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Μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
διατροφική επάρκεια σε παιδί με 

αλλεργία σε γάλα, αυγό, και σιτάρι.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ 
ΔΙΑΙΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αλλεργία Διατροφική αντιμετώπιση

Αυγό Διατροφή χωρίς αυγό
(1 μερίδα ημερησίως)

Γάλα 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Αποκλεισμός γαλακτοκομικών
(2-4 μερίδες ημερησίως)

Σιτάρι 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Αποκλεισμός σταριού και παραγώγων
(2-6 μερίδες ημερησίως)



Ο διαιτητικός περιορισμός πιθανώς να οδηγήσει σε 
προβλήματα στην ανάπτυξη ειδικά σε περίπτωση 

πολλαπλών αλλεργιών σε τρόφιμα βασικών ομάδων.

Growth and Nutritional Concerns in Children with Food Allergy
Harshna Mehta, MD, Marion Groetch, MS, RD, and Julie Wang, MD
Elliot and Roslyn Jaffe Food Allergy Institute, Division of Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Mount Sinai School of 
Medicine Published in final edited form as: Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2013 June ; 13(3): 275–279. 
doi:10.1097/ACI.0b013e328360949d. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ 
ΔΙΑΙΤΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΒΑΣΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑ 3 
ΒΑΣΙΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τρόφιμα Βασικά θρεπτικά συστατικά

Γάλα Υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπος
Βιταμίνη Α, D
Β2, Β12, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη
Ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο
Ψευδάργυρος

Αυγό Βιταμίνη Β2, Β12, παντοθενικό οξύ, 
βιοτίνη
Σίδηρος, ψευδάργυρος, σελήνιο

Σιτάρι Υδατάνθρακες
Βιταμίνη Β1, Β2, Β3



ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

Τρόφιμα Βασικά θρεπτικά συστατικά Κίνδυνος εκδήλωσης ανεπάρκειας σε 
περίπτωση έλλειψης

Γάλα Υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπος
Βιταμίνη Α, D
Β2, Β12, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη
Ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο
Ψευδάργυρος

Ενεργειακός & πρωτεϊνικός υποσιτισμός
Ανεπάρκεια ανοσοποιητικού συστήματος
Χαμηλό ποσοστό λίπους σώματος
Μειωμένη ανάπτυξη
Ραχίτιδα (έλλειψη βιταμίνης D)
Μειωμένη ικανότητα επούλωσης πληγών

Αυγό Βιταμίνη Β2, Β12, παντοθενικό οξύ, 
βιοτίνη
Σίδηρος, ψευδάργυρος, σελήνιο

Μειωμένη ανάπτυξη
Μειωμένη ικανότητα επούλωσης πληγών

Σιτάρι Υδατάνθρακες
Βιταμίνη Β1, Β2, Β3

Ενεργειακός υποσιτισμός
Χαμηλό ποσοστό λίπους σώματος
Μειωμένη ανάπτυξη



ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ
Cow's milk protein allergy (CMPA)

•Από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες αλλεργίες
•Εκδηλώνουν 1-7% των βρεφών.
•Το 80% των πρωτεϊνών του γάλατος αποτελούνται 
από καζεΐνη.
•Το υπόλοιπο 20% από α‐ και β‐λακτοσφαιρίνες.
•Η έκθεση στο αγελαδινό γάλα μπορεί να γίνει 
άμεσα μέσω έτοιμου βρεφικού γάλακτος ή έμμεσα 
μέσω μητρικού γάλακτος, σε περίπτωση θηλασμού.
•Αντιμετώπιση μέσω δίαιτας αποκλεισμού.



Αλγόριθμος σύστασης αποκλεισμού 
αγελαδινού γάλακτος



Αλγόριθμος σύστασης αποκλεισμού 
αγελαδινού γάλακτος



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ

• Σε περίπτωση θηλασμού → αποφυγή οποιασδήποτε πηγή γάλατος

με ταυτόχρονη λήψη συμπληρωμάτων Ca και βιταμίνης D.

• Σε περίπτωση που το βρέφος δεν θηλάζει → υδρολυμένο γάλα.

• Πεπτίδια μοριακού βάρους: 10.000-70.000 Da→αλλεργικές αντιδράσεις

• Υδρολυμένα γάλατα περιέχουν πεπτίδια με μοριακό βάρος <3000 Da.

• Σε περίπτωση που μετά τις 2 εβδομάδες τα συμπτώματα δεν έχουν 
εξαλειφθεί→ συστήνεται στοιχειακή φόρμουλα με καθαρά αμινοξέα.

• Είδος γάλατος → καθοριστικής σημασίας για την διατροφική επάρκεια.



ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΛΙΠΟΣ

Ca ανά 240 ml ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Γάλα αγελάδος 146 kcal

8 γρ πρωτεΐνη

8 γρ λιπαρά

400 mg Υδρολυμένα & στοιχειακά γάλατα 
συστήνονται σε αλλεργία

Γάλα γαϊδούρας 100 kcal
4,3 γρ πρωτείνη
1,5 γρ λιπαρά

150 mg Ανεκτό σε ηλικία > 1 έτους

Χαμηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά & ενέργεια

Γάλα κατσίκας 165 kcal
9,5 γρ πρωτείνη
7 γρ λιπαρά

400mg Υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη

Υψηλή οσμωτικότητα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
90% παιδιών → εκδηλώνουν αλλεργική αντίδραση σε όλα τα είδη γάλατος



ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΓΑΛΑΤΟΣ

Γαλακτοκομικά:

Γάλα, τυρί, γιαούρτι, βούτυρο, σκόνη γάλατος ή εβαπορέ γάλα, 
παγωτό, κρέμα γάλακτος κά

Συστατικά που αποτελούν  κρυφές πηγές:

Άρωμα βουτύρου, καζεΐνη, ορός πρωτεΐνης γάλακτος, σκόνη 
πρωτεΐνης , σοκολάτα γάλακτος, έτοιμες μαρινάδες, μαργαρίνη

Τρόφιμα που αποτελούν κρυμμένες πηγές:

Έτοιμα γεύματα κρέατος, λουκάνικα, hot dogs, κοτομπουκιές και 
άλλα είδη επεξεργασμένου κρέατος πχ με άρωμα τυριού.



ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ & ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ

•Τα παιδιά με αλλεργία στο γάλα εμφανίζουν χαμηλότερη ανάπτυξη
από αυτή που υπολογίζεται βάσει του μεγέθους των γονέων και της
σχετικής ανάπτυξης των αδελφών τους.

•Η πρόσληψη ασβεστίου υπολογίζεται στο 25% της ΣΗΠ.

•Παιδιά με αλλεργική αντίδραση στο γάλα (31-37 εβδομάδων),
φαίνεται να έχουν σημαντικές διαφορές στην πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών σε σχέση με τα παιδιά που καταναλώνουν γάλα, κυρίως
όσον αφορά την πρόσληψη ενέργειας, λίπους, πρωτεΐνης,
ασβεστίου, ριβοφλαβίνης και νιασίνης.

Harshna Mehta, MD, Marion Groetch, MS, RD, and Julie Wang, MD. Growth and Nutritional 
Concerns in Children with Food Allergy.Opin Allergy Clin Immunol. 2013 Jun; 13(3): 275–279.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ

Τρόφιμο Βασικά θρεπτικά συστατικά Εναλλακτικές πηγές

Γάλα Υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, λίπος
Βιταμίνη Α, D
Β2, Β12, παντοθενικό
οξύ, βιοτίνη
Ασβέστιο, φώσφορος, 
μαγνήσιο, ψευδάργυρος

Κρέας, πουλερικά, 
ψάρια, όσπρια, 
δημητριακά ολικής 
άλεσης, μανιτάρια, 
πορτοκαλοκίτρινα 
λαχανικά, 
εμπλουτισμένα τρόφιμα 
και ροφήματα



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

•Τα παρασκευάσματα από:
σόγια, ρύζι, αμύγδαλο,
καρύδα, βρώμη, κάστανα
καταχρηστικά αναφέρονται
ως «γάλατα».

•Είναι τελείως ακατάλληλα για
να καλύψουν ανάγκες ενός
βρέφους σε θρεπτικά
συστατικά και δεν θα πρέπει
να γίνεται χρήση τους.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Θρεπτικά συστατικά/240 ml
Θερμίδες, πρωτεΐνες, λίπος, ασβέστιο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Γάλα αγελάδος 146 kcal, 8 γρ πρωτεΐνη,~ 8 γρ λιπαρά
400 mg Ca

Υδρολυμένο ή στοιχειακό με 
αντίστοιχη θρεπτικότητα

Χυμός 
εμπλουτισμένος
με ασβέστιο

110 kcal , 0-2 γρ πρωτεΐνη , ~0 γρ λίπος, 
100-500 mg Ca
Φτωχό σε πρωτεΐνη και λίπος

Συστήνεται μόνο σαν 
συμπλήρωμα πρόσληψης 
ασβεστίου, εξατομίκευση

Ρόφημα σόγιας 120 kcal , 6-8 γρ πρωτεΐνη , ~3 γρ λίπος, 
100-500 mg Ca
Υψηλή περιεκτικότητα σε 
φυτοοιστρογόνα

Αποφυγή λήψης για βρέφη 
<24 μηνών

Ρόφημα 
αμυγδάλου

100 kcal , 1 γρ πρωτεΐνη , ~2 γρ λίπος, 
300-450 mg Ca
Πολύ χαμηλό σε πρωτεΐνη και πολύ 
χαμηλό σε λίπος

Αποφυγή λήψης για βρέφη 
<24 μηνών

Ρόφημα ρυζιού/
καρύδας

40-120 kcal , 1 γρ πρωτεΐνη , 1 γρ λίπος, 
200-400 mg Ca
Κακή ποιότητα πρωτεΐνης και πολύ 
χαμηλό σε λίπος

Αποφυγή λήψης για βρέφη 
<24 μηνών



• Σύμφωνα με το European Society of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) φόρμουλες από σόγια θα πρέπει
να αποφεύγονται τους πρώτους 6 μήνες ζωής.

• Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικά συστατικά οδηγεί σε χαμηλή
απορρόφηση μετάλλων και ιχνοστοιχείων στα ροφήματα σόγιας.

• Η σημαντική ποσότητα ισοφλαβονών που περιέχουν, πιθανώς να
οδηγήσει σε αυξημένη περιεκτικότητα ισοφλαβονών στο αίμα των
βρεφών με ήπια οιστρογονική δράση.

• Φόρμουλα βασισμένη σε σόγια συστήνεται μόνο για βρέφη > 6 μηνών
εάν το βρέφος δεν δέχεται το υδρολυμένο γάλα, εάν υπάρχει
οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια ή οι γονείς έχουν ισχυρή
προτίμηση προς την κατεύθυνση του βιγκανισμού (vegans).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΟΓΙΑΣ



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ



ΠΗΓΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ



Συστάσεις για συμπληρώματα 
Ca

❖Πρόσληψη γάλατος < 500 ml ημερησίως → συμπλήρωμα

❖500-1000 mg/ημερησίως βάση ΣΗΠ για την ηλικία αλλά < UL

❖Μέγιστη δόση 500 mg ανά φορά

❖Λήψη μαζί με γεύμα → απορρόφηση 30%

Βιταμίνης D

✓Συστήνεται για όλα τα βρέφη έως 1 έτους

✓Συνδυαστικά με συμπλήρωμα Ca

✓Ημερήσια δόση > (ΣΗΠ) αλλά < (UL)

✓ Σε ανεπάρκεια μείωση απορρόφησης Ca 30% → 10%

European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and 
European Food Safety Authority (EFSA) Recommendations



Ο ρόλος των προβιοτικών

https://waojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40413-015-0055-2#Sec42

World Allergy Organization-McMaster University Guidelines for Allergic Disease 
Prevention (GLAD-P): Probiotics

Δεν περιλαμβάνονται ακόμα σε επίσημη οδηγία για πρόληψη 
αλλεργίας σε κανέναν οργανισμό ( EAACI - FAO - WHO)

Global Guidelines of World Gastroenterology Organization συστήνει 
προβιοτικά για πρόληψη της ατοπικής δερματίτιδας κατά την 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και για βρέφη μέχρι 6 μηνών.

Μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης εκζέματος

Πιθανή μείωση συμπτωμάτων - Αύξηση ανοχής αλλεργιογόνων

https://waojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40413-015-0055-2


ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΥΓΟ
• Εκδηλώνουν 1,5% των παιδιών.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό την ξεπερνά ως τα 5 έτη.

• Εμφανίζεται στην παιδική ηλικία αλλά και 
οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ζωή.

• Και ο κρόκος και το ασπράδι περιέχουν πρωτεΐνες.

• Υπάρχουν 40 διαφορετικά είδη πρωτεΐνης στο αυγό.

• Περισσότερα συχνά εκδηλώνονται αλλεργικές 
αντιδράσεις στο ασπράδι παρά στον κρόκο.

• Πιο συχνή αλλεργική αντίδραση στην οβαλβουμίνη
του ασπραδιού.

• Αντιμετώπιση μέσω δίαιτας αποκλεισμού του αυγού.



ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΑΥΓΟ

Θρεπτικά συστατικά Βασικά θρεπτικά συστατικά Δράσεις στον οργανισμό 
παιδιού

Πρωτεΐνες 40 διαφορετικά είδη 
πρωτεϊνών, παροχή αμινοξέων

Δομικά συστατικά μυών, 
οστών, δέρματος
Σχηματισμός ορμονών, 
πεπτιδίων

Βιταμίνες 
συμπλέγματος Β 

Β2, Β12, παντοθενικό οξύ, 
βιοτίνη, κά

Νευρική λειτουργία
Σχηματισμός ερυθρών 
αιμοσφαιρίων

Μέταλλα -ιχνοστοιχεία Σίδηρος, ψευδάργυρος, 
μαγνήσιο, σελήνιο

Μεταφορά οξυγόνου
Νευρο-μυική λειτουργία
Ενίσχυση ανοσοποιητικού



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ

Θρεπτικά συστατικά Εναλλακτικές επιλογές αυγού

Πρωτεΐνες
Βιταμίνες συμπλέγματος Β 
Μέταλλα -ιχνοστοιχεία

Κρέας, πουλερικά, ψάρια, 
θαλασσινά, όσπρια, δημητριακά, 
ξηροί καρποί, πράσινα φυλλώδη 

λαχανικά, ξερά φρούτα



ΚΡΥΦΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΥΓΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κρυφές πηγές αυγού Εναλλακτικές επιλογές

Αρτοσκευάσματα Ψωμί τύπου μπριός, 
μάφιν, κουλουράκια, 
κράκερς κλπ

Ψωμί χωρίς αυγό, γαλλικές 
μπακέτες, ψωμί τοστ χωρίς αυγό

Γλυκίσματα Κρέπες, βάφλες, κέικ, 
μπισκότα, μαρέγκες

Τορτίγες, αραβικές πίτες, σπιτικά 
γλυκίσματα με φρούτα, μέλι, 
μαρμελάδα

Προπαρασκευασμένα 
προϊόντα

Παναρισμένο κρέας, 
κοτόπουλο, ψάρι

Κρέας, πουλερικά, ψάρια 
παναρισμένα με τυρί & γιαούρτι

Σως και έτοιμες σάλτσες Μαγιονέζα και άλλες 
έτοιμες σάλτσες

Μουστάρδα, ξύδι, άλλες σως
ιταλικού τύπου χωρίς αυγό

Ζυμαρικά Χυλοπίτες, ζυμαρικά με 
αυγό

Ρυζομακάρονα, κουσκους, 
noodles, τραχανάς

Παγωτά Παγωτό και παγωμένο 
γιαούρτι

Γρανίτες και παγωμένα σμούθι
φρούτων



ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΙΤΑΡΙ
• Αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε 1 ή

περισσότερες από τις 4 πρωτεΐνες του σταριού: γλουτένη,
αλβουμίνη, γλοβουλίνη, γλιαδίνη.

• Συστήνεται αποφυγή οποιουδήποτε προϊόντος περιέχει
σιτάρι.

• Αποφυγή μεγάλης γκάμας επεξεργασμένων τροφίμων

• Αντικατάσταση σταριού από άλλα αμυλούχα τρόφιμα

• 20% των ατόμων με αλλεργία στο στάρι πιθανώς να
εμφανίσουν ανοσολογική αντίδραση και σε άλλα σιτηρά.

• Οι διατροφικές οδηγίες συστήνεται να εξατομικεύονται
όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές σιτηρών.



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑΡΙΟΥ 
Τρόφιμο Βασικά θρεπτικά συστατικά Εναλλακτικές επιλογές σταριού

Σιτάρι Υδατάνθρακες χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη

Βιταμίνη Β1, Β2, Β3

Νιφάδες & αλεύρι κριθαριού
Νιφάδες & αλεύρι βρώμης
Νιφάδες & αλεύρι σίκαλης
Ρύζι & ρυζάλευρο
Πατάτες & πατατάλευρο
Καλαμπόκι & καλαμποκάλευρο
Σόγια & σογιάλευρο
Χαρουπάλευρο & χαρουπόμελο
Όσπρια, αρακάς, κάστανα
Ζυμαρικά οσπρίων
Κινόα
Φαγόπυρο
Κεχρί
Αμάρανθος
Ξηροί καρποί
Σπόροι
Φρούτα (μήλα, μπανάνες κά)
Λαχανικά (σπανάκι κλπ)



ΚΡΥΦΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΡΙΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κρυφές πηγές αυγού Εναλλακτικές επιλογές

Αρτοσκευάσματα Ψωμί τύπου μπριός, μάφιν, 
κουλουράκια, κριτσίνια κλπ

Ψωμί από αλεύρι σίκαλης, 
βρώμης, κριθαριού, κεχριού κλπ

Προϊόντα
πολυδημητριακών

Δημητριακά πρωινού,κράκερ, 
γκρανόλα, μούσλι, μπισκότα

Νιφάδες βρώμης, ρυζογκοφρέτες, 
ποπ κορν, καλαμπογκοφρέτες

Έτοιμες Πίτες Τορτίγιες, αραβικές πίτες Πίτες καλαμποκιού, πίτες ρυζιού

Γλυκίσματα Κρέπες, βάφλες, κέικ, τσιπς, 
μπισκότα, σοκοφρέτες

Γλυκίσματα φτιαγμένα από αλεύρι 
άλλων σιτηρών, μέλι, κακάο

Προπαρασκευασμένα 
προϊοντα

Παναρισμένα με αλεύρι 
κρέας, κοτόπουλο, ψάρι

Κρέας, πουλερικά, ψάρια 
παναρισμένα με καλαμποκάλευρο

Σως και έτοιμες σάλτσες Μαγιονέζα, σόγια σως,
κέτσαπ, μουστάρδα, σούπες

Ξύδι, ταχίνι, φυστικοβούτυρο, 
ελιές, ελαιόλαδο, πίκλες

Ζυμαρικά Χυλοπίτες,πλιγούρι,κουσκους
τραχανάς, σφολιάτες

Ρυζομακάρονα, πατάτες, πουρές 
πατάτας, αρακάς, ρύζι, όσπρια κά

Παγωτά Παγωτό και παγωμένο 
γιαούρτι

Γρανίτες και παγωμένα σμούθι
φρούτων

Έτοιμα γεύματα Αλλαντικά, λουκάνικα, 
μπιφτέκια, κεφτεδάκια

Ανεπεξέργαστα κρέας, κοτόπουλο, 
ψάρι, αυγό



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΣΝΑΚ ΧΩΡΙΣ ΣIΤΑΡΙ

• Χειροποίητα μούσλι & γκρανόλα από νιφάδες 
βρώμης, ξηρούς καρπούς, ξερά φρούτα και μέλι

• Δημητριακά ρυζιού ή καλαμποκιού

• Καλαμπογκοφρέτες ή ρυζογκοφρέτες

• Χειροποίητες μπάρες δημητριακών

• Φρέσκα & ξερά φρούτα, χυμοί φρούτων 

• Στικς λαχανικών

• Ποπ κορν



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΙΤΑΣ ΓΙΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ, ΑΥΓΟ, ΣΙΤΑΡΙ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΙΤΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΟ
& ΣΝΑΚ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
& ΣΝΑΚ

ΒΡΑΔΙΝΟ
& ΣΝΑΚ

1 φλιτζάνι γάλα 
αγελάδας
1 φλιτζάνι δημητριακά
1 μπανάνα

Μικρή σαλάτα με
1 κουταλιά ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι πουρές πατάτας
1 μερίδα κρέας

1 σαντουιτς με τυρί & 
αυγό με μαρούλι
Ντοματίνια & αγγουράκια

1 φλιτζάνι χυμός 
φρούτων
1 μπάρα δημητριακών

1 κεσεδάκι γιαούρτι
2 μπισκότα
1 φρούτο
1 κουταλιά μέλι

1 φλιτζάνι γάλα αγελάδας



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΑΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΙΤΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ, ΑΥΓΟ, ΣΙΤΑΡΙ

ΠΡΩΙΝΟ
& ΣΝΑΚ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
& ΣΝΑΚ

ΒΡΑΔΙΝΟ
& ΣΝΑΚ

1 φλιτζάνι γάλα αγελάδας
1 φλιτζάνι δημητριακά
1 μπανάνα

Μικρή σαλάτα με 
1 κουταλιά ελαιόλαδο
1 μερίδα κρέας
1 φλιτζάνι πουρές πατάτας

1 σαντουιτς με τυρί & αυγό
Ντοματίνια & αγγουράκια

1 φλιτζάνι χυμός φρούτων
1 μπάρα δημητριακών

1 κεσεδάκι γιαούρτι
2 μπισκότα
1 φρούτο
1 κουταλιά μέλι

1 φλιτζάνι γάλα αγελάδας

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΛΙΠΟΣ, ΠΡΩΤΕΪΝΗ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ D



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΑΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΙΤΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΓΑΛΑ, ΑΥΓΟ, ΣΙΤΑΡΙ

ΠΡΩΙΝΟ
& ΣΝΑΚ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
& ΣΝΑΚ

ΒΡΑΔΙΝΟ
& ΣΝΑΚ

1 φλιτζάνι υδρολυμένο γάλα
1 φλιτζάνι νιφάδες βρώμης
1 μπανάνα

Μικρή σαλάτα με
1 κουταλιά ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι πατάτες φούρνου
1 μερίδα κρέας

1 σάντουιτς μπομπότας με 
τόνο & ελιές, μαρούλι
Ντοματίνια & αγγουράκια

1 φλιτζάνι χυμός φρούτων
2-4 ρυζογκοφρέτες με ταχίνι

1 ρυζόγαλο φτιαγμένο με 
υδρολυμένο γάλα
1 φρούτο

1 φλιτζάνι υδρολυμένο γάλα



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΑΣ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΓΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

• Εμπλουτισμένες τροφές

• Συμπληρώματα  διατροφής

• Ολοκληρωμένα υποκατάστατα τροφίμων -
γευμάτων σε μορφή ροφημάτων



• Ίσως απαραίτητα εάν υπάρχει αποκλεισμός μίας 
ομάδας τροφίμου

• Πολύ πιθανό να είναι απαραίτητα εάν υπάρχει 
αποκλεισμός  2 ομάδων τροφίμων

• Σίγουρα είναι απαραίτητα εάν υπάρχει 
αποκλεισμός  > 3 ομάδων τροφίμων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and 
European Food Safety Authority (EFSA) Recommendations



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN


ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ 
ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

• Να αξιολογεί την διατροφική επάρκεια

• Να προβαίνει σε διατροφική αξιολόγηση

• Να πληροφορεί για την δίαιτα αποκλεισμού

• Να εκπαιδεύει για την διατροφική ετικέτα

• Να συστήνει συμπλήρωμα διατροφής αν απαιτείται

• Να συντάσσει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο

• Να συστήνει εναλλακτικές θρεπτικές επιλογές

• Να δίνει επιλογές εύληπτες στα παιδιά με αλλεργία



ΣΥΝΟΨΗ

• Μπορεί να εξασφαλιστεί διατροφική επάρκεια σε 
τροφική αλλεργία σε γάλα, αυγό, σιτάρι μόνο με 
πολύ προσεκτικό σχεδιασμό του διαιτολογίου.

• Συστήνεται προσεκτική επιλογή εναλλακτικών 
τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά.

• Απαιτείται συχνή επαναξιολόγηση διατροφικής 
κατάστασης.

• Πιθανώς απαραίτητη η λήψη συμπληρώματος.

• Τα υποκατάστατα αλλεργιογόνων καθίστανται 
πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της  
συμμόρφωσης στον περιορισμό. 



ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

https://www.worldallergy.org/adrc/

https://www.worldallergy.org/adrc/


https://acaai.org/allergies/types/food-allergyhttps://foodallergy.org

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

https://acaai.org/allergies/types/food-allergy
https://foodallergy.org/


ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ



ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ



https://patients.eaaci.org/food-allergy-and-anaphylaxis-guidelines/

https://patients.eaaci.org/food-allergy-and-anaphylaxis-guidelines/


https://theicn.org/icn-resources-a-z/food-allergy-fact-sheets

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

https://theicn.org/icn-resources-a-z/food-allergy-fact-sheets


USDA Fact Sheet



https://allergy1.gr/care/clinics

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

https://allergy1.gr/care/clinics


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!


