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Φυτικές Ίνες-Σημαντικό Στοιχείο Της Διατροφής Μας

Έλενα Παραβάντη- Χάργκιτ, RDN, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος

Οι φυτικές ίνες είναι ένα σημαντικό διατροφικό στοιχείο που αν και δεν έχει θερμίδες είναι απα-
ραίτητο για την υγεία μας και ειδικά την υγεία του εντέρου. Συχνά τα παιδιά δεν καταναλώνουν 
αρκετές φυτικές ίνες.

Η συνιστώμενη ποσότητα για παιδιά και μεγάλους είναι περίπου 14 γραμμάρια για κάθε 1000 
θερμίδες που καταναλώνουμε. Έτσι για παράδειγμα ένα παιδί 4-8 ετών, θα πρέπει να κατανα-
λώνει περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών. Δυστυχώς όμως σήμερα η διατροφή πολλών παι-
διών βασίζεται σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που έχουν λίγες φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες εί-
ναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του εντέρου και η έλλειψη τους μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσκοιλιότητα. Επιπλέον συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. 
Ένα αμυλούχο τρόφιμο με λίγες φυτικές ίνες μπορεί να ανεβάσει το σάκχαρο πολύ πιο γρήγορα. 
Η κατανάλωση τέτοιων τροφών μπορεί να συμβάλει και στην παχυσαρκία.

Πως θα αυξήσετε την κατανάλωση φυτικών ινών

1. Επιλέγουμε ολικής αλέσεως ψωμί. Προσοχή, κοιτάμε τα συστατικά για να ελέγξουμε ότι πε-
ριέχει περισσότερο αλεύρι ολικής αλέσεως ή μόνο αλεύρι ολικής. Πολλά ψωμιά γνωστών 
εταιριών αναφέρουν ότι είναι ολικής αλέσεως αλλά περιέχουν μικρή ποσότητα από αυτό το 
αλεύρι. Αποφεύγουμε το άσπρο ψωμί, κρουασάν, τσουρέκι, μπριός κτλ.

2. Τρώμε τα φρούτα με τη φλούδα. Τα μήλα και τα αχλάδια είναι καλές πηγές ινών.
3. Επιλέγουμε δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες, τουλάχιστον 5 γραμμάρια ανά μερίδα.
4. Λαδερά όπως αρακά, φασολάκια, μπάμιες αλλά και όσπρια όπως φακές, είναι καλές πηγές 

φυτικών ινών.
5. Πατάτες με τη φλούδα. Αν φτιάχνετε πατάτες στο φούρνο, πλύνετε καλά και ψήστε με τη 

φλούδα η οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.
 
*Μην ξεχνάτε άλλα 2 στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποφυγή  της δυσκοιλιότητας:
1. Άφθονο νερό. Το νερό είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του εντέρου. Επιπλέον, 

όταν αυξάνεται η λήψη φυτικών ινών πρέπει να συνοδεύεται και από υγρά αλλιώς θα «κολ-
λήσει» το έντερο.

2. Σωματική άσκηση. Εκτός του ότι κάνει καλό στην καρδιά και την υγεία μας γενικότερα, η 
άσκηση βοηθά το γαστρεντερικό σύστημα. Ενεργοποιεί το έντερο και βοηθά τη χώνεψη.
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Τροφή του Μήνα

Χόρτα
 
Τα χόρτα είναι ένα από τα μυστικά της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, ωστόσο είναι συνή-
θως τροφή όχι ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά. Τα χόρτα έχουν ελάχιστες θερμίδες και είναι πλού-
σια σε βιταμίνη Κ, Α, C και καλίου ενώ είναι και πηγές ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου, φυτικών 
ινών, αντιοξειδωτικών και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.
 
Μπορούμε να καταναλώσουμε αυτά που καλλιεργούνται και τα βρίσκουμε στα περισσότερα 
σούπερ μάρκετ ή και τα άγρια. Η ελληνική γη έχει μεγάλη ποικιλία άγριων χόρτων, αναφέρεται 
ότι υπάρχουν πάνω από 150 ποικιλίες στην Ελλάδα.
 
Τα χόρτα διατηρούνται σε πλαστική σακούλα στο ψυγείο για μερικές μέρες (ανάλογα με το πόσο 
χοντρά είναι τα φύλλα τους) χωρίς να πλυθούν. Εναλλακτικά, αν έχουμε πολλά χόρτα μπορούμε 
να τα βάλουμε στην κατάψυξη αφού τα έχουμε πλύνει και στεγνώσει καλά.
 
Πέρα από τα κλασσικά βραστά χόρτα που καταναλώνονται με λάδι, λεμόνι, και τυρί αλλά που 
για τα παιδιά μπορεί να μην είναι ελκυστικά, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να εισάγουμε τα 
χόρτα στη διατροφή των παιδιών:

• Πίτες: Η γνωστή σπανακόπιτα αλλά και χορτόπιτα είναι άριστος τρόπος να λάβουν τα παιδιά 
χόρτα, προσθέτοντας και τυρί. Οι χορτόπιτες αποτελούν ιδανικό γεύμα και σνακ.

• Με αυγά: Τα χόρτα ταιριάζουν πολύ σε ομελέτες που μπορούμε να βάλουμε και μέσα σε σά-
ντουιτς.

• Με ζυμαρικά: Μπορούμε να προσθέσουμε τα χόρτα μέσα στη σάλτσα ντομάτας και να μα-
γειρευτούν μαζί.

• Σε πίτσα: Η ρόκα και το σπανάκι ταιριάζουν πολύ σε πίτσες.
• Το κλασικό σπανακόρυζο: Το σπανάκι με το ρύζι μαγειρεμένο με ντομάτα είναι ένα ιδιαίτερα 

νόστιμο πιάτο.
• Με κρέας: Μαγειρεύοντας τα χόρτα με κρέας, απορροφούν τη γεύση του κρέατος.
• Σε σούπες: Άλλος ένας τρόπος να εισάγουμε τα χόρτα στη διατροφή του παιδιού.
 

Φακές με Σπανάκι και Σος Ελαιόλαδου-Μελιού

Σε όλα τα παιδιά αρέσουν οι φακές, εδώ συνδυάζονται με σπανάκι (ή άλλο χόρτο) με σάλτσα 
ελαιόλαδου και μελιού.
 
Υλικά

½ κιλό σπανάκι πλυμένο και ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι φακές (όχι βρασμένες)
2 σκελίδες σκόρδο
1 φύλλο δάφνης
2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο συν 1/3 φλιτζάνι
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2 κουταλιές σούπας μπαλσάμικο ξύδι
1 κουταλιά γλυκού μέλι
αλάτι/πιπέρι

Οδηγίες

1. Ξεπλένουμε τις φακές και τις αφήνουμε να πάρουν μία βράση. Τις στραγγίζουμε και τις ξα-
ναβάζουμε στη κατσαρόλα με νερό που καλύπτει τις φακές 2 εκατοστά πιο πάνω. Προσθέ-
τουμε μια σκελίδα σκόρδο και το φύλλο δάφνης και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να 
μαλακώσουν.

2. Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι, ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας λάδι και σοτάρουμε το άλλο 
σκόρδο που έχουμε ψιλοκόψει για μισό λεπτό, και μετά προσθέτουμε τις φακές και το σπα-
νάκι. Σοτάρουμε μέχρι να μαζέψει το σπανάκι και να απορροφηθούν τα υγρά.

3. Βάζουμε το μείγμα με τις φακές σε ένα ρηχό πιάτο και το αφήνουμε να κρυώσει.
4. Φτιάχνουμε τη σος ανακατεύοντας 1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας μπαλσάμικο 

ξύδι, μία κουταλιά γλυκού μέλι, λίγο αλάτι και πιπέρι.
5. Περιχύνουμε τη σος πάνω στις φακές. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
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