
Οδηγίες διατροφής για αποφυγή αυξημένων τιμών λιπιδίων 

H βάση της αντιμετώπισης των δυσλιπιδαιμιών είναι οι σωστές διαιτητικές 

συνήθειες. Mε τον όρο δίαιτα, δεν εννοούμε την στέρηση της τροφής, αλλά την 

σωστή και υγιεινή διατροφή. Ιδιαιτέρως το άτομο με δυσλιπιδαιμία, θα πρέπει  να 

τροποποιήσει τις διατροφικές του συνήθειες και συγκεκριμένα: 

1. Περιορισμό της πρόσληψης γενικά των λιπών και ιδιαίτερα των κεκορεσμένων 

(ζωικών) λιπών της τροφής. Tο λίπος θα πρέπει να αντιστοιχεί το πολύ στο 30% της 

ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης και να είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του 

φυτικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, αποφυγή κρέας μοσχάρι το οποίο κρύβει λίπος. 

Είναι προτιμητέα η κατανάλωση κοτόπουλου, γαλοπούλας και κουνελιού χωρίς 

πέτσα ή λίπος, η κατανάλωση χοιρινού χωρίς το ορατό του λίπος όπως το 

ψαρονέφρι ή το στιφό μέρος της χοιρινής μπριζόλας αλλά και η αποφυγή αρνιού ή 

κατσικιού ή προβατίνας. 

2. Aύξηση της πρόσληψης μακρομοριακών υδατανθράκων και φυτικών ινών. 

Συγκεκριμένα, αύξηση πρόσληψης λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, δημητριακών 

από μαύρο σιτάρι. 

3. Mείωση της προσλαμβανόμενης χοληστερίνης με τις τροφές όπως γαλακτομικά 

π.χ. τυριά, βούτυρο, επεξεργασμένα αλλαντικά. Γαλακτοκομικά (γάλα και γιαούρτι 

προτιμητέα με 0% ή 2% λιπαρά). H επιτρεπόμενη μέση ημερήσια πρόσληψη 

χοληστερίνης για δυσλιπιδαιμίες είναι τα 250 mg. 

4. Συνδυασμός με τη δίαιτα και φαρμακευτικής αγωγής, με στόχο την επιθυμητή 

ρύθμιση των λιπιδίων του αίματος. H απόφαση για την έναρξη υπολιπιδαιμικού 

φαρμάκου πρέπει να λαμβάνεται από τον θεράποντα ιατρό και φυσικά το φάρμακο 

δεν χορηγείται σε αντικατάσταση της δίαιτας, αλλά για συμπλήρωση του 

ευεργετικού της αποτελέσματος. Οι στατίνες (υπάρχει αντίστοιχη ενότητα 

αντιμετώπισης δυσλιπιδαιμίας) δρουν ευεργετικά και πλειοτροπικά στην αποφυγή 

της αθηροσκλήρυνσης και όταν ο ιατρός αποφασίσει την έναρξή τους, ο ασθενής θα 

πρέπει να είναι συνετός στην λήψη των οδηγιών που συμπεριλαμβάνουν λήψη 

φαρμάκου αλλά και υγιεινή διατροφή. 

5. Συγχρόνως θα πρέπει να έχουμε κανονικό σωματικό βάρος. 

 (πατήστε εδώ για να μετρήσετε τον δείκτη μάζας σώματος και να δείτε πόσο 

επιπλέον βάρους του φυσιολογικού, έχετε).  

6. Προσπάθεια για αυξημένη σωματική δραστηριότητα, διακοπή του καπνίσματος 

και να περιορισμός κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών. Η σωματική 

δραστηριότητα πρέπει να είναι συστηματική δηλαδή τουλάχιστον 20 λεπτά 

περπάτημα 5 φορές ημερησίως. Η ταχύτητα της βάδισης καθορίζεται από τον ιατρό 

σας με βάση υποκείμενα νοσήματα και την τρέχουσα κατάσταση της υγείας σας. 

Μειώνοντας τα επίπεδα λιπιδίων του αίματος ελαττώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 

στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος του μυοκαρδίου και η θνησιμότητα από 
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καρδιαγγειακά νοσήματα. Έχει αποδειχθεί ότι για κάθε 1% μείωση της χοληστερίνης 

έχουμε 2% μείωση του σχετικού κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. 


