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Τι κάνουμε οταν το παιδί θέλει να τρώει συνέχεια γλυκά

Έλενα Παραβάντη, RDN, Διατροφολόγος/Διαιτολόγος

Τα γλυκά είναι μία ανησυχία που έχουν όλοι οι γονείς, πόσο πρέπει να τρώνε τα παιδιά; Πώς να τα περι-
ορίσουν; Η πρόσθετη ζάχαρη (όχι αυτή που βρίσκεται για παράδειγμα στα φρούτα) σε μικρή ηλικία συ-
σχετίζεται με την παχυσαρκία, με τον διαβήτη και την υπέρταση. Υπάρχουν ρεαλιστικές στρατηγικές που 
μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε την κατανάλωση ζάχαρης.
 
Δεν φταίνε τα παιδιά

Τα παιδιά ελκύονται από τη ζάχαρη, γενικά υπάρχει μια γενετική προδιάθεση στους ανθρώπους στη 
ζάχαρη. Οπότε δεν φταίνε τα παιδιά αν τους αρέσει η ζάχαρη, αλλά ούτε και οι γονείς. Ωστόσο πρέπει 
ως γονείς να έχουμε τη διάθεση να το διαχειριστούμε. Μην κατηγορούμε τα παιδιά αν τους αρέσουν τα 
γλυκά, αλλά αντιθέτως να το αποδεχτούμε σαν ένα φυσικό μέρος της παιδικής διατροφικής εμπειρίας. 

Όρια σε λογικά πλαίσια

Το να απαγορεύουμε τη ζάχαρη εντελώς, συχνά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, ωστόσο όταν επιτρέπουμε 
ελεγχόμενα την κατανάλωση γλυκών μπορούμε να βάλουμε ένα μέτρο ενώ συγχρόνως τα παιδιά δε νιώ-
θουν στερημένα. Υπάρχουν πολλές επιλογές: μερικοί γονείς δεν επιτρέπουν καθόλου γλυκά τις καθημερι-
νές πάρα μόνο τα σαββατοκύριακα, άλλοι γονείς προτιμούν να δίνουν ένα πολύ μικρό γλυκό καθημερινά. 
Ο στόχος είναι να βρείτε μια χρυσή τομή για σας και την οικογένεια σας. Πρακτικά συστήνεται να περι-
ορίζεται η ζάχαρη στις 6 κουταλιές γλυκού την ημέρα για παιδιά άνω των 2 ετών, ενώ κάτω των 2 ετών 
δε συστήνεται η κατανάλωση ζάχαρης. Οι 6 κουταλιές μπορεί να φαίνεται πολύ αλλά αν σκεφτούμε ότι 
2 μπισκότα μπορεί να φτάσουν στις 3 κουταλιές γλυκού ζάχαρη τότε εύκολα μπορούμε να ξεπεράσουμε 
το όριο. Επιπλέον πολλά προϊόντα που τρώνε καθημερινά τα παιδιά όπως τα δημητριακά, το ψωμί, η 
μαρμελάδα, οι χυμοί και πολλά παιδικά γιαουρτάκια περιέχουν ζάχαρη. 
 
“Ενναλακτικά” γλυκά

Ένα επιδόρπιο δε χρειάζεται να είναι γλυκό-γλυκό. Μπορεί το γλυκό που θα προσφέρετε να είναι ένα μπολ 
φρούτα με μια κουταλιά γιαούρτι με γεύση λεμόνι ή μια φέτα ψωμί με ταχίνι και μέλι και λίγη τριμμένη 
σοκολάτα.
 
Προσοχή στα γλυκά στο σπίτι

Πολλοί γονείς θεωρούν απαραίτητο να έχουν ένα γλυκό στο σπίτι για τυχόν επισκέπτες ή ένα μπισκότο 
να συνοδεύσουν έναν καφέ. Ωστόσο υπάρχει διαφορά στο να έχουμε μερικά κουλουράκια από το να 
έχουμε παγωτά, καραμέλες, σοκολάτες, σπιτικά γλυκά συνέχεια. Τα παιδιά δεν μπορούν να αντισταθούν 
στα γλυκά και όταν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο σπίτι, αυτό ενθαρρύνει την μεγαλύτερη κατανάλωση.
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Τροφή του Μήνα

Έλενα Παραβάντη, RDN, Διατροφολόγος/Διαιτολόγος

Αρακάς

Ο αρακάς είναι ένα γνώριμο λαχανικό στην Ελληνική κουζίνα, και αρκετά αγαπητό στα παιδιά όχι μόνο 
για το σχήμα του αλλά γιατί είναι γλυκό στη γεύση.  
 
Ένα φλιτζάνι αρακά περιέχει σχεδόν 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 9 γραμμάρια φυτικές ίνες. Είναι καλή 
πηγή σιδήρου, καλίου και ψευδαργύρου, ενώ περιέχει υψηλές ποσότητες της αντιοξειδωτικής ουσίας λου-
τεϊνη που παίζει ρόλο στην υγεία των ματιών.
 
Ο φρέσκος αρακάς είναι μια εποχιακή απόλαυση ειδικά όταν είναι τρυφερός. Πρέπει να είναι μέσα στο 
φασόλι ώστε να διατηρείται φρέσκος και να μην έχει κιτρινίσει. Ωστόσο, πέρα από τον φρέσκο αρακά, 
υπάρχει η λύση του κατεψυγμένου αρακά, όπου ο αρακάς καταψύχεται όταν είναι ώριμος και γλυκός. 
 
Ο αρακάς γίνεται πολύ νόστιμος λαδερός με ντομάτα, λάδι, καρότο και πατάτες ή συνδυασμένος με κο-
τόπουλο. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι τρόποι που μπορεί να μαγειρευτεί: Ταιριάζει ωραία με ρύζι ή 
ζυμαρικά, μπορεί να γίνει πέστο ή πουρές ή ακόμα και σούπα.

Συνταγή

Ψητός Αρακάς

Ένα εύκολο και νόστιμο σνακ που αρέσει στα παιδιά.
 
Υλικά
2 φλιτζάνια αρακά (όχι μαγειρεμένο)
1 κουταλιά γλυκού ελαιόλαδο
1 κουταλιά γλυκού αλάτι
 
Οδηγίες 
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου
2. Στεγνώνουμε καλά τον αρακά, αν είναι κατεψυγμένος να έχει αποψυχθεί καλά
3. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τον αρακά, το αλάτι και το λάδι ώστε να είναι όλα καλυμμένα με λάδι.
4. Καλύπτουμε ένα ταψί με λαδόχαρτο και απλώνουμε το αρακά.
5. Ψήνουμε για 30 λεπτά και δοκιμάζουμε, αν δεν είναι τραγανά μπορούμε να τα ψήσουμε 15 λεπτά 

ακόμα.
6. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα αποθηκεύουμε σε αεροστεγές δοχείο.
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