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Η σωστή διατροφή του μαθητή αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξή του γιατί 
πρωταγωνιστεί στην οικοδόμηση ενισχυμένου ανοσοποιητικού συστήματοε. 
Τα πάντα έχουν τη θέση στο οικογενειακό τραπέζι, όμωε στη σωστή αναλογία. 
Να πώε θα τα καταφέρουμε!

Το καλό παράδειγμα. Αν οι γονείε τρέφονται 
ισορροπημένα, με όλεε τιε ομάδεε τροφών 
στη σωστή αναλογία, το παιδί πιθανότατα θ' 
ακολουθήσει το παράδειγμά τουε. Ωθήστε το 
να συμμετάσχει ενεργά στην προετοιμασία του 
γεύματοε. Τα πιάτα που ετοιμάζετε να έχουν 
όμορφη όψη και χρώματα ώστε να το προκα- 
λούν να τα καταναλώσει.
Μαγειρεμένο φαγητό. Την παιδική παχυσαρ
κία προκαλεί η κακή ποιότητα του φαγητού 
σε συνδυασμό με το ακανόνιστο ωράριο. Οι 
επαγγελματικέε υποχρεώσειε των γονιών και 
ιδιαίτερα τηε μητέραε, συχνό οδηγούν στην 
εύκολη λύση τωνταχυφαγείων, που όμωε 
τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι αμφίβοληε 
ποιότηταε. Επιπρόσθετα, το σταθερό πρόγραμ
μα βοηθά το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια και 
ισορροπία ενώ κάνει καλό στην υγεία του. Δεν 
αρκεί όμωε απλά να βρείτε τον χρόνο για να μα
γειρέψετε. φροντίστε τα λιπαρά να μπν κάνουν... 
πάρτι στην κουζίνα.
Πρωινό και δεκατιανό. Το πρωινό βοηθά το 
παιδί να ξεκινήσει την ημέρα με ενέργεια και 
δύναμη. Ενα καλό πρωινό μπορεί να περιλαμ
βάνει ένα αμυλούχο τρόφιμο (δημητριακά πρωι
νού, ψωμί ή φρυγανιέε), φρούτο ή χυμό, μέλι ή 
άλλεε θρεπτικέε τροφέε, όμωε σε μέτρια ποσό
τητα για να μην επιβαρύνουν το στομάχι. Αν το 
στομάχι είναι άδειο, ίσωε ο μαθπτήε ζαλιστεί και 
δεν θα μπορεί να αποδώσει. Εξίσου σημαντικό 
είναι και το δεκατιανό, στο σχολείο. Μπν αφήνε
τε το παιδί... έρμαιο τπε βιτρίναετου κυλικείου. 
Το έτοιμο φαγητό και τα σνακ προσφέρουν 
λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι που μακροπρόθεσμα

προκαλούν προβλήματα υγείαε.
Φρούτα και τα λαχανικά. Μαζί μ' ένα σπιτικό 
σάντουιτε, βάλτε στη σχολική τσάντα κι ένα 
φρούτο. Μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά μειώ
νει τιε ικανότητεε μνήμηε και μάθπσηε. Αντίθε
τα, τιε βελτιώνουν υδατάνθρακεε και πρωτεΐνεε 
που ταυτόχρονα δημιουργούν αίσθημα ηρεμίαε 
και χαλάρωσηε. Πρωτεΐνεε περιέχονται σε 
αυγό, ψάρια, θαλασσινά, πουλερικά, κόκκινο 
κρέαε και γαλακτοκομικά.
Ενάντια στο στρε Δυστυχώε, το άγχοε συνο- 
δοιπορεί μετπ μαθητική ζωή και τιε αυξημένεε 
υποχρεώσειε του παιδιού. Τροφέε πλούσιεε 
σε υδατάνθρακεε όπωε μαύρο ψωμί, δημητρι
ακά, ζϋμαρικά, ρύζι, πατάτεε, όσπρια αλλά και 
φρούτα και λαχανικά βοηθούν στο να μειωθεί. 
Ενάντια στο άγχοε λειτουργούν και φυλλικό οξύ 
(πορτοκάλι, μπανάνα, ζύμεε, πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά όπωε το σπανάκι) αλλά και η βιταμίνη 
C (εσπεριδοειδή, φράουλεε, ακτινίδια και 
πιπεριέε).
Ω-3 λιπαρά οξέα. Εντοπίζονται σε μουρουνέ-

Ιέρετε ποιο είναι το σύνδρομο τηε Εποχι- 
κιis Συναισθηματικήε Διαταραχήε και πώε 
να το αντιμετωπίσετε;
Το μειωμένο ηλιακό φωε, προκαλεί βιοχημική 
ανισορροπία στον εγκέφαλο και κατ’ επέκτα
ση κατάθλιψη. Τότε κάνει την εμφάνισή του 
το Σύνδρομο τπε Εποχικήε Συναισθηματικήε 
Διαταραχήε. Η αλλαγή των εποχών επηρεάζει 
τα επίπεδα μελατονίνηε και σεροτονίνηε στο 
σώμα μαε, οι οποίεε είναι φυσικέε ουσίεε 
που καθορίζουν τον ύπνο αλλά και την ψυχο
λογία μαε. Αν τα επίπεδά τουε είναι χαμηλά, 
νιώθουμε λύπη, ανησυχία, άγχοε, κούραση, 
υπνηλία, διάθεση απομόνωσηε αλλά και... 
λιγούρεε για υδατάνθρακεε. Συνήθωε τα 
συμπτώματα εμφανίζονται το φθινόπωρο και 
εντείνονται τον χειμώνα. Η εποχική συναι
σθηματική διαταραχή έχει συχνά κληρονομικό 
υπόβαθρο.

Για να το «πολεμήσετε»...
Αυξάνετε τον χρόνο έκθεσήε σαε στο ηλιακό 
φωε. Πείτε όχι σε χώρουε που δεν τουε 
λούζει το ηλιακό φωε. Σε κάθε περίπτωση, 
μειώστε κατά το δυνατόν τον χρόνο παρα- 
μονήε σε σκοτεινά δωμάτια. Αν το γραφείο 
σαε δεν έχει παράθυρα, βγείτε στο μπαλκόνι, 
κάντε μια βόλτα στο πάρκο ή τοποθετήστε τον 
καναπέ ή το γραφείο δίπλα στο παράθυρο.
Αν τα συμπτώματα είναι σοβαρότερα ζττήστε 
τη βοήθεια ειδικού. Τα συμπτώματα τπε 
εποχιακήε συναισθηματικήε διαταραχήε 
μοιάζουν με αυτά άλλων ασθενειών, όπωε 
ο υποθυρεοειδισμόε, π υπογλυκαιμία αλλά 
και με ιογενείε λοιμώξειε όπωε η λοιμώδηε 
μονοπυρήνωση.

λαιο, ψάρια (σολομό, τόνο, σκουμπρί, κολιό, 
σαρδέλεε), σόγια, καρύδια και ενισχύουν τπν 
καλή μνήμη.
Τροφέε πλούσιεε σεχολίνη. Ενδυναμώνουν 
τη μνήμη και ενισχύουν τπ δυνατότητα συ- 
γκέντρωσηε. Η χολίνη ανήκει στο σύμπλεγμα 
βιταμινών Β και υπάρχει σε αυγά, σοκολάτα και 
το συκώτι.
Βιταμίνη Β12 Βοηθάει στη μνήμη αλλά και 
στη σύνθεση τηε μυελίνηε που είναι μια προ
στατευτική μεμβράνη νευρικών κυττάρων. 
Πράσινο τσα Προσφέρει αντιοξειδωτικέε 
ουσίεε, που προστατεύουν τουε ιστούε του ορ
γανισμού από τιε ελεύθερεε ρίζεε και συμβάλ
λουν στην προστασία του εγκεφάλου και κατ' 
επέκταση στη διαδικασία τηε μάθπσπε. 
Γλυκόζη. Αποτελεί το αποκλειστικό καύσιμο 
του εγκεφάλου. Ιδιαίτερα ευεργετικέε ιδιότητεε 
έχουν το μέλι και η σοκολάτα που καλό είναι να 
τιε επιλέγετε για τη διατροφή του παιδιού, αντί 
τηε λευκήε ζάχαρηε.
Νερό. Ερευνεε δείχνουν ότι ακόμα και 3% 
αφυδάτωση (δηλαδή αφυδάτωση λιγότερη 
από 250 ml) προκαλεί έλλειψη συγκέντρωσηε, 
αδύναμη μνήμη και μειωμένη απόδοση.

85


