Βηωκαηηθό εκηλάξην

Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε1ε:
«Απνθσδηθνπνηώληαο κηα εηηθέηα ηξνθίκνπ»
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ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ - ΔΣΙΚΔΣΔ ΣΡΟΦΙΜΧΝ
Μηθξά ή κεγάια γξάκκαηα, ρξώκαηα θαη πηλαθάθηα πάλσ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ
ηξνθίκσλ βνκβαξδίδνπλ ηνλ ελδηαθεξόκελν θαηαλαισηή κε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ
ζέιεη ή νθείιεη λα ιάβεη: «Σξόθηκν ρακειώλ ιηπαξώλ», «Διεύζεξν ιαθηόδεο»,
«πινύζην
ζε
αζβέζηην»,
«γαιαθησκαηνπνηεηέο,
ζπληεξεηηθά,
ρξσζηηθέο…»,
«Δλέξγεηα…, Λίπνο…, άθραξα…»

Η επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, έρεη σο ζηόρν ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή πξνθεηκέλνπ απηόο λα κπνξεί λα θάλεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή επηινγή,
όηαλ ηα αγνξάδεη.
Ο παξαγσγόο πεξηγξάθεη ην πξντόλ, παξέρνληαο αθξηβείο θαη λνκηθά θαζνξηζκέλεο
πιεξνθνξίεο όπσο ηα ζπζηαηηθά ηνπ ηξνθίκνπ, ηε ρξήζε ηνπ, ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ, ηηο ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο ηνπ θαζώο θαη ηζρύνληεο
ηζρπξηζκνύο γηα πηζαλέο ηδηόηεηεο ηνπ ηξνθίκνπ.
Έγθεηηαη από εθεί θαη πέξα ζηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ εθάζηνηε θαηαλαισηή ε αγνξά ή
όρη ηνπ πξντόληνο…

Πόζν εύθνιν είλαη όκωο λα απνθωδηθνπνηήζεη θαη λα
δηαρεηξηζηεί θαλείο ηνλ όγθν ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ δέρεηαη
δηαβάδνληαο κηα
δηαηξνθηθή εηηθέηα;
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ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΚΗΗ
Βήκα 1.

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 5 αηόκσλ.
Μεηά ην δηαρσξηζκό επηιέμηε έλα άηνκν-εθπξόζωπν ηεο νκάδαο ζαο πνπ ζα
επηθνηλσλεί ζην εμήο ηηο απαληήζεηο ζαο.
Γηάξθεηα: 5-10 ιεπηά

Βήκα 2.

Πνηεο ζεωξείηε ηηο ηξεηο ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ
κπνξνύκε λα πάξνπκε από ηελ εηηθέηα ελόο ηξνθίκνπ;
Αληαιιάμηε απόςεηο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζαο, ζπδεηήζηε θαη ζπκθσλήζηε
ζε κία κνλαδηθή ηξηάδα.
Καηαγξάςηε ηηο ηξεηο απηέο πιεξνθνξίεο ζηνλ παξαθάησ θελό ρώξν:

1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
Γηάξθεηα: 10 ιεπηά

Βήκα 3.

Από ηνλ πάγθν κε ηα ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα ζα ζαο δεηεζεί λα επηιέμεηε
πέληε δηαθνξεηηθά ηξόθηκα (έλα ηξόθηκν γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο).
Μειεηήζηε ηελ εηηθέηα κε πξνζνρή θαη ζπκπιεξώζηε (αηνκηθά)
ηνπο ηξεηο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ, κε
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο.
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά
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Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο πιεξνθνξηώλ εηηθέηαο ηξνθίκνπ
Τπόθιμο πος επιλέξαηε: ________________________________________
{ εκεηώζηε κε
ΝΑΙ

}
ΌΥΙ

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Δίλαη θαηάιιειν γηα
θπηνθάγνπο;
Πεξηέρεη αιιεξγηνγόλα;
Πιεξνθνξίεο εζηθήο ηνπ
ηξνθίκνπ
Δίλαη βηνινγηθό;
Πεξηέρεη γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλα ζπζηαηηθά;
Δίλαη ΠΟΠ/ΠΓΔ;1
Θξεπηηθή αμία
Ιζρπξηζκνί πξνζηαζίαο ηεο
πγείαο
Πνζόηεηα κεξίδαο
Υώξα πξνέιεπζεο
Πξόζζεηα
πζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη
απνζήθεπζεο
Λίζηα ζπζηαηηθώλ
Οδεγίεο καγεηξέκαηνο
Ηκεξνκελία ιήμεο
Σηκή
Αλαθπθιώζηκε ζπζθεπαζία
Άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Π.Ο.Π= πποϊόνηα Πποζηαηεςμένηρ Ονομαζίαρ Πποέλεςζηρ
Π.Γ.Ε= πποϊόνηα Πποζηαηεςμένηρ Γεωγπαθικήρ Ένδειξηρ
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Πίλαθαο 2. πζηαηηθά Σξνθίκνπ Δπηινγήο

ΣΙ ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΣΟ ΣΡΟΦΙΜΟ;
Τρόθιμο επιλογής:
Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηωλ ζπλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία;

ΚΑΣΑΓΡΑΦΣΔ ΣΑ 3 ΠΡΧΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ,
ΟΠΧ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΤΚΔΤΑΙΑ:

1.

2.

3.

Πίλαθαο 3. Γηαζξεπηηθέο Πιεξνθνξίεο Δηηθέηαο Σξνθίκνπ

ΓΙΑΘΡΔΠΣΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΑΝΑ ____ / G
Τρόθιμο επιλογής:
Δλέξγεηα (ζε kcal θαη Kj)
Πξωηεΐλεο (g)
Τδαηάλζξαθεο (g)
εθ ηωλ νπνίωλ απιά ζάθραξα:
Ληπαξά (g)
εθ ηωλ νπνίωλ θνξεζκέλα
ιηπαξά νμέα
κνλναθόξεζηα ιηπαξά νμέα
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ΓΙΑΘΡΔΠΣΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΑΝΑ ____ / G
πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα
Χκέγα 3 ιηπαξά νμέα
Χκέγα 6 ιηπαξά νμέα
Υνιεζηεξόιε (mg)
Φπηηθέο ίλεο (g)
Νάηξην (g)
Αιάηη (g)
Βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία ή
θπηνρεκηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ εηηθέηα (mg ή κg)

Βήκα 4.

Ήξζε ε ώξα λα καο παξνπζηάζεηε ηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλάο ζαο! ρνιηάζηε ηα επξήκαηά ζαο, εζηηάζηε ζηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ή
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ επηιέμαηε θαη εθθξάζηε ηηο απνξίεο ζαο.
Γηάξθεηα: 30 ιεπηά

Βήκα 5.

πδήηεζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο βησκαηηθήο άζθεζεο θαη ηνπο
εθπαηδεπηέο
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ΒΙΧΜΑΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ

Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 2ε :
ΒΛΔΠΧ – ΚΔΠΣΟΜΑΙ – ΑΝΑΡΧΣΙΔΜΑΙ
«SEE – THINK - WONDER»
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-ΜΔΡΟ Α-

Βήκα 1:

Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ηελ παξαθάησ εηθόλα.
Γηάξθεηα: 5 ιεπηά
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Βήκα 2:

Καηαγξάςηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Τι βλέπεηε ζηην εικόνα (ηα ππώηα 10 ππάγμαηα πος βλέπεηε)
Τι ζκέθηεζηε βλέπονηάρ ηην (ηιρ ππώηερ 10 ζκέτειρ)
Τι αναπυηιέζηε για ηο πεπιεσόμενο ηηρ (ηιρ 10 ππώηερ ιδέερ)





Γηάξθεηα: 15 ιεπηά

Πίλαθαο 1. Βιέπσ- θέπηνκαη- Αλαξσηηέκαη

Βιέπω (See)

θέπηνκαη (Think)

Αλαξωηηέκαη
(Wonder)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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-ΜΔΡΟ ΒΒήκα 1:

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ παξαθάησ κειέηε πεξίπησζεο θαη ππνγξακκίζηε
ηα ζεκεία εθείλα πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθά γηα ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη.

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ
Ο ΚΛ είλαη έλα αγόξη 12 εηώλ (εκεξνκελία γέλλεζεο: 29/06/2003) πνπ πεγαίλεη ζηελ
6ε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ. Μέλεη ζην Ναύπιην καδί ηε κεηέξα ηνπ θαη ηα 2 κεγαιύηεξα
αδέξθηα ηνπ (15 εηώλ θαη 17 εηώλ) θαζώο νη γνλείο ηνπ είλαη ρσξηζκέλνη.
Έρεη ύςνο 1,50 m θαη ην βάξνο ηνπ είλαη 63 kg (BMI=28 kg/m2). Ο ΚΛ δε ζήιαζε
θαζόινπ ζηε βξεθηθή ειηθία. Η κεηέξα ηνπ είλαη ππέξβαξε, ελώ ν παηέξαο ηνπ
παξνπζηάδεη απμεκέλεο ηηκέο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ από λεαξή
ειηθία.
Ο ΚΛ είλαη έλα ζπλεζηαικέλν θαη ληξνπαιό παηδί. Η δαζθάια ηνπ αλαθέξεη ζηε κεηέξα
ηνπ πσο ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο είλαη αθεξεκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ δηαιείκκαηνο κέλεη πνιιέο θνξέο κόλνο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε, ελώ αξθεηέο θνξέο
δελ είλαη ζπλεπήο κε ηηο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάδεη. πλεζίδεη λα
πεγαίλεη ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηώληαο ην ηνπηθό ιεσθνξείν θαη ζπαλίσο πεξπαηάεη
επεηδή, όπσο ιέεη, ιαραληάδεη θαη δπζθνιεύεηαη θαζώο αλαπλέεη. Σελ πεξαζκέλε
ρξνληά, ε κεηέξα ηνπ ηνλ έγξαςε ζηελ ηνπηθή νκάδα πνδνζθαίξνπ. Ωζηόζν, ν ΚΛ
παξαθνινύζεζε καζήκαηα κόιηο γηα 1 κήλα παξαπνλνύκελνο όηη δελ ηνπ αξέζεη ην
πνδόζθαηξν θαη όηη ηα ππόινηπα παηδηά ζπρλά ηνλ πεηξάδνπλ θαη γειάλε καδί ηνπ όηαλ
ηξέρεη. Πξνηηκά λα πεξλά ηα απνγεύκαηά ηνπ παξαθνινπζώληαο ηειεόξαζε ή
παίδνληαο ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή. πλήζσο αθηεξώλεη 4-5
ώξεο/εκέξα ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο
ηεο εβδνκάδαο λα πέθηεη γηα ύπλν κεηά ηηο 23:00.
Ο ΚΛ αξθεηέο θνξέο ηα πξσηλά μππλάεη αξγνπνξεκέλνο κε απνηέιεζκα λα ηξώεη ην
πξσηλό γεύκα ηνπ κέζα ζην ιεσθνξείν. ην ζρνιείν ζπλεζίδεη λα αγνξάδεη θαγεηό
από ην ζρνιηθό θπιηθείν, ελώ ην κεζεκέξη πνπ επηζηξέθεη από ην ζρνιείν ηξώεη κόλνο
ηνπ θαζώο ε κεηέξα ηνπ βξίζθεηαη αθόκε ζηελ εξγαζία ηεο θαη ηα κεγαιύηεξα αδέξθηα
ηνπ ζπλήζσο παξαθνινπζνύλ καζήκαηα ζην θξνληηζηήξην. Γηα κεζεκεξηαλό ζπλεζίδεη
λα θαηαλαιώλεη είηε θάπνην πξνπαξαζθεπαζκέλν έηνηκν γεύκα από ην super market
είηε θαγεηό ην νπνίν ή κεηέξα ηνπ έρεη καγεηξέςεη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θαη ην
νπνίν εθείλνο δεζηαίλεη ζην θνύξλν κηθξνθπκάησλ. Σν βξάδπ, όπνπ ε κεηέξα θαη ηα
αδέξθηα ηνπ είλαη πιένλ ζην ζπίηη, πνιύ ζπρλά παξαγγέιλνπλ θαγεηό από θάπνην
εζηηαηόξην, πηηζαξία ή αιπζίδα fast-food θαη ηξώλε όινη καδί βιέπνληαο ηειεόξαζε.
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Βήκα 2: Παξαθάησ αθνινπζεί κία αλάθιεζε 24ώξνπ ηνπ ΚΛ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΚΛ θιήζεθε λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ κε αθξίβεηα ηα ηξόθηκα
θαη ηα πνηά πνπ θαηαλάισζε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο. εκεηώλεηαη
πσο ε παξαθάησ αλάθιεζε αθνξά ζε κία θαζεκεξηλή εκέξα θαη δελ ζεσξείηαη
αληηπξνζσπεπηηθή ηεο δηαηηεηηθήο πξόζιεςεο ηνπ ΚΛ, σζηόζν καο δίλεη κηα εηθόλα ηεο
δηαηξνθηθήο ηνπ πξόζιεςεο.
Μειεηήζηε ηελ αλάθιεζε θαζώο θαη ηελ αλάιπζή ηεο πνπ αθνινπζεί θαη απαληήζηε
ζηηο εξσηήζεηο.

ΑΝΑΚΛΗΗ 24ωξνπ ηνπ ΚΛ

Πξωηλό
(ζην δξόκν γηα ην
ζρνιείν)

Γεθαηηαλό
(ζρνιείν)

Μεζεκεξηαλό
(ζπίηη)

νθνιαηνύρν γάια

250 ml

(1 κεξίδα γαιαθη.)

Κέηθ ζνθνιάηαο κε
επηθάιπςε
ζνθνιάηαο

2 θνκκάηηα (2 x 55
gr)

Σπξόπηηα

140-150 gr

Χπκόο πνξηνθάιη

250 ml

(2 κεξίδεο
θξνύησλ)

Μπαλάλα

1 κέηξηα (~100 gr)

(1 κεξίδα θξ.)

Κνηνκπνπθηέο

6 ηεκάρηα (95 gr)

(1 κεξίδα θξέαηνο)

Παηάηεο ηεγαλεηέο

κέηξηα κεξίδα
(120 gr)

Coca cola light

330 ml

Snickers

57 gr

Παηαηάθηα

120 gr

Πνξηνθαιάδα

330 ml

Πίηζα κε πεπεξόλη

3 κεγάια θνκκάηηα

Πνξηνθαιάδα

330 ml

Απνγεπκαηηλό
(ζην ζπίηη)

Βξαδηλό
(ζην ζπίηη)
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ΑΝΑΛΤΗ
Δλέξγεηα

4553 kcal

Τδαηάλζξαθεο

599 gr

εθ ηωλ νπνίωλ ζάθραξα

94 gr

Πξωηεΐλε

95 gr

(8% ησλ ζεξκίδσλ)

Λίπνο

202 gr

(39% ησλ ζεξκίδσλ)

Φπηηθέο Ίλεο

26 gr

Αζβέζηην

1094 mg

ίδεξνο

18 mg

(53% ησλ ζεξκίδσλ)

Δξωηήζεηο:
1. Ση καο πξνβιεκαηίδεη ζην νηθνγελεηαθό ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ ΚΛ θαη γηαηί;
2. Δληνπίζηε πηζαλέο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ ηξόπν δσήο αιιά θαη ζηηο
θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπ ΚΛ.
3. ρνιηάζηε ηηο γεληθόηεξεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ΚΛ. Ση ζαο πξνβιεκαηίδεη
πεξηζζόηεξν;
4. ηεξηδόκελνη ζηελ αλάιπζε ηεο αλάθιεζεο 24ώξνπ ηνπ ΚΛ ζρνιηάζηε ηελ
ύπαξμε πηζαλώλ δηαηξνθηθώλ ειιείςεσλ ή/θαη «ππεξβνιώλ». Πσο αμηνινγείηαη
ηε δηαηξνθή ηνπ κε κία καηηά;
5. Αλαθέξεηε αιιαγέο πνπ ζα πξνηείλαηε (δηαηξνθή, θπζηθή δξαζηεξηόηεηα,
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο) πξνθεηκέλνπ ν ΚΛ λα πηνζεηήζεη έλαλ πην πγηεηλό
ηξόπν δσήο.
6. Πνηα ε πηζαλή εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο

ησλ

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπ ΚΛ. Με πνηνπο ηξόπνπο ζα
κπνξνύζε ην ζρνιείν λα ζπκκεηάζρεη ώζηε λα εληζρύζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΚΛ;
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7. ρεδηάζηε έλα «ηδαληθό» εκεξήζην πιάλν δηαηξνθήο (ρσξίο πνζόηεηεο) γηα ηνλ
ΚΛ. Ση αιιαγέο πξνηείλεηε ζε θάζε γεύκα;
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ΗΜΔΙΧΔΙ

Εσταριζηούμε για ηη ζσμμεηοτή ζας!
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Δηθόλα 1. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο παηδηθήο
παρπζαξθίαο.

ΠΡΟΓΔΝΝΗΣΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ΓΟΝΙΓΙΑ

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΑΙΓΙΚΗ
ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ

ΦΤΙΚΗ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ
ΤΝΗΘΔΙΔ ΚΑΙ
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ
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ΤΣΑΔΙ
για ηην καηανάλωζη ηων βαζικών ομάδων ηροθίμων
*ζύμθωνα με ηοσς Εθνικούς Διαηροθικούς Οδηγούς*

Γηα παηδηά 9-13 εηώλ
Λαραληθά: 2-3 κεξίδεο/εκέξα
Φξνύηα: 2-3 κεξίδεο/εκέξα
Γαιαθηνθνκηθά: 3-4 κεξίδεο/εκέξα
Γεκεηξηαθά θαη παηάηεο: 5-6 κεξίδεο/εκέξα
Όζπξηα: ηνπιάρηζηνλ 3 κεξίδεο/εβδνκάδα
Κόθθηλν θαη Λεπθό θξέαο: 2-3 κεξίδεο/εβδνκάδα
Απγά: 4-7 απγά/εβδνκάδα
Φάξηα θαη Θαιαζζηλά: 2-3 κεξίδεο/εβδνκάδα
Διαηόιαδν σο πξώηε πεγή
πξνζηηζέκελνπ ειαίνπ
Πεξηνξηζκόο θαηαλάισζεο
πξνζηηζέκελωλ ιηπώλ δσηθήο
πξνέιεπζεο (π.ρ βνύηπξν)
Απνθπγή θαηαλάισζεο
πδξνγνλσκέλσλ ιηπαξώλ (trans)
Πεξηνξηζκόο θαηαλάισζεο
δάραξεο, αιαηηνύ θαη ησλ
πξντόλησλ πνπ ηα πεξηέρνπλ
Νεξό: 6-8 πνηήξηα/εκέξα

-----------------------------------------------------------------------------

πζηάζεηο
Σε θερμίδες και μακροθρεπηικά ζσζηαηικά
Δλέξγεηα: 2088-2792 kcal αλάινγα κε ην επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Τδαηάλζξαθεο: 45-65% ησλ ζεξκίδσλ
Πξωηεΐλε: 10-30% ησλ ζεξκίδσλ
Λίπνο: 25-35% ησλ ζεξκίδσλ
Φπηηθέο Ίλεο: 18–25 g/εκέξα
Αζβέζηην: 1300 mg
ίδεξνο: 11 mg/εκέξα
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ΗΜΔΙΧΔΙ
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