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Αποκωδικοποιώντας την Διατροφική Ετικέτα

Έλενα Παραβάντη- Χάργκιτ, RDN, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος

Ακούμε συχνά ότι πρέπει να διαβάζουμε την διατροφική ετικέτα πριν αγοράσουμε ένα προϊόν. Η ετικέτα 
τα μαρτυράει όλα, αρκεί να ξέρουμε που να κοιτάξουμε.
 
Η ετικέτα εκ πρώτης όψεως φαίνεται να έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τον καταναλωτή, στη πραγ-
ματικότητα είναι πιο πολύ ένα εργαλείο μάρκετινγκ για την εταιρία παρά κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για τους καταναλωτές. Και αυτό είναι ακόμα πιο φανερό σε ότι αφορά τρόφιμα που απευθύνονται σε 
παιδιά.
 
Αν και γενικά είναι καλό να αποφεύγουμε επεξεργασμένα προϊόντα όταν όμως τα αγοράσουμε, υπάρχει 
ένας γρήγορος τρόπος να διαπιστώσουμε κατά πόσο είναι σχετικά υγιεινά ή όχι:
 
Αγνοούμε την μπροστινή πλευρά του προϊόντος

Αυτή είναι η βιτρίνα. Εδώ είναι που οι εταιρίες βάζουν τα δυνατά τους για να μας πείσουν να αγοράσουμε 
το προϊόν τους. Εδώ βλέπουμε συχνά την περιγραφή του προϊόντος αλλά και «πληροφορίες» για τη δι-
ατροφική αξία. Φωτογραφίες από αγνά προϊόντα της φύσης, χαρούμενα δραστήρια παιδιά, λέξεις όπως 
«βιολογικό», «χωρίς συντηρητικά». Είναι όμως έτσι;
 
Γιατί πρέπει να το αγνοούμε; Γιατί εδώ αναφέρονται μόνο όσα θέλει η εταιρία να μας πει και όχι αυτά που 
δε θέλει. Μερικά παραδείγματα:
• Βλέπουμε σε πολλά δημητριακά την ένδειξη «ολικής αλέσεως». Κοιτάζοντας όμως πιο προσεκτικά θα 

δούμε ότι τελικά μόνο ένα μικρό ποσοστό των συστατικών είναι ολικής αλέσεως, το υπόλοιπο περιέ-
χει επεξεργασμένο αλεύρι ή δημητριακά και αρκετή ζάχαρη.

• Βλέπουμε την ένδειξη «βιολογικό» σε ένα προϊόν όπως ένα μπισκότο που όμως είναι γεμάτο ζάχαρη 
και κορεσμένα λιπαρά.

• Βλέπουμε την ένδειξη «με βιταμίνες και μέταλλα» σε ένα προϊόν όπως μία γκοφρέτα ή γαριδάκια, 
όπου τελικά είναι απλά ένα ανθυγιεινό προϊόν στο οποίο έχουν προστεθεί βιταμίνες.

 
Προσέχουμε τη λίστα των συστατικών

Αν θα έπρεπε να εστιάσω μόνο σε ένα πράγμα, θα ήταν η λίστα των συστατικών. Αυτό είναι κάτι που οι 
εταιρίες θα προτιμούσαν να μην το έχουν καθόλου πάνω στη συσκευασία τους, ευτυχώς για μας τους 
υποχρεώνει η νομοθεσία. Και αυτό γιατί εδώ δεν μπορείς να κρυφτείς. Εδώ φαίνεται πόσο «ολικής αλέ-
σεως» είναι ένα προϊόν, εδώ φαίνεται πόση ζάχαρη περιέχει ένα προϊόν (συμβουλή: η ζάχαρη κρύβεται 
πίσω από συστατικά όπως εκχύλισμα βύνης, σιρόπι καστανής ζάχαρης, δεξτρόζη, μέλι, φρουκτόζη, χυμό, 
συμπυκνωμένο χυμό, γαλακτόζη, γλυκόζη, σιρόπι φρουκτόζης, λακτόζη, μαλτοδεξτρίνη, μελάσα κ.α)

Εδώ φαίνεται τι είδους λίπους περιέχει ένα προϊόν (π.χ. φοινικέλαιο) και φυσικά εδώ φαίνονται και όλα τα 
πρόσθετα (συντηρητικά, διογκωτικά κτλ.) που περιέχει ένα προϊόν.
 
Όμως πέρα από το διατροφικό κομμάτι τα συστατικά μας βοηθούν να προσδιορίσουμε ποιότητα, αξία 
και γνησιότητα. Πόσες φορές έχω δει παραδοσιακά προϊόντα που τελικά δεν είναι και τόσο; Γλυκά κουτα-
λιού με σιρόπι γλυκόζης, «παραδοσιακό» γιαούρτι με ζελατίνη, παστέλι χωρίς μέλι, μελομακάρονα φτιαγ-
μένα με φυτικά έλαια και χωρίς μέλι, κουλουράκια της «γιαγιάς» με υδρογονωμένα λιπαρά. Μόνο γνήσια 
δεν είναι αλλά ούτε και υγιεινά.
 
Αρχίζουμε λοιπόν το διάβασμα!
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Τροφή του Μήνα

Ξηροί Καρποί

Οι ξηροί καρποί πέρα του ότι αποτελούν ένα ωραίο σνακ, είναι και διατροφικά μια ιδιαίτερα πλούσια τρο-
φή. Θεωρείται σούπερ τροφή αφού είναι πηγή πρωτεϊνών, φυτικών ινών, καλού λίπους αλλά και αντιο-
ξειδωτικών ουσιών. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί συνδέονται με μακροζωία, φυσιολογικό σωματικό βάρος και καρδι-
αγγειακή υγεία. 

Οι ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στα παιδιά και μπορούν να αντικαταστήσουν άλλα όχι τόσο υγι-
εινά σνακ. Αντί λοιπόν να δίνουμε ένα σακουλάκι πατατάκια, ένα παιδί μπορεί να φάει ένα μείγμα ξηρών 
καρπών με αποξηραμένα φρούτα όπως σταφίδες ή κράνμπερι. 

Θερμιδικά οι καλύτερες επιλογές είναι τα αμύγδαλα, τα φυστίκια Αιγίνης και τα κάσιους μιας και έχουν 
τις λιγότερες θερμίδες ανά γραμμάριο. Ωστόσο διατροφικά τα καλύτερα είναι τα καρύδια τα οποία εκτός 
από πρωτεΐνη και αντιοξειδωτικά περιέχουν και τα δυσεύρετα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. 

Διαβάζουμε συχνά ότι πρέπει να προτιμούμε τους ωμούς ξηρούς καρπούς. Ο λόγος είναι ότι συχνά οι ψη-
μένοι ξηροί καρποί ψήνονται σε διάφορα βλαβερά λάδια, αν δείτε λοιπόν στα συστατικά «φυτικά έλαια», 
τα αποφεύγετε. 

Οι ξηροί καρποί εύκολα καταναλώνονται όπως είναι αλλά ταιριάζουν σε πολλά πιάτα: σε γλυκά όπου η 
ελληνική κουζίνα έχει μεγάλη παράδοση στη χρήση ξηρών καρπών από καρυδόπιτα μέχρι και τα γνωστά 
αμυγδαλωτά. 

Μπορούμε να τους προσθέσουμε σε σαλάτες, ειδικά τα καρύδια, τα αμύγδαλα και τους κουκουναρόσπο-
ρους. Μπορούμε να τα προσφέρουμε στο πρωινό με δημητριακά ή να τα συνδυάσουμε με γιαούρτι και 
λίγο μέλι. 

Και μην ξεχνάμε τα διάφορα «βούτυρα» που παράγονται από ξηρούς καρπούς όπως το φυστικοβούτυρο, 
το φουντουκοβούτυρο, αλλά και το ταχίνι. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην επιλογή, επιλέγουμε όσα 
δεν περιέχουν ζάχαρη και φυτικά έλαια (κοιτάζουμε την ετικέτα προσεκτικά). 

*Και μην ξεχνάμε ότι δεν δίνουμε ολόκληρο τον καρπό σε παιδιά κάτω των 5 ετών γιατί υπάρχει κίνδυνος 
πνιγμού.

Μπάλες ενέργειας με ξηρούς καρπούς και χουρμάδες 

Υλικά
200 γραμμάρια αποξηραμένους χουρμάδες
2 κουταλιές σούπας φυστικοβούτυρο (χωρίς ζάχαρη ή πρόσθετα λιπαρά) 
50 γραμμάρια νιφάδες βρώμης
50 γραμμάρια φιστίκια η κάσιους

Οδηγίες
Ανακατεύουμε σε ένα μίξερ (μουλινέξ) 
Τα πλάθουμε σε μικρά μπαλάκια. 
Τα βάζουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά.
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