη, CA, μεταβολικά, ψυχιατρικά.

• Υποσιτισμός λόγω φτώχειας  η’’ μειονότητες.



✓Βιταμίνη Α:
Λιποδιαλυτή, απαραίτητη για την  ανάπτυξη, καλή όραση, 

αναπαραγωγή, ανοσία.

• Ακόμα και οριακή ανεπάρκεια μπορεί να έχει παρενέργειες (οστά-
σεξ. ωρίμανση ).

• Σ.Η.Α: Α: (14-18χρ.)→900μg(3,000 UI). Κ: 700μg.(2,330UI).

• ΠΗΓΕΣ: συκώτι,  αυγά, γαλακτοκομικά, φρούτα & κίτρινα λαχανικά.

• ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικά σπάνια. Σε 10πλάσια ποσότητα της Η.Α.→

• Ξηρότητα και κνησμό  δέρματος,  απολέπιση, κεφαλαλγία, ζάλη, 
κούραση, ανορεξία,   εγκεφ. οίδημα, αιμορραγίες, οστεοπόρωση, 
κατάγματα.

• UL: 3,000μg/Η.(10,000 UI/H.)

✓ Βιταμίνη C.

✓ Απαραίτητη για την σύνθεση κολλαγόνου και νευροδιαβιβαστών.

✓ ↑ απορρόφηση του Fe,(Fe+++→Fe++).

✓ αντιοξειδωτική, ενίσχ. ανοσοποιητικού.

✓ Σ.Η.Α.:Κ:65mg/d, A: 75mg/d. UL: 1,800mg/H.



✓Βιταμίνη Ε.

• Σ.Η.Α: Α+Κ 14-18χρ.=15mg/H.(22.5UI).

• Έλλειψη: σπάνια( Σ. δυσαπορρόφησης-καπνιστές).

• Ανεπάρκεια: Νευρ/κά συμπτώματα(αταξία), περιφ. 
Νευροπάθεια, μυοπάθεια, αμφιβληστρ/θεια.

• Τοξικότητα: Με λήψη >2.000mg α-τοκοφερόλη/Η → 
αιμορραγίες, εγκεφαλικά, έμφραγμα

• UL: 800-1,000mg/H.(1,200-1,500UI).



Βιταμίνες συμπλέγματος  Β.

• Σημαντικές για την παραγωγή ενέργειας από τα θρεπτικά 
συστατικά.

• Βοηθούν στη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

✓ΠΗΓΕΣ: βρίσκονται σε ευρύ φάσμα τροφών. σιτάρι, κρέας, 
πουλερικά, θαλασσινά, αυγά, γαλακ/κά, φασόλια, 
πορτοκάλια.

✓ Έλλειψη Β: Μειωμένες  εγκεφ. λειτουργείες
(νευροδιαβιβαστές).

• Νευρο/κά συμπτώματα:  κατάθλιψη, γνωστική  
εξασθένιση, άνοια,  δυσλειτ/γία του Α.Ν.Σ.

✓ Τοξικότητα: σε πολύ μεγάλες δόσεις.



Ποιες Πολυβιταμίνες?

• Βιτ. D :  μέτρηση επιπέδων στο αίμα.

• Βιτ C : πρόληψη κρυολογήματος? →  Διχογνωμία !

• Ιχθυέλαια,ωμέγα-3:   Αμφίβολο όφελος(διαφορετική δομή.)

• Μουρουνέλαιο: Αμφιλεγόμενο όφελος- κίνδυνος τοξικότητας  
βιτ. Α.

• Αντιοξειδωτικά (βιτ. Α,E,C,):  Ενίσχυση ανοσοπ/κού?  Κανένα 
αποδεδειγμένο όφελος.

• Φυτικές ίνες: Η.Α:  14 γρ. για κάθε 1000 calories που τρώνε → 
μείωση δυσκοιλιότητας.

• Προβιοτικά: μόνο σε ιογ. γάστρ/δα & διάρροια από 
αντιβιοτικά.

• Βιτ. Συμπλ. Β:  παραγωγή  ερ. αιμοσφαιρίων-
↑ εγκεφ. λειτουργίες ( σύνθεση νευροδιαβιβαστών).



✓Συμπληρώματα διατροφής:
είναι ειδικά προϊόντα τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές 

θρεπτικών συστατικών ή’ άλλων ουσιών.

• Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, τα συμπληρώματα απλά 
συμπληρώνουν τη διατροφή μας, δεν αντικαθιστούν τις τροφές, δεν 
αποτελούν υποκατάστατό τους και δεν έχουν "μαγικές", 
θεραπευτικές ή άλλες, ιδιότητες.

• Ποια είναι? 2 κατηγορίες:1)τα κοινά η’’ συνήθη ( χρήση από όλους).

• μη ενισχυμένες πρωτεΐνες,  πολυβιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, 
ροφήματα σε σκόνη και προερχόμενα από τροφές ( σόγια, φύκια,  
σπιρουλίνα, μαγιά μπύρας, σκόνη σκόρδου).

• 2. αμφιλεγόμενα που προορίζονται για αθλητές και όσους ασκούνται 
έντονα και συστηματικά. εργογόνες ουσίες, ορμονοδιεγερτικά. 

• Πότε χρειάζονται? Μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά ο 
οργανισμός δεν μπορεί από μόνος του ,μέσω της σωστής  
διατροφής, να πάρει όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία και μόνο 
κατόπιν συμβολής των επιστημόνων υγείας.



• Ποιοι τα χρειάζονται:

τα συμπληρώματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε παιδιά που:

1. Όταν τρέφονται επιλεκτικά: πολυβιταμίνες & μέταλλα.

2. Όταν χάνουν μία η΄΄ περισσότερες ομάδες τροφίμων από 
τη διατροφική  πυραμίδα, όπως λαχανικά η’’ κρέας: 
πολυβιταμίνες.

3. Δεν πίνουν αρκετό γάλα η΄΄ γαλακτ/κά : Βιτ. D+ Ca.

4. Όταν πίνουν πάρα πολύ γάλα >1 lit./H και όχι άλλες 
τροφές: Fe.

5. Χορτοφάγοι-Νηστεία: ίσως Β12,Β6, βιτ.D ,Ca, Fe, Zn.

6. Χρ. Νοσήματα:  Φ.Ν.Ε, Κ.Ι, Κοιλιοκάκη, Σ.βρ.εντέρου, Ν. 
Ανορεξία-Βουλιμία : Πολυβιταμίνες & μέταλλα.

7. Λήψη φαρμάκων: Αντιεπιληπτικά:  Βιτ. D.



8.   Παιδιά που υποφέρουν από τροφικές αλλεργίες και ως εκ 
τούτου αποφεύγουν κάποια τρόφιμα.

9.   Έφηβοι αθλητές που η διατροφή τους δεν είναι πλήρης.

10. Στερητικές δίαιτες(↑ενασχόληση με το σώμα τους-
ανορθόδοξους τρόπους απώλειας βάρους).

• Ο ρόλος των Συμπληρωμάτων Διατροφής.

• Είναι αναγκαία;

• Σύμφωνα με την Α.Α.P : Υγιή παιδιά που 
τρέφονται με μία φυσιολογικά ισορροπημένη 
διατροφή ΌΧΙ.

➢ Ας κάνουμε μία άλλη ερώτηση «Ο σημερινός   
έφηβος τρέφεται σωστά;»



• Ο όγκος διαβάσματος που έχουν σήμερα τα περισσότερα 
παιδιά είναι τεράστιος, ο ελεύθερος χρόνος τους 
ελάχιστος (σχολείο, φροντιστήριο), ενώ πολλές φορές οι 
έξοδοί τους καταλήγουν σε εστιατόρια έτοιμου και 
γρήγορου φαγητού (fast food), όπου οι διατροφικές 
επιλογές είναι πραγματικά φτωχές σε θρεπτικά συστατικά..
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να λείπουν από τη 
διατροφή τους βασικά συστατικά, όπως τα φρούτα και τα 
λαχανικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις ή 
οριακές τιμές βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων 
στον οργανισμό, με αποτέλεσμα την εύκολη κόπωση, τη 
μειωμένη ενεργητικότητα, την κακή διάθεση, την 
υπνηλία και τελικά τον επηρεασμό της απόδοσης του 
μαθητή. Τότε, και πάντα κατόπιν συμβουλής από ειδικό 
επιστήμονα, η βραχύχρονη χορήγηση κάποιου 
πολυβιταμινούχου σκευάσματος μπορεί να θεωρηθεί 
αναγκαία.



Στην Ευρώπη υποστηρίζεται η πολιτική (στα πλαίσια 
Δημόσιας στρατηγικής Υγείας) του εμπλουτισμού των 
τροφών.
Τα δεδομένα από μελέτες υποστηρίζουν ότι τα 

εμπλουτισμένα τρόφιμα αποτελούν πιο ασφαλή και 
αποτελεσματικό τρόπο συμπλήρωσης διαφόρων 
ελλειμμάτων του διαιτολογίου σε σχέση με τα 
συμπληρώματα.
Αφορούν φθοριομένο νερό και  οδοντόκρεμες, ιωδιούχο 

αλάτι , εμπλουτισμένο με σίδηρο και βιταμίνη D γάλα και 
δημητριακά.




