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Νηστεία! 
 

 
 
 

Νηστεία δε σημαίνει ασιτία. Θερμιδικά, η διατροφή κατά τη διάρκεια της νηστείας δεν φαίνεται να έχει διαφορές με 

τη διατροφή σε περίοδο μη νηστείας. Συνήθως παρατηρείται μια αύξηση πρόσληψης υδατανθράκων, δηλαδή 

αύξηση κατανάλωσης ζυμαρικών, ψωμιού, πατάτας, οσπρίων κτλ  και μείωση πρόσληψης πρωτεϊνών και λίπους, 

δηλαδή μείωση κατανάλωσης των ζωικών προϊόντων- κρέατα και γαλακτοκομικά. Ένα πρόγραμμα διατροφής κατά 

τη διάρκεια της νηστείας μπορεί να έχει και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

 

Όταν είναι ισορροπημένο το πρόγραμμα διατροφής έχει θετικά αποτελέσματα όπως: Η πλήρης αποχή από το κρέας 

και τα γαλακτοκομικά έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσληψη κορεσμένων ,κακών, λιπαρών, χοληστερόλης 

και των τριγλυκεριδίων, που συμβάλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, της αρτηριακής πιέσεως και 

διαφόρων μορφών καρκίνου. Η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών συμβάλλει στην καλή λειτουργικότητα του 

πεπτικού σωλήνα με μείωση του κινδύνου για δυσκοιλιότητα. Αυξάνεται η πρόσληψη αντιοξειδοτικών ουσιών 

όπως βιταμίνη C και  καροτενοειδή, οι οποίες τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα με το να παρεμποδίζουν τη 

δράση των ελευθέρων ριζών. Βελτιώνεται η καρδιακή λειτουργία και η λειτουργία του νευρικού συστήματος με την 

αύξηση πρόσληψης των Ω3 λιπαρών οξέων  και του σεληνίου τα οποία προέρχονται από την κατανάλωση 

θαλασσινών.    
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 Η διατροφή κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι πολύ σημαντική για τις κατηγορίες ανθρώπων με ιδιαίτερες 

ανάγκες (όπως έγκυες, γυναίκες σε γαλουχία, παιδιά και άτομα που έχουν σιδηροπενική αναιμία και διαβήτη) 

και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι ισορροπημένη. Πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 

συστατικά όμως στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για ασβέστιο, 

σίδηρο, και βιταμίνη Β12.  

 

Ένα μη ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής κατά την περίοδο της νηστείας συνήθως αδυνατεί να παρέχει την 

απαραίτητη ποσότητα ασβεστίου στον οργανισμό, λόγω της βιοδιαθεσιμότητας του από τα τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης. Πολλές φυτικές τροφές περιέχουν ασβέστιο πχ το μπρόκολο, οι ηλιόσποροι, οι ξηροί καρποί, διάφορα 

όσπρια όπως οι μπάμιες, τα αποξηραμένα σύκα, ο χαλβάς, τα ενισχυμένα (με ασβέστιο) δημητριακά, οι ενισχυμένοι 

(με ασβέστιο) χυμοί πορτοκαλιού και τα αφεψήματα σόγιας ή ρυζιού.  

 

Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση ή ακόμα και σε αναιμία.. Πηγές σιδήρου στο νηστίσιμο 

διαιτολόγιο αποτελούν τα κρεμμύδια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, η σόγια, το σπανάκι, οι φακές, τα 

μαυρομάτικα φασόλια, τα εμπλουτισμένα δημητριακά, το ψωμί, οι ξηροί καρποί, τα αποξηραμένα φρούτα και τα 

θαλασσινά. Η απορρόφησή του διευκολύνεται με την παράλληλη πρόσληψη βιταμίνης C. Ένα ποτήρι φυσικός 

χυμός πορτοκάλι μετά από κάθε γεύμα αυξάνει έως και τρεις φορές την απορρόφηση του σιδήρου.  

 

 Η βιταμίνη B12 βοηθά τον οργανισμό στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και στη διαχείριση των λιπών και 

των αμινοξέων. Κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας νηστείας (π.χ. 40 ημερών) καλή πηγή βιταμίνης Β12 είναι τα 

προϊόντα σόγιας και κάποια συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν αυτή τη βιταμίνη. 

 

Αύξηση βάρους παρατηρείται για δυο κύριους λόγους, τον τρόπο μαγειρέματος που αυξάνει την θερμιδική 

αξία τροφών που δεν έχουν πολλές θερμίδες και η υπερκατανάλωση τροφών με αυξημένες θερμίδες όπως ο 

χαλβάς ή το ταχίνι. 

 

Για την αποφυγή της αύξησης του βάρους κατά την περίοδο της νηστείας θα πρέπει να τρώμε ένα ισορροπημένο 

διατροφικά και θερμιδικά πρωινό, να κάνουμε ενδιάμεσα γεύματα, να καταναλώνουμε πέντε μερίδες φρούτα και 

λαχανικά καθημερινά, να αποφεύγουμε τα τσιμπολογήματα, να πίνουμε άφθονο νερό, να μοιράζουμε σωστά τις 

θερμίδες μέσα στην διάρκεια της ημέρας. 

Δημητρίου Γεωργία 
Φυσικοπαθητικός  Διατροφολόγος 
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