
   

 

Αγαπθτζ γονζα/κθδεμόνα, 

Οι μακθτζσ διδάςκονται μζςω του μακιματοσ τθσ 

Οικιακισ Οικονομίασ ςωςτι διατροφι, οικονομικά 

τθσ οικογζνειασ και οικονομικι κρίςθ, 

ευαιςκθτοποιοφνται  προσ το περιβάλλον και 

ςυηθτοφν για επίκαιρα κζματα που απαςχολοφν 

τουσ εφιβουσ ςτισ μζρεσ μασ όπωσ εκιςμόσ ςτο 

διαδίκτυο, κάπνιςμα, αλκοόλ και ναρκωτικζσ 

ουςίεσ. 

Με αυτό το φυλλάδιο τα μζλθ του Συλλόγου 

Απόφοιτων τθσ Οικιακισ Οικονομίασ και 

Οικολογίασ τονίηουν το ςπουδαίο ρόλο τθσ 

διατροφισ ςτουσ εφιβουσ και ιδιαίτερα τϊρα 

ςτθν κρίςιμθ περίοδο των εξετάςεων.  

Επίςθσ κα κζλαμε να ςασ καλζςουμε ςτο 4
ο
 

Σεμινάριο Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ με 

κζμα: «Η Ελλθνικι Οικογζνεια ςε περίοδο 

Οικονομικισ Κρίςθσ», Παραςκευι- 11 Μαΐου 

2012 ςτο Αμφικζατρο Γ. Καραμπατηόσ, ςτο 

Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, Ώρα Ζναρξθσ: 10.30  

Είςοδοσ Ελεφκερθ Ελευκερίου Βενιηζλου 70, 

Καλλικζα, ΤΚ: 17671 

 

   

  

   

Κόκκινο κρζασ: Όχι μείωςθ τθσ ποιότθτασ αλλά τθσ ςυχνότθτασ όπωσ 

ορίηει θ μεςογειακι διατροφι. Προτιμάμε το άπαχο – αν και πιο ακριβό- 

κρζασ αλλά μόνο 1 φορά τθν εβδομάδα. 

Φροφτα- Λαχανικά: 

Μόνο εποχικά. 

Είναι φκθνότερα 

από του 

κερμοκθπίου ι 

ειςαγωγισ και με 

μεγαλφτερθ 

κρεπτικι αξία. 

Ακόμα φκθνότερα 

και αρκετά 

κρεπτικά είναι τα 

κατεψυγμζνα.  

Πουλερικά: Φκθνά και 

διαιτθτικά. Πλοφςια ςε     

πρωτεΐνεσ και χαμθλά ςε 

κορεςμζνα λιπαρά και 

χολθςτερίνθ.  

Ψάρια: Αν ψάχνουμε οικονομικά ασ προτιμιςουμε ψάρια 

του ιχκυοτροφείου π.χ. τςιποφρα ι τα μικρότερα ψάρια 

π.χ. ςαρδζλεσ που είναι εξίςου κρεπτικά. Μια ακόμα 

επιλογι είναι οι κονςζρβεσ.  Είναι λιγότερο κρεπτικζσ ςε 

ςχζςθ με τα φρζςκα αλλά πιο οικονομικζσ. 

Όςπρια: το κρζασ του 

φτωχοφ. Φκθνά και 

πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ    

και διαιτθτικζσ ίνεσ. 

Ελαιόλαδο. Δίνει 

τα απαραίτθτα 

λιπαρά οξζα για 

τθν καρδιά μασ. 

Προτιμάμε ζςτω 

και  το 

υψθλότερθσ 

οξφτθτασ που 

είναι 

οικονομικότερο 

και παραμζνει  

καλι επιλογι. 

ΠΤΡΑΜΙΔΑ -ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

Ψωνίηουμε πάντα χορτάτοι! 

Ναι ςτθ λαϊκι αγορά! Υπάρχει ποιότθτα, ποικιλία 
και κυρίωσ τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ πζφτουν οι τιμζσ 
κατακόρυφα. 

Κοςτίηουν οι ςυςκευαςίεσ. Τα χφμα προϊόντα 
είναι πιο οικονομικά. 

Τίποτα δεν πάει χαμζνο. Ότι περιςςεφει από 
το γεφμα τθσ θμζρασ γίνεται πίτα ι ςνακ για 
τθν επόμενθ θμζρα. 

Όχι ςτθ ςπατάλθ. Ψωνίηουμε μόνο όςα 
τρόφιμα χρειαηόμαςτε. 

Ψωνίηουμε με λίςτα: ςχεδιάηουμε τισ 
εβδομαδιαίεσ αγορζσ προϊόντων για να 
αποφεφγονται οι περιττζσ αγορζσ. 

Βγάλε το ταπεράκι: προετοιμαςία υγιεινοφ 
κολατςιοφ από το ςπίτι. 

Ζρευνα αγοράσ και ςφγκριςθ τιμών. Τα ακριβότερα 
δεν είναι απαραίτθτα και τα καλφτερα. Ελζγχουμε 
τισ ετικζτεσ τροφίμων. 

Προςοχι ςτο μζγεκοσ τθσ μερίδασ.  

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διατροφι ανατρζξτε ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια των βιβλίων Οικιακισ Οικονομίασ τθσ Α’ και Β’ 

γυμναςίου. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Είναι θ παχυςαρκία αςκζνεια; 
 

Αςκζνεια είναι κακετί 
που δυςκολεφει τθν 
κακθμερινότθτα μασ, 
επιβαρφνει τθν υγεία 
μασ και μικραίνει τθν 
διάρκεια ηωισ.  
 
Η παχυςαρκία 
ςυγκεντρώνει όλα τα 
παραπάνω 
χαρακτθριςτικά! 

 

 
 
 
 
Στο μάκθμα τθσ Οικιακισ Οικονομίασ τα παιδιά 
μακαίνουν να υπολογίηουν το Δείκτθ Μάηασ-ώματοσ 
(ΔΜ) που είναι ζνασ αξιόπιςτοσ δείκτθσ του ςωματικοφ 
λίπουσ για τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ και 
χρθςιμοποιείται για να προςδιορίςει κατθγορίεσ βάρουσ 
που μποροφν να οδθγιςουν ςε προβλιματα υγείασ. 
 
 
 
 
 
 
    Π.χ.  εάν ηυγίηεισ 75 κιλά και ζχεισ φψοσ 1,65 μζτρα 
τότε    
 

ΔΜΣ=
75

1.652  
=27,54         δθλαδι Υπζρβαροσ/θ 

 
 

 

Γνωρίηεισ ότι: 
 

Η Οικονομικι Κρίςθ Παχαίνει; 
 

Οι  μελζτεσ MEDIS (Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου) και 
ΑΤΤΙΚΗ (Α' Καρδιολογικισ Κλινικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν) δείχνουν ότι: 
 

«Η παχυςαρκία είναι θ αςκζνεια του 
φτωχοφ» 

 

  

 

1 γροκιά αντιςτοιχεί 
ςε   1 κοφπα (250ml) 
ι 1 μερίδα από γάλα, 
ηυμαρικά ι ςαλάτα. 

ΜΕΡΙΔΑ: 

Το μζγεκοσ μετράει...και είναι ςτο χζρι ςου... 

 1 αντίχειρασ είναι περίπου 1 
κουταλάκι του γλυκοφ ι 5ml. 

 2 αντίχειρεσ αντιςτοιχοφν ςε 1 
μερίδα τυρί. 

 3 αντίχειρεσ μασ δίνουν 1 
κουταλιά τθσ ςοφπασ. 

 

 

1 παλάμθ 
αντιςτοιχεί ςε 

1 μερίδα 
κρζατοσ 

Είμαι αςκενισ; 

Υπολογιςμόσ ΔΜ 

ΔΜΣ=
𝛣ά𝜌𝜊𝜍 (𝜎𝜀  𝜅𝜄𝜆 ά)

Ύ𝜓𝜊𝜍 2  (σε  μέτρα )
 

 

 

 

 

ΔΜ 
 

<20 

Ελλιποβαρισ 
 

ΔΜ 20         ζωσ 25 

Φυςιολογικόσ/ι 
 

ΔΜ 25         ζωσ 29 

Υπζρβαροσ/θ 
 

ΔΜ 30         ζωσ 40 

Παχφςαρκοσ/θ 
 

ΔΜ >40 

Νοςθρά παχφςαρκοσ/θ 
 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ΔΜΣ 

ανατρζξτε ςτο κεφάλαιο 5.11 του βιβλίου Οικιακισ Οικονομίασ 

τθσ Β’ γυμναςίου. 

φλλογοσ Αποφοίτων Οικιακισ 

Οικονομίασ και Οικολογίασ 

Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου 

Επικοινωνία: 

 heef.info@gmail.com 

 

Η Οικιακι Οικονομία κοντά ςτθν οικογζνεια  
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Προσφορές!! 

«Καλά…έτσι όπως 

είναι τα πράγματα 

ποιότητες και 

ετικέτες θα κοιτάμε… 

πάρε εκεί το 

υθηνότερο ποσ 

σσμυέρει…» «Ασ φάμε τώρα που ζχουμε… 

αφριο ποιόσ ξζρει» 

 
 



 


