
 





























Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) 
 

 





ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
 

 



• Κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου του στήθους 
στις γυναίκες που τρώνε καθημερινά κρέας σε 
σύγκριση με εκείνες που τρώνε 1 φορά την 
εβδομάδα : τετραπλάσιος. 

 



• Κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου του 
προστάτη για τους κρεοφάγους  σε σύγκριση 
με τους χορτοφάγους: τετραπλάσιος. 

 





• Συχνότερη αιτία θανάτου : καρδιακό 
επεισόδιο. 

• Ποσοστό θανάτου σε άνδρες από καρδιακό 
επεισόδιο : 50%. 

• Ποσοστό θανάτου από καρδιακό επεισόδιο σε 
χορτοφάγους : 15%. 

 



• Ποσοστό ελάττωσης κινδύνου για καρδιακό 
επεισόδιο με 10% ελάττωση στην 
κατανάλωση του κρέατος : 9%,  

• με 50% ελάττωση στην κατανάλωση του 
κρέατος : 45%,  

• με κατάργηση της κατανάλωσης του κρέατος : 
90%.  

 



 

• Χορτοφαγική διατροφή: μια υγιεινή επιλογή 

• Η χορτοφαγική διατροφή είναι ένας υγιής 
τρόπος ζωής που ακολουθείται από εκατομμύρια 

ανθρώπους. 

•  Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, ο τυπικός 
χορτοφάγος έχει ένα δείκτη μάζας σώματος κάτω 

(ΒΜΙ), μειώνουν τη χοληστερόλη, μειωμένο 
κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, και μειωμένο κίνδυνο 

στεφανιαίας νόσου.   

 



• Χορτοφαγική διατροφή: Ξεκινώντας 
• Υπάρχουν πολλοί τύποι χορτοφαγικές δίαιτες. Εξ 

ορισμού, οι χορτοφάγοι δεν τρώνε κρέας, πουλερικά ή 
ψάρια. Μερικοί χορτοφάγοι τρώνε τα αυγά και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Άλλοι τρώνε γαλακτοκομικά, 
αλλά παραλείπουν τα αυγά.  

• Τέλος, οι vegans τρώνε μόνο φυτικά τρόφιμα. Δεν 
τρώνε τίποτα που προέρχεται από ζώα, 
συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, τα αυγά και το 
μέλι. Όποια διαδρομή κι αν επιλέξετε, θα θελήσετε να 
προσέξετε τις πρωτεΐνες, σίδηρο, ασβέστιο, 
ψευδάργυρο και βιταμίνη Β12. 
 



 



Διαλέξτε τις πρωτεΐνες σας 

• Για να πάρετε την πλήρη σειρά των 
πρωτεϊνών, οι χορτοφάγοι πρέπει να τρώνε 
μια μεγάλη ποικιλία από ξηρούς καρπούς, 
σπόρους, όσπρια, και τα δημητριακά. Για 
παράδειγμα, τα φασόλια είναι πλούσια σε 
ένα αμινοξύ που ονομάζεται λυσίνη, αλλά 
χαμηλή σε θείο αμινοξέα. Έτσι, τρώγοντας ένα 
γεύμα από τα μαύρα φασόλια και το ρύζι 
είναι ένας τρόπος για να πάρετε ένα 
ισορροπημένο σύνολο  πρωτεϊνών. 

 



 



Αναπλήρωση με σόγια 

• τα προϊόντα σόγιας είναι μια εύκολη πηγή 
πρωτεΐνης ως υποκατάστατο κρέατος. 
Δοκιμάστε να κάνετε κεμπάπ τόφου  και 
υπάρχουν πολλά άλλα τρόφιμα σόγιας στην 
αγορά σήμερα. Η σόγια είναι το κύριο 
συστατικό στα περισσότερα νηστίσιμα 
μπιφτέκια και λουκάνικα. 

 



 



•  Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για τη 
μετάβαση σε μια χορτοφαγική διατροφή είναι 
η δημιουργία νηστίσιμων εκδόσεις των 
αγαπημένων σας συνταγών. Για παράδειγμα, 
χορτοφαγικός μουσακάς με σπανάκι και tofu 
αντί μοσχαρίσιο κιμά.   

 



 



Λιναρόσπορος Θρεπτικά συστατικά: Ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα, φυτικές ίνες, τα φυτοοιστρογόνα.  

 
 



Oatmeal 
Πλιγούρι βρώμης Θρεπτικά συστατικά: Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 

μαγνήσιο, κάλιο, φυλλικό οξύ, νιασίνη, ασβέστιο, διαλυτές ίνες.  

 
 



Αμύγδαλα Θρεπτικά συστατικά: Plant ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 
βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, φυτικές ίνες, μονο- και πολυακόρεστα 

λίπη, φυτοστερόλες. 

 
 



Τα καρύδια ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε, 
μαγνήσιο, φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες, μονο- και 

πολυακόρεστα λίπη, φυτοστερόλες 

 



Κόκκινο κρασί : Οι κατεχίνες και η ρεσβερατρόλη 
(φλαβονοειδή).  

 

 



 
Τόφου : νιασίνη, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, 

μαγνήσιο, κάλιο. 

 
 

 



Αναποφλοίωτο ρύζι : βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β, φυτικές ίνες, νιασίνη, 

μαγνήσιο, φυτικές ίνες.  
  



 
Γάλα σόγιας : Οι ισοφλαβόνες (ένα 

φλαβονοειδές), βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
νιασίνη, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, μαγνήσιο, 

κάλιο, φυτοοιστρογόνα.  

 
 



 
 Blueberries  : Η βήτα-καροτίνη και λουτεΐνη 

(καροτενοειδή), ανθοκυανίνη (ένα φλαβονοειδές), 
ελλαγικό οξύ (μια πολυφαινόλη), βιταμίνη C, φυλλικό 

οξύ, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, φυτικές ίνες.  



 Καρότα : α-καροτένιο (ένα 
καροτενοειδές), φυτικές ίνες.  

 
 



 Σπανάκι: Η βήτα-καροτίνη (ένα 
καροτενοειδές), βιταμίνες C και Ε, 

κάλιο, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, φυτικές 
ίνες.  



 Μπρόκολο : Η βήτα-καροτίνη (ένα 

καροτενοειδές), βιταμίνες C και Ε, κάλιο, 
φυλλικό οξύ, ασβέστιο, φυτικές ίνες. 

  



Γλυκοπατάτα: Η βήτα-καροτίνη (ένα 
καροτενοειδές), βιταμίνες C και Ε, 

κάλιο, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, φυτικές 
ίνες.  



Κόκκινες Πιπεριές : Η βήτα-καροτίνη 
και λουτεΐνη (καροτενοειδή), 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
φυλλικό οξύ, κάλιο, φυτικές ίνες. 

 



Σπαράγγια  : Η βήτα-καροτίνη και λουτεΐνη 
(καροτενοειδή), βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 

φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες  
 

 



  
 Πορτοκάλια : β-κρυπτοξανθίνη, β- και α-

καροτένιο, λουτεΐνη (καροτενοειδή) και 
φλαβόνες (φλαβονοειδή), βιταμίνη C, κάλιο, 

φυλλικό οξύ, φυτικές ίνες.  



Ντομάτες  : β- και α-καροτένιο, 
λυκοπένιο, λουτεΐνη (καροτενοειδή), 

βιταμίνη C, κάλιο, φυλλικό οξύ, 
φυτικές ίνες.  



  
Πεπόνι : άλφα και βήτα-καροτίνη και λουτεΐνη 

(καροτενοειδή), του συμπλέγματος Β και Γ 
βιταμίνες, φυλλικό οξύ, κάλιο, φυτικές ίνες. 
 



  
Μαύρη σοκολάτα: Η ρεσβερατρόλη 

και οι φαινόλες κακάο (φλαβονοειδή). 
 



  
 Tea 

Nutrients: Catechins and flavonols 
(flavonoids).  



  
 φασόλια  : βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 

νιασίνη, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο, ωμέγα-3 

λιπαρά οξέα, ασβέστιο, διαλυτές φυτικές ίνες. 
 



• Τα τρόφιμα μπορούν να καταπολεμήσουν το στρες με 
διάφορους τρόπους. Τρόφιμα, όπως ένα μπολ με 
ζεστό πλιγούρι βρώμης, στην πραγματικότητα 
ενισχύσει τα επίπεδα της σεροτονίνης, μια 
κατευναστική χημική ουσία του εγκεφάλου. Άλλα 
τρόφιμα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της κορτιζόλης 
και αδρεναλίνης, ορμόνες του στρες .  

• Τέλος, μια θρεπτική διατροφή μπορεί να 
αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του στρες, με την 
εξισορρόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος και 
μείωση της αρτηριακής πίεσης.   

 



 



• Όλες οι υδατάνθρακες ωθούν  τον εγκέφαλο 
να παράγει περισσότερη σεροτονίνη. Για μια 
σταθερή παροχή αυτής της, είναι καλύτερο να 
τρώτε σύνθετους υδατάνθρακες, που 
πέπτονται πιο αργά. Καλές επιλογές 
περιλαμβάνουν ολικής αλέσεως δημητριακά 
πρωινού, ψωμί και ζυμαρικά, καθώς και 
πλιγούρι βρώμης.   

 



 



•  Μαύρο τσάι 

• Η έρευνα δείχνει ότι το μαύρο τσάι μπορεί να 
βοηθήσει να αποκαστασταθεί  ο οργανισμός 
από στρεσογόνα γεγονότα πιο γρήγορα.   

 



 































 



 



 







 



 










