
Ποιες είναι οι Ομάδες Σροφίμων 
 
 
Κατθγοριοποιϊντασ τα τρόφιμα με βάςθ τα κρεπτικά ςυςτατικά που αποδίδουν ςτον 
οργανιςμό μασ , μποροφμε να τα χωρίςουμε ςε ζξι (6) βαςικζσ ομάδεσ: 
 
 

1. Ομάδα Αμφλου 

2. Ομάδα Φροφτων  

3. Ομάδα Λαχανικϊν 

4. Ομάδα Γαλακτοκομικϊν 

5. Ομάδα Κρζατος (κρζας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγά και τυρί) 

6. Ομάδα Λίπους 

 
 

Οι ομάδεσ αυτζσ ςυνκζτουν τθ γνωςτι «πυραμίδα τθσ διατροφισ», ζνα διατροφικό 
μοντζλο βαςιηόμενο ςτισ αρχζσ τθσ Μεςογειακισ διατροφισ που ςχθματικά απεικονίηεται 

ωσ πυραμίδα αποτυπϊνοντασ ζτςι το πόςο ςυχνά και ςε τι ποςότθτεσ κα πρζπει να 
καταναλϊνουμε τα τρόφιμα από κάκε ομάδα τροφίμων. 

 

 



1. ΟΜΑΔΑ ΑΜΤΛΟΤ 
 

Σρόφιμα της ομάδας: 
ηυμαρικά, δθμθτριακά, ρφηι, ψωμί, πατάτα, καλαμπόκι … 

 

 
 

Τα τρόφιμα αυτισ τθσ ομάδασ περιζχουν κατά προςζγγιςθ (ανά μερίδα) : 
 

15γρ υδατανθράκων  3γρ πρωτεϊνϊν  0-1γρ λίπους 
 

και αποδίδουν 80-90 θερμίδες (ανά μερίδα). 
 
 

Μια ενδεικτική μερίδα είναι: 
1 φζτα ψωμί (30γρ) 

1/3 φλιτηανιοφ ρφηι ι μακαρόνια 
1 μικρι πατάτα (85γρ) 

30γρ δθμθτριακά πρωινοφ 



2. ΟΜΑΔΑ ΦΡΟΤΣΩΝ 

 
Σρόφιμα της ομάδας: 

Φρζςκα ι αποξθραμζνα φροφτα, χυμοί φροφτων… 
 

 
 

Τα τρόφιμα αυτισ τθσ ομάδασ περιζχουν κατά προςζγγιςθ (ανά μερίδα) : 
 

15γρ υδατανθράκων  0γρ πρωτεϊνϊν  0γρ λίπους 
 

και αποδίδουν 60 θερμίδες (ανά μερίδα). 
 
 

Μια ενδεικτική μερίδα είναι: 
½ μεγάλθ μπανάνα (70γρ) 

1 μζτριο πορτοκάλι (130γρ) 
1 μζτριο μιλο (120γρ) 

1 λεπτι φζτα καρποφηι (200γρ) 
10 μικρζσ φράουλεσ 

2 κουτ. ςοφπασ ςταφίδεσ 

 

  



3. ΟΜΑΔΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Σρόφιμα της ομάδας: 

Φρζςκα ι αποξθραμζνα φροφτα, χυμοί φροφτων, ωμά ι μαγειρεμζνα λαχανικά … 
 

 
 

Τα τρόφιμα αυτισ τθσ ομάδασ περιζχουν κατά προςζγγιςθ (ανά μερίδα) : 
 

5γρ υδατανθράκων  2γρ πρωτεϊνϊν  0γρ λίπους 
 

και αποδίδουν 25 θερμίδες (ανά μερίδα). 
 
 

Μια ενδεικτική μερίδα είναι: 
1 φλιτηάνι ωμά λαχανικά 

½ φλιτηάνι μαγειρεμζνα λαχανικά 
  



4. ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 

 
Σρόφιμα της ομάδας: 

Γάλα, γιαοφρτι … 
 

 
 

Τα τρόφιμα αυτισ τθσ ομάδασ περιζχουν κατά προςζγγιςθ (ανά μερίδα) : 
 

12γρ υδατανθράκων  8γρ πρωτεϊνϊν  3-10γρ λίπους 
 

και αποδίδουν 90-150 θερμίδες (ανά μερίδα). 
 
 

Μια ενδεικτική μερίδα είναι: 
1 φλιτηάνι γάλα (240ml) 

1 κεςεδάκι γιαοφρτι (200γρ) 
  



5. ΟΜΑΔΑ ΚΡΕΑΣΟ 

 
Σρόφιμα της ομάδας: 

Κρζασ (χοιρινό, μοςχάρι, κατςίκι, αρνί…) και προϊόντα κρζατοσ, πουλερικά, ψάρια και 
καλαςςινά, αυγά, τυρί 

 

 
 

Τα τρόφιμα αυτισ τθσ ομάδασ περιζχουν κατά προςζγγιςθ (ανά μερίδα) : 
 

0γρ υδατανθράκων  7γρ πρωτεϊνϊν  3-8γρ λίπους 
 

και αποδίδουν 35-100 θερμίδες (ανά μερίδα). 
 
 

Μια ενδεικτική μερίδα είναι: 
Πολφ χαμθλϊν λιπαρϊν (35 κερμίδεσ/μερίδα):  

30γρ cottage cheese 
1 φζτα γαλοποφλασ ι ηαμπόν χαμθλϊν λιπαρϊν 

30γρ τόνοσ ςε νερό 
2 γαρίδεσ 

Χαμθλϊν λιπαρϊν (55 κερμίδεσ/μερίδα): 
30γρ ψάρι ψθτό 

30γρ ςτικοσ πουλερικοφ χωρίσ πζτςα 
Μζςθσ περιεκτικότθτασ ςε λίποσ (75 κερμίδεσ/μερίδα): 

1 αυγό 
30γρ φζτα 

30 γρ κόκκινο κρζασ ψθτό 
30γρ τόνοσ ςε λάδι 

Υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε λίποσ (100 κερμίδεσ/μερίδα): 
30γρ παϊδάκια 

30γρ κίτρινο τυρί (gouda, edam κτλ) 
20γρ μπζικον 



 

6. ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΟΤ 

 
Σρόφιμα της ομάδας: 

Ελιζσ και ελαιόλαδο, άλλα φυτικά ζλαια, βοφτυρο, μαργαρίνθ, ξθροί καρποί, μαγιονζηα, 
ταχίνι, αβοκάντο … 

 

 
 

Τα τρόφιμα αυτισ τθσ ομάδασ περιζχουν κατά προςζγγιςθ (ανά μερίδα) : 
 

0γρ υδατανθράκων  0γρ πρωτεϊνϊν  5γρ λίπους 
 

και αποδίδουν 45 θερμίδες (ανά μερίδα). 
 
 

Μια ενδεικτική μερίδα είναι: 
5-7 αμφγδαλα, φουντοφκια, κάςιουσ 

2 καρφδια 
8 ελιζσ 

1 κουτ. γλυκοφ ελαιόλαδο ι άλλα φυτικά ζλαια 
1 κουτ. γλυκοφ βοφτυρο ι μαργαρίνθ 

2 κουτ. γλυκοφ ταχίνι 
30γρ αβοκάντο 

 
 


