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Διατροφικά Tips για την περίοδο των Εορτών! 

 

Επιτέλους έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις φετινές γιορτές! Τόσο τα Χριστούγεννα όσο και η 

Πρωτοχρονιά, έχουν παραδοσιακά σχετισθεί με την υψηλή κατανάλωση φαγητού, κάτι που δυσκολεύει 

αρκετά όσους βρίσκονται σε μία προσπάθεια απώλειας ή/ και συντήρησης του σωματικού τους βάρους. Η 

παραδοσιακή γεμιστή γαλοπούλα, τα ψητό χοιρινό, τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, και  η βασιλόπιτα 

βρίσκονται παντού αυτές τις γιορτινές ημέρες, “προκαλώντας” όσους δεν μπορούν να τους αντισταθούν. 

Λίγο παραπάνω φαγητό, λίγο παραπάνω ποτό και λίγο παραπάνω γλυκό, λοιπόν, αποτελούν τις κύριες 

αιτίες για τις οποίες το βάρος αρκετών ατόμων αυξάνεται κατά 2-3 κιλά αυτήν την περίοδο του χρόνου. 

Μπορεί το φαγητό να έχει συμβολική αξία, και τα εορταστικά τραπέζια να αποτελούν ένα μέσο που 

φέρνει πιο κοντά τους συγγενείς και τους φίλους, μην ξεχνάτε όμως πως αυτή ακριβώς η κατάσταση 

μπορεί να σας παρασύρει σε υπερβολές που αργότερα θα σας δημιουργήσουν τύψεις και ενοχές. 

Το Κέντρο Διατροφής Your Nutritionist σας προσφέρει κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να 

ελέγξετε τη διατροφή σας κατά τη διάρκεια των εορτών: 

1. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το βάρος σας και όχι να χάσετε επιπλέον κιλά. Είναι πρακτικά 

αδύνατο να αντισταθεί κανείς τόσο στους εορταστικούς πειρασμούς ώστε να διατηρήσει την 

ενεργειακή του πρόσληψη στα επίπεδα που απαιτεί η απώλεια βάρους. “Κατεβάστε”, λοιπόν, τους 

στόχους σας προκειμένου να μην απογοητευτείτε! 

2. Ακολουθήστε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής ενδιάμεσα στα Χριστούγεννα και την 

Πρωτοχρονιά. Ενώ είναι αρκετά δύσκολο να προσέξει κανείς ανήμερα τα Χριστούγεννα και την 
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Πρωτοχρονιά, τις υπόλοιπες ημέρες είναι πιο εύκολο να τηρήσει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα 

διατροφής.  

3. Σιγουρευτείτε ότι δεν πηγαίνετε στο γιορτινό τραπέζι πεινασμένοι. Κρατήστε μια ισορροπία και 

μην μπείτε στην λογική να μην τρώτε όλη μέρα για να απολαύσετε το βραδινό γεύμα. Μην 

παραλείπετε τα υπόλοιπα γεύματα, απλώς μετριάστε τα σε θερμίδες. Για παράδειγμα, μπορείτε το 

μεσημέρι να φάτε μία σαλάτα με κοτόπουλο ή τυρί με χαμηλά λιπαρά ή μία τονοσαλάτα ή ένα κεσεδάκι 

γιαούρτι με λίγα δημητριακά και φρούτο. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθείτε σε κάποια περίσταση με 

πολύ και πλούσιο σε θερμίδες φαγητό φροντίστε να πάρετε ένα ελαφρύ σνακ (φρούτα ή γιαούρτι με 

χαμηλά λιπαρά ή ένα μικρό σάντουιτς με τυρί και λαχανικά ή κάτι ανάλογο). Σε αυτό μπορεί να σας 

βοηθήσει σημαντικά και η πρόσληψη νερού, γι’ αυτό μην παραλείπετε να πίνετε 8-10 ποτήρια την 

ημέρα. 

4. Μειώστε το αίσθημα της πείνας πριν καθίσετε στο γιορτινό τραπέζι. Βάλτε στο πιάτο σας αρκετή 

ποσότητα λαχανικών και σαλάτας ώστε οι φυτικές τους ίνες να σας βοηθήσουν να χορτάσετε πιο 

γρήγορα. 

5. Σηκωθείτε από το γιορτινό τραπέζι λίγο πριν χορτάσετε. Τρώτε αργά, μασώντας καλά την τροφή 

και απολαμβάνοντας το φαγητό και την παρέα σας. 

6. Η γαλοπούλα συνηθίζεται σ’ αυτές τις γιορτές και, όπως και το κοτόπουλο που χρησιμοποιείται από 

πολλούς εναλλακτικά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και βιταμίνες του Β 

συμπλέγματος, χωρίς να δίνει μεγάλες ποσότητες λίπους και θερμίδων και με χαμηλή περιεκτικότητα 

κορεσμένων λιπαρών οξέων (αυτών που αυξάνουν τη χοληστερίνη) ειδικά αν προτιμήσετε κομμάτι με 

λευκό κρέας και φυσικά αν αφαιρέσετε την πέτσα. Η γέμιση της γαλοπούλας τυπικά είναι πλούσια σε 

λίπος και θερμίδες και περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά λόγω του ρυζιού, του κάστανου, της 

σταφίδας και του κιμά. Αν προτιμάτε τη γαλοπούλα γεμιστή, τότε η γέμιση φροντίστε να περιέχει 

κάστανα, κουκουνάρια ή και φρούτα, αλλά όχι κιμά. Συνιστάται μία προσοχή στην ποσότητα που 

θα καταναλώσετε, ενώ αν σας αρέσει πολύ μπορείτε να την προτιμήσετε αντί για πατάτες, ρύζι ή 

ζυμαρικά σαν συνοδευτικό για το κρέας. 

7. Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος επίσης συνηθίζεται τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και, 

εφόσον γίνεται με μέτρο, μας παρέχει χρήσιμα θρεπτικά συστατικά. Τέτοια είναι το σελήνιο, που 

είναι αντιοξειδωτικό στοιχείο και φαίνεται να προστατεύει από κάποιες μορφές καρκίνου, φλεγμονές 

και πρόωρη γήρανση, οι υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Η 

ποσότητα ενέργειας (θερμίδων) και λίπους που παίρνουμε τρώγοντας χοιρινό κρέας εξαρτάται 

βέβαια από τον τρόπο μαγειρέματος αλλά και το τμήμα του ζώου που θα επιλέξουμε. Επίσης το 

χοιρινό κρέας περιέχει ορατό λίπος που μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Το ψαρονέφρι και το 

χοιρινό μπούτι περιέχουν μικρά ποσά λίπους και είναι καλύτερες επιλογές από τις πανσέτες, τα 

λουκάνικα και το μπέικον που είναι πολύ πιο πλούσια σε λίπος. Οι «χειμωνιάτικες» συνταγές που 

πολλοί τις περιλαμβάνουν και στα τραπέζια των γιορτών και συνδυάζουν ψαχνό χοιρινό κρέας με 

διάφορα λαχανικά, όπως σέλινο, πράσο, λάχανο είναι θρεπτικές επιλογές με σχετικά χαμηλή 

περιεκτικότητα λίπους. 
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8. Αποφύγετε τις παχύρρευστες σάλτσες, με τυριά, βούτυρο ή κρέμα γάλακτος και τις μεγάλες 

ποσότητες τηγανιτών τροφίμων. 

9. Αποφύγετε τα κίτρινα τυριά που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος και προτιμήστε τις light 

εκδοχές τους ή ακόμη καλύτερα ανθότυρο. 

10. Χρησιμοποιήστε μικρότερο πιάτο και μαχαιροπήρουνα. Σερβίρετε την ποσότητα του φαγητού που 

πρόκειται να καταναλώσετε στο πιάτο σας, ώστε να έχετε συναίσθηση της ποσότητας και αποφύγετε 

το τσιμπολόγημα από τα πιάτα του τραπεζιού. Αν έχετε πρόβλημα βάρους, προτιμήστε δύο 

ορεκτικά αντί του κυρίου γεύματος ή προτιμήστε την μισή μερίδα του κυρίου γεύματος. 

 
11. Προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Στη διάρκεια των γιορτών παρατηρείται πολύ αυξημένη 

κατανάλωση αλκοόλ, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία, στη συμπεριφορά και 

την ασφάλειά μας και φυσικά να αυξήσει σημαντικά το σωματικό μας βάρος. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

1 γραμμάριο αιθυλικής αλκοόλης αποδίδει στον οργανισμό μας 7 θερμίδες χωρίς ταυτόχρονα να 

παρέχει άλλα θρεπτικά στοιχεία, όπως βιταμίνες, ενώ αυξάνει και την όρεξη. Σε συνδυασμό με την 

αυξημένη κατανάλωση φαγητού και γλυκών, που συμβαίνει την εορταστική περίοδο, το αλκοόλ μπορεί 

να μας θέσει εκτός πορείας στην προσπάθεια έστω και να διατηρήσουμε το βάρος μας (αν όχι να 

χάσουμε) αλλά και να αυξήσει κάποιους δείκτες που προσπαθούμε να ελέγξουμε, όπως τα 

τριγλυκερίδια. Έτσι καλό είναι να έχετε κατά νου τις συστάσεις για την ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ 

που είναι μέχρι 1 ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και μέχρι 2 ποτήρια για τους άνδρες, εφόσον 

βέβαια δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή που απαγορεύει 

την πρόσληψη αλκοόλ. 1 ποτήρι αλκοόλ ισοδυναμεί με 1 ποτήρι περίπου 120 ml κρασιού, περίπου 300 

ml μπύρας και με 1 μεζούρα ποτού (ουίσκι, τζιν, βότκα κλπ) περίπου 45 ml. Το κρασί, που έχει την 

τιμητική του σ’ αυτές τις γιορτές, είναι μία πολύ καλή επιλογή λόγω των αντιοξειδωτικών που 
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περιέχει και της ευεργετικής του δράσης στο καρδιαγγειακό σύστημα. 1 ποτήρι κρασί αποδίδει 

περίπου 80 θερμίδες. Πιείτε με μέτρο, αποφεύγετε να καταναλώνετε αλκοόλ με άδειο στομάχι και 

φροντίστε να πίνετε και νερό, διότι το οινόπνευμα έχει διουρητική δράση και αυξάνει τις ανάγκες του 

οργανισμού για ενυδάτωση. 

12. Τα γλυκά είναι ένα ακόμα σημείο που καλό είναι να προσέξουμε αυτήν την περίοδο. Υπάρχουν σε 

κάθε τραπέζι και σε κάθε κοινωνική εκδήλωση και τα βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας ήδη από τις 

πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, που αρχίζουν και οι πολλές ονομαστικές εορτές. Είναι λογικό πως 

είναι δύσκολο να απέχει κανείς συστηματικά από τα γλυκά. Προσπαθήστε να μην καταναλώνετε 

γλυκά κάθε μέρα και αν δείτε ότι κάτι τέτοιο σας είναι δύσκολο, περιοριστείτε στη μία μερίδα την 

ημέρα. Τα μελομακάρονα δίνουν σχετικά λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τους κουραμπιέδες και 

θεωρούνται πιο υγιεινή επιλογή, αφού για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται συστατικά πλούσια 

σε καλά λιπαρά (μονοακόρεστα και πολυακόρεστα) και αντιοξειδωτικά. Τέτοια είναι το ελαιόλαδο, το 

μέλι, το πορτοκάλι, η κανέλα και τα καρύδια. Οι κουραμπιέδες, από την άλλη πλευρά είναι πλούσιοι σε 

κορεσμένα λιπαρά λόγω του ότι παρασκευάζονται με βούτυρο. Επίσης στο εορταστικό τραπέζι 

απολαύστε αποκλειστικά τα αγαπημένα σας εδέσματα.  Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά πως 

μπορείτε να αισθανθείτε όμορφα και να ικανοποιήσετε στο έπακρο το αισθησιακό κομμάτι του 

ενστίκτου της πείνας καταναλώνοντας μόνο 2-3 κουταλιές από το αγαπημένο σας γλυκό. 

13. Τέλος, διατηρήστε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθημερινής φυσικής δραστηριότητας. Μην ξεχνάτε 

πως εκτός από τον καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους, η άσκηση ανεβάζει τη διάθεση. Εάν δεν 

επιδίδεστε σε κάποιο σπορ μπορείτε να χορέψετε, να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές 

περπατώντας, να χρησιμοποιείτε τις σκάλες αντί για το ασανσέρ στο σπίτι, στην εργασία και τα 

πολυκαταστήματα, αλλά και να περιπλανηθείτε στους στολισμένους δρόμους της πόλης. 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!!! 

Γεωργία Δημητρίου 

Ολιστικός Διατροφολόγος 
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