
Οδηγίες διατροφής για αποφυγή αύξησης αρτηριακής πίεσης  

 

Η δίαιτα ενός ατόμου με υψηλή πίεση θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:  

1. Περιορισμός αλατιού  

Χρησιμοποιήστε λιγότερο αλάτι στο μαγείρεμα. Προσπαθήστε να διακόψετε τη  

συνήθεια να προσθέτετε αλάτι κατά τη διάρκεια του φαγητού σας στο τραπέζι ή  

στη σαλάτα σας. Μπορείτε να δώσετε γεύση στα φαγητά σας με χυμό λεμονιού  

και βότανα ή με μπαχαρικά ή με αρωματικό ξύδι. Πολύ μεγάλη ποσότητα αλατιού  

περιέχουν ΟΛΑ τα τυριά, τα αλλαντικά και οι περισσότερες επεξεργασμένες τροφές  

που περιέχουν ταυτόχρονα συντηρητικά, όπως τα σνακς. 

Μεγάλη σημασία έχει η αποφυγή αγοράς και κατανάλωσης έτοιμων φαγητών. 

 

2. Ακολουθήστε διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, καταναλώνοντας τρόφιμα με  

υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως ψωμί (χωρίς αλάτι), δημητριακά και  

ζυμαρικά ολικής άλεσης, βρώμη, καστανό ρύζι, όσπρια, φρούτα και λαχανικά.  

  

3. Αποφυγή τροφών που περιέχουν νάτριο, όπως έτοιμες σάλτσες (σάλτσες με σόγια, 

σάλτσα μπάρμπεκιου ή πέστο, μουστάρδα, κέτσαπ) αλλά και μαγειρική σόδα.  

  

4. Προσθέστε στην καθημερινή σας διατροφή τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε  

κάλιο, καθώς το κάλιο συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Πλούσιες  

τροφές σε κάλιο είναι φρούτα όπως μπανάνα, πορτοκάλι, αβοκάντο, μήλο, αχλάδι,  

δαμάσκηνο, μανταρίνι, ροδάκινο και λαχανικά όπως σπανάκι, αγκινάρες, σκόρδο,  

κρεμμύδι, πατάτα ψητή, αρακάς, φρέσκιες ντομάτες, μπάμιες, μελιτζάνες.  

  

5. Περιορίστε την κατανάλωση καφέ, ροφημάτων και αναψυκτικών που περιέχουν  

καφεΐνη, όπως ρόφημα σοκολάτας, τσάι, cola αλλά και ροφήματα με ανθρακικό. Η  

κατανάλωση του καφέ ως 2 φλιτζάνια την ημέρα, δεν φαίνεται να επηρεάζει την  



αρτηριακή πίεση υγιών ή υπερτασικών ατόμων. Περιορισμός πρέπει να γίνει και  

στην κατανάλωση αλκοόλ. Έως 2 ποτήρια κρασί την ημέρα για άνδρες και ένα για  

τις γυναίκες μπορεί να είναι ευεργετικά. Μεγαλύτερες όμως ποσότητες αυξάνουν  

την αρτηριακή πίεση.  

  

6. Καταναλώνετε 2 λίτρα νερό ημερησίως, τουλάχιστον, για καλή ενυδάτωση του  

οργανισμού σας .  

  

7. Η μείωση βάρους για υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση 

της αρτηριακής πίεσης (πατήστε ΕΔΩ για να μετρήσετε τον δείκτη μάζας  

σώματος και να δείτε πόσο επιπλέον βάρος του φυσιολογικού, έχετε). Φυσικά,  

στην προσπάθεια για απώλεια βάρους, παίζει μεγάλο ρόλο η σωματική δραστηριότητα, η 

οποία 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. 

 

 

  

  

 

http://www.asklepieio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=1&lang=el

