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Υγιεινά σνακ για παιδιά
Χρυσάνθη Π. Βλαχάκη, MSc
Κλινική ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου
Η διατροφή στην παιδική ηλικία απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να επαρκεί να
καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες του
οργανισµού σε όλα τα αναγκαία θρεπτικά
συστατικά. Ο µικρός οργανισµός
χρειάζεται ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταµίνες
και ιχνοστοιχεία για την καθηµερινή του
ανάπλαση αλλά και για τη διατήρηση των
βασικών λειτουργιών του σώµατος.
Επίσης αυξηµένες είναι οι απαιτήσεις του
σώµατος όταν το παιδί αθλείται οπότε και
είναι καλό να έχει επαρκείς ποσότητες θρεπτικών συστατικών για καθηµερινή χρήση, αλλά
να έχει και αυξηµένα αποθέµατα για όσα συστατικά είναι αυτό εφικτό.
Το διαιτολόγιο του παιδιού πρέπει να περιλαµβάνει καθηµερινά γαλακτοκοµικά προϊόντα,
καθώς το ασβέστιο είναι σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει δύο µε τρεις
µερίδες γάλα ή γιαούρτι ή τυρί ή παγωτό ή κρέµα. Επίσης απαραίτητα είναι τα φρούτα και
τα λαχανικά. Όσον αφορά στα φρούτα, δύο µε τέσσερα φρούτα είναι συνήθως αρκετά,
αρκεί να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και να είναι εποχής, είτε ωµά είτε πολτοποιηµένα ή
ως χυµό ή κοµπόστα. Όσον αφορά στα λαχανικά, µια µικρή µερίδα σαλάτα σε κάθε γεύµα
είναι ιδανική ποσότητα για ένα παιδί, είτε ωµή σαλάτα, είτε µαγειρεµένα λαχανικά. Στο
διαιτολόγιο δε πρέπει να ξεχάσουµε να προσθέσουµε τα όσπρια µία µε δύο φορές την
εβδοµάδα, ενώ θα ήταν καλό να χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο σε όλες τις χρήσεις. Το ψάρι
αρκεί να καταναλώνεται δύο φορές την εβδοµάδα, µία µε τρεις φορές το κρέας και το
κοτόπουλο και βέβαια τέσσερα µε πέντε αυγά την εβδοµάδα, που αποτελούν πλούσια
πηγή θρεπτικών συστατικών.
Παρακάτω διαβάστε µερικές προτάσεις για υγιεινά σνακ για τα παιδιά σας τόσο για το
σπίτι όσο και για το σχολείο και αποφύγετε τις ανθυγιεινές επιλογές που γεµίζουν µε λίπος
και θερµίδες το σώµα τους και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας.
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Απαιτείται αρκετή φαντασία και ελάχιστος χρόνος προετοιµασίας για να έχετε µια
πληθώρα επιλογών που θα ξετρελάνουν τα παιδιά σας και ίσως και εσάς.

 Φτιάξτε δύο µικρές οµελέτες από δύο
αυγά και γεµίστε ανάµεσα µε µια
κουταλιά της σούπας κρεµµώδες τυρί
και µια φέτα γαλοπούλα ή κοτόπουλο ή
ζαµπόν χαµηλών λιπαρών
 Σε ένα µικρό µπολ βάλτε 100γρ γιαούρτι
χαµηλών λιπαρών (½ κεσεδάκι) και
ρίξτε από πάνω µια κουταλιά της
σούπας µέλι και µια κουταλιά της
σούπας ξηρούς καρπούς άψητους και
ανάλατους
 Ψήστε στο φούρνο µια πατάτα σε µικρά
πατατάκια και συνοδέψτε τα µε ½ τοστ (µια φέτα ψωµί, µια φέτα τυρί, ντοµάτα και
λίγη µαγιονέζα light)
 Φτιάξτε ένα µίνι σάντουιτς µε τόνο σε νερό ή αυγό σε µια µικρή αραβική πίτα
 Σε ζεστό σπιτικό ποπ κορν τρίψτε λίγη παρµελάζα
 Αλοίψτε λίγο φυστικοβούτυρο σε φέτες φρεσκοκοµµένου µήλου
 Ψήστε µια µικρή βάφλα ολικής αλέσεως και γεµίστε τη µε γιαούρτι χαµηλών λιπαρών
 Σε ένα µικρό µπολ βάλτε 100γρ γιαούρτι χαµηλών λιπαρών µε 3 κ.σ. δηµητριακά και
µια ψιλοκοµµένη µπανάνα
 Κόψτε sticks καρότου ή αγγουριού, αλοίψτε τα µε φυστικοβούτυρο και συνοδέψτε µε
σταφίδες
 Γεµίστε µια µικρή κυπριακή πίτα µε γιαούρτι χαµηλών λιπαρών, µικρές φέτες µήλου
και λίγη κανέλλα
 Σε ένα σακουλάκι για σάντουιτς, βάλτε µπουκίτσες δηµητριακών µε ξηρούς καρπούς
και σταφίδες ή ξερά δαµάσκηνα
 Ψήστε µια µικρή πατάτα µε τη φλούδα της, ανοίξτε τη στη µέση και γεµίστε τη µε
τσένταρ, κόψτε τη σε µικρά κοµµάτια ώστε να είναι εύκολο σνακ
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ΡΟΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Τα οζίδια του θυρεοειδούς είναι
σχετικά συχνά και παρατηρούνται
έως και στο 25% των ανθρώπων.
Συνήθως διαπιστώνονται, είτε από
τον ίδιο τον ασθενή, είτε από το γιατρό του, κατά την ψηλάφηση του λαιµού για αδένες.
Ωστόσο, τα περισσότερα οζίδια του θυρεοειδούς ανευρίσκονται µε το υπερηχογράφηµα.
Όταν διαπιστωθεί ένα οζίδιο στο θυρεοιεδή αδένα, ο γιατρός συστήνει ορισµένες
εξετάσεις, όπως η µέτρηση των ορµονών Τ3, Τ4, TSH του αίµατος και τουπερηχογράφηµα.
Περίπου στο 5-10% των ασθενών τα οζίδια του θυρεοειδούς είναι κακοήθη ( καρκίνος). Η
παρουσία πολλών οζιδίων στο θυρεοειδή αδένα µειώνει την πιθανοτητα να περιέχει
κάποιο από αυτά καρκινικά κύτταρα. Τα οζίδια του θυρεοειδούς στους ηλικιωµένους , στα
παιδιά και στους άνδρες θεωρούνται πιο ύποπτα να είναι κακοήθη από ότι στις γυναίκες.
Ο γιατρός χρησιµοποιεί διάφορες ειδικές εξετάσεις για να ελέγξει εάν το οζίδιο είναι
καρκίνος ή όχι:
 Το σπινθηρογράφηµα του θυρεοειδούς δείχνει το σχήµα, το µέγεθος και τη λειτουργία
του αδένα και των οζιδίων αυτού, χρησιµοποιώντας ελάχιστες ποσότητες
ραδιοφαρµάκου, οπως το ιώδιο. Εφόσον το οζίδιο προσλαµβάνει το ραδιενεργό
ιώδιο χαρακτηρίζεται ώς «θερµός οζος» και είναι σχεδόν πάντα καλοήθης. Στην
αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το οζίδιο προσλαµβάνει ελάχιστα ή καθόλου το
ραδιοφάρµακο σε σχέση µε τον υπόλοιπο θυρεοειδή, τότε ονοµάζεται «ψυχρός όζος».
Οι ψυχροί όζοι του θυρεοειδούς µπορεί να είναι ή και να µην είναι κακοήθεις.
 Η παρακέντηση δια λεπτής βελόνης του οζιδίου του θυρεοειδούς παρέχει τη
δυνατότητα για µικροσκοπική εξέταση (βιοψία). Με τη µέθοδο αυτή µπορούµε να
καθορίσουµε µε ακρίβεια 90% την πιθανότητα καρκίνου στο οζίδιο.
Εφόσον µε τις παραπάνω εξετάσεις θεωρήσουµε ότι το οζίδιο είναι καλόηθες, τότε ο
ασθενής παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης λαµβάνει την ορµόνη του
θυρεοειδούς ως θεραπεία καταστολής του οζιδίου. Σε λίγες περιπτώσεις το οζίδιο
συνεχίζει να αυξάνει σε µέγεθος ή προκαλεί αίσθηµα πίεσης στο λαιµό, οπότε και
αφαιρείται.

Υλικά για 1 άτοµο
150γρ φιλέτο σνίτσελ
κοτόπουλο
40 γρ τυρί κασέρι
1 κ.σ. πράσινη πιπεριά σε
λωρίδες
1 κ.σ. φρέσκο µανιτάρι σε
φέτες
1 κ.σ.ντοµάτα ψιλοκοµµένη
1 µικρό κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
Μαύρο πιπέρι
Ρίγανη
1 κ.σ. µουστάρδα

Εκτέλεση
Παίρνετε σνίτσελ κοτόπουλο
φιλέτο. Κόβετε το τυρί σε
κοµµάτια σα sticks. Tυλίγετε το
κοτόπουλο γύρω από το τυρί,
χωρίς να ξεχνάτε να βάζετε τα
λαχανικά, δηλαδή τα µανιτάρια,
την πράσινη πιπεριά πράσινη, τη
ντοµάτα τη ψιλοκοµµένη. Επίσης
προσθέτετε τα µπαχαρικά, τα
µυρωδικά και τη µουστάρδα κατά
τη διάρκεια του τυλίγµατος. Τα
ρολάκια τα τυλίγετε µε µεµβράνη
σφικτά και τα δένετε στις άκρες
σα καραµελίτσες. Τα βράζετε για
λίγα λεπτά ώσπου να ασπρίσει το
κρέας και µετά αφαιρείτε τη

Η διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς δεν πρέπει να µας φοβίζει αφού δεν έχει καµιά
σχέση µε τον καρκίνο σε κάποιο άλλο µέρος του σώµατός µας. Η πρόγνωση του καρκίνου
του θυρεοειδούς είναι εξαιρετικά καλή επειδή θεραπεύεται οριστικά µε τη χειρουργική
επέµβαση από τον ειδικό χειρουργό θυρεοειδούς. Στην εγχείρηση αφαιρείται όλος ο
θυρεοειδής αδένας καθώς και όσοι λεµφαδένες της περιοχής παρουσιάζονται
διογκωµένοι. Με την πρόοδο της χειρουργικής επιστήµης, η αφαίρεση του θυρεοειδούς
αποτελεί µια απλή επέµβαση, εξαιρετικά ασφαλής και γίνεται διαµέσου µιας πολύ µικρής
τοµής, µε γενική ή τοπική αναισθησία. Ο ασθενής έχει ελάχιστο πόνο και παραµένει στο
νοσοκοµείο λιγότερο από 24 ώρες. Επιπλέον, στην περίπτωση καρκίνου του θυρεοειδούς,
έξι εβδοµάδες µετά την εγχείρηση χρησιµοποιούµε ραδιενεργό ιώδιο για να καταστρέψουµε
τυχόν εναποµείναντα καρκινικά κύτταρα. Όλοι οι ασθενείς που χειρουργούνται για οζίδιο
θυρεοειδούς οφείλουν να λαµβάνουν φάρµακο µε την ορµόνη του θυρεοειδούς δια βίου.

µεµβράνη και τα ψήνετε στο
φούρνο. Σερβίρονται ζεστά.
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Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου (∆αναΐδων και Αντιγόνης)
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