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10 διατροφικά μυστικά για σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού 
σας! 

 
 

 
 

Αν μέχρι τώρα νομίζατε ότι η διατροφή του παιδιού σας ήταν το μέσο για καλή φυσική κατάσταση, τώρα έχετε ακόμη 
έναν λόγο, αφού είναι βέβαιο ότι η σωστή διατροφή επηρεάζει θετικά και τη πνευματική ανάπτυξη του παιδιού σας! 

 

1. Ποτέ χωρίς πρωινό 

Η τακτική κατανάλωση πρωινού συνδέεται με βελτιωμένες προσλήψεις θρεπτικών συστατικών και μπορεί να συμβάλλει στη 
διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους. Επιπλέον, όλο και περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το πρωινό επηρεάζει τη 
σχολική απόδοση των παιδιών καθώς παρέχει την απαραίτητα ενέργεια για συγκέντρωση και μάθηση επιτρέποντας την 
καλύτερη συμμετοχή στο μάθημα. Γι αυτόν το λόγο το πρωινό είναι ένα γεύμα που δεν πρέπει να παραλείπεται. Δύο φέτες 
ψωμί με μαργαρίνη και μέλι καθώς επίσης και φρούτα ή χυμός φρούτων αποτελούν εξαιρετικές προτάσεις για να ξεκινήσουν 
οι μικροί μαθητές τη μέρα τους. Καλή επιλογή αποτελούν και τα δημητριακά με γάλα που κρατούν τα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα σταθερά ενισχύοντας την πνευματική απόδοση.  

 

2. Κατανάλωση καθημερινά όλων των ομάδων τροφών 

Τα παιδιά, για να μπορούν να συγκεντρωθούν, να αφομοιώσουν νέες γνώσεις και να απομνημονεύουν, έχουν ανάγκη από 
θρεπτικά συστατικά. Όταν το παιδί τρέφεται σωστά, καταναλώνοντας ισορροπημένα γεύματα, τότε οι ανάγκες του 
καλύπτονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε τροφή έχει διαφορετικούς συνδυασμούς θρεπτικών 
συστατικών, για αυτό τονίζεται η ανάγκη του παιδιού να καταναλώνει ποικίλες τροφές .  
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3. Μικρά και τακτικά γεύματα 
 

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ενδιάμεσα μικρά γεύματα. Το δεκατιανό και το απογευματινό είναι δύο γεύματα που δεν θα 
πρέπει να παραλείπονται στην παιδική διατροφή, καθώς συνεχίζουν τη σταθερή τροφοδοσία του αίματος με το κύριο καύσιμο 
του εγκεφάλου, τη γλυκόζη. Το καλύτερο είναι τα σνακ να ετοιμάζονται από το σπίτι. Σάντουιτς εμπλουτισμένα με λαχανικά 
και τυρί, σπιτικές πίτες, και ξηροί καρποί είναι καλές επιλογές. Επίσης τα φρούτα και οι χυμοί αποτελούν την ιδανικότερη 
λύση για τα ενδιάμεσα γεύματα.  
 

 
4. Μην ξεχνάτε τα ψάρια 

 
Τα λιπαρά ψάριά όπως οι σαρδέλες, ο σολομός, ο τόνος κ.α. είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά που είναι  απαραίτητα για την 
πνευματική λειτουργία, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και την ικανότητα εκμάθησης. Για αυτό  και ενδείκνυται να δίνουμε στα 
παιδιά 2 μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα. 
 

 
5. Προσφέρετε στο παιδί σας πρωτεΐνες καλής ποιότητας 

Οι πρωτεΐνες πρέπει να αποτελούν το 15 - 20% των ημερήσιων θερμίδων, γι αυτό τα παιδιά καλό είναι να τρώνε ένα 
τουλάχιστον γεύμα με βάση τις πρωτεΐνες κατά τη διάρκεια της ημέρας, πράγμα που βοηθάει όχι μόνο στην ανάπτυξη αλλά 
και στις πνευματικές επιδόσεις. Στο καθημερινό λοιπόν διαιτολόγιο του παιδιού πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τροφές με 
πρωτεΐνες καλής ποιότητας όπως αυγά, ψάρια, πουλερικά, κρέας και όσπρια. 

 

6. Αντιοξειδωτικές ουσίες για προστασία 
 

Αντιοξειδωτικές ουσίες όπως καροτινοειδή ,φλαβονοειδή το συνένζυμο Q10 και αντιοξειδωτικές βιταμίνες κυρίως Ε,C 
συντελούν στη ενδυνάμωση της άμυνας του οργανισμού . Συγκεκριμένα εμποδίζουν τη δράση των επιβλαβών ελευθέρων 
ριζών που δημιουργούνται καθημερινά από διάφορες αιτίες. Καλό όχημα αντιοξειδωτικών αποτελούν οι χυμοί φρούτων και 
λαχανικών.  
 

 
7. Βιταμίνες συμπλέγματος Β για υγιές νευρικό σύστημα 
 
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Επίσης οι βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της μνήμης καθώς συμβάλλουν στην παραγωγή και λειτουργία των 
νευροδιαβιβαστών, των μεταφορέων δηλαδή των μηνυμάτων που εκπέμπονται από τα κύτταρα του εγκεφάλου. Από την άλλη, 
έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η βιταμίνη Β12 παρουσιάζει θετικές συσχετίσεις με τους τομείς συμπεριφοράς, γλώσσας, μνήμης 
και με τη συνολική βαθμολογία στην κλίμακα μαθησιακής αξιολόγησης. Καλές πηγές βιταμίνης Β12 είναι τα ψάρια, τα αυγά, 
το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά.  
 

 
8. Σίδηρο για σωστή ανάπτυξη  

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την σωστή ανάπτυξη και υγεία των παιδιών. Ο σίδηρος βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου 
σε όλα τα μέρη του σώματος εφόσον αποτελεί βασικό συστατικό της αιμοσφαιρίνης. Παιδιά με σοβαρή έλλειψη σιδήρου 
μπορεί να παρουσιάσουν κακή επίδοση στην αριθμητική και τη γραπτή έκφραση, φτωχή κινητική ικανότητα και αδυναμίες σε 
διάφορες γνωστικές λειτουργίες. Τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι το κόκκινο κρέας, τα αυγά, τα αποξηραμένα φρούτα, τα 
όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής αλέσεως.  
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9. Ασβέστιο για σωστή λειτουργιά του εγκέφαλου 

Το ασβέστιο δεν βοηθά μόνο στην ανάπτυξη των σκελετού και στην προστασία των δοντιών, αλλά επιπλέον συμβάλλει στην 
ισορροπία του νευρικού συστήματος και στην εγκεφαλική λειτουργία. Συστήνεται πρόσληψη 1300 mg/ημέρα που ισούται με 
κατανάλωση 3 – 4 μερίδων γαλακτοκομικών καθημερινά (1 μερίδα = 1 ποτήρι γάλα ή 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 30γρ. τυρί). 
Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο πέρα από  τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι και τα πράσινα λαχανικά όπως το μπρόκολο. 

10. Κατανάλωση 6-8 ποτήρια νερό καθημερινά  
 
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από νερό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του βάρους ενός υγιούς ατόμου και 
μάλιστα όσο μικρότερη είναι η ηλικία τόσο μεγαλύτερη και η αναλογία του βάρους σε νερό.  Η απώλεια του 2% των 
υγρών του σώματος οδηγεί σε μείωση της τάξης του 20% τόσο σε φυσικές όσο και σε διανοητικές λειτουργίες, ενώ 
αφυδάτωση της τάξης του 3% μπορεί να επιφέρει θερμοπληξία, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μήνες ή κατά τη διάρκεια 
έντονης φυσικής δραστηριότητας. Ένα καλά ενυδατωμένο παιδί, είναι ένα υγιές παιδί, μιας και η αφυδάτωση προκαλεί 
κούραση, δημιουργεί πονοκεφάλους, κακή διάθεση αλλά και οκνηρία. Επηρεάζει ακόμα την ικανότητα συγκέντρωσης 
αλλά και την πνευματική διαύγεια.  

 

Δημητρίου Γεωργία 
Φυσικοπαθητικός  Διατροφολόγος 
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