
Διαιτολόγιο για αυξημένο ουρικό οξύ  

Το ουρικό οξύ παράγεται όταν το σώμα διαλύει μια χημική ουσία, η οποία βρίσκεται στον 

οργανισμό, την πουρίνη. Η ουσία όμως αυτή υπάρχει και σε τρόφιμα. Το ουρικό οξύ 

αποβάλλεται από το σώμα με τα ούρα. 

Η ουρική αρθρίτιδα είναι μια μορφή αρθρίτιδας που εμφανίζεται όταν υψηλά επίπεδα 

ουρικού οξέος στο αίμα προκαλούν σχηματισμό και συσσώρευση κρυστάλλων μέσα και 

γύρω από μια άρθρωση, γι’ αυτόν τον λόγο η ουρική αρθρίτιδα προκαλεί πόνο. 

Η δίαιτα, η πτωχή σε πουρίνες, μπορεί να βοηθήσει να μην ανεβαίνουν τα επίπεδα του 

ουρικού οξέος στο αίμα. 

Σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπέδων του ουρικού οξέος έχουν τα ακόλουθα: 

1. Απώλεια βάρους. Η μείωση του αριθμού των θερμίδων και η απώλεια βάρους μειώνουν 

τα επίπεδα ουρικού οξέος. 

2. Πρόσληψη αρκετής ποσότητας νερού και αποφυγή άλλων υγρών όπως αναψυκτικά. 

Το νερό συντελεί στην απομάκρυνση του ουρικού οξέος από το σώμα μας και πρέπει να 

λαμβάνουμε ημερησίως τουλάχιστον δύο λίτρα. 

3. Περιορισμός κορεσμένων λιπών, όπως από το κόκκινο κρέας, τα λιπαρά πουλερικά και τα 

πλήρη γαλακτοκομικά. 

4. Λήψη πρωτεϊνών, αλλά άπαχο κρέας και πουλερικά. Πρέπει να αποφεύγουμε ζωμούς 

κρεάτων, εντόσθια, αρνί και χοιρινό κρέας. Ορισμένα είδη θαλασσινών - όπως οι 

αντσούγιες, τα οστρακοειδή, οι σαρδέλες και ο τόνος - είναι υψηλότερα σε πουρίνες από 

ό,τι άλλοι τύποι και πρέπει να αποφεύγονται. 

5. Αποφυγή αλκοόλ. Η μπύρα και τα αποσταγμένα ποτά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδας. 

6. Αποφυγή λήψης ζάχαρης μέσω τροφίμων και ποτών. Αποφεύγουμε σιρόπι καλαμποκιού, 

τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη και τους συμπυκνωμένους χυμούς 

φρούτων. Περιορίζουμε τα γλυκά, τα δημητριακά εμπορίου, τα αρτοσκευάσματα και τις 

καραμέλες.  

7. Λήψη βιταμίνης C. Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων ουρικού 

οξέος. 

8. Λήψη καφέ, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Έως δύο καφέδες ημερησίως υπάρχει 

δυνατότητα λήψης. 

9. Αποφυγή πολύ έντονης άσκησης, καθώς τα επίπεδα ουρικού οξέος αυξάνονται λόγω 

μεγαλύτερης αποικοδόμησης των πουρινών σε συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

Η συστηματική άσκηση με μέτρο είναι απαραίτητη. 



10. Η βέλτιστη μέθοδος μαγειρικής είναι ο βρασμός σε μεγάλη ποσότητα νερού (ειδικά σε 

σχέση με το κρέας). Αποφεύγουμε το τηγάνισμα και το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγουμε  

Συκώτι, νεφρά, κουνέλι, αντζούγιες, καβούρι, γαρίδες, χαβιάρι και άλλα θαλασσινά (εκτός 

ψάρι), βαριές σάλτσες, μπύρα. 

Τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνουμε σε μέτρια ποσότητα 

Κρέας όπως μοσχάρι, κοτόπουλο, πάπια, γαλοπούλα χωρίς λίπος, αρακάς, μανιτάρια, 

σπαράγγια, σπανάκι, αλεύρι ολικής άλεσης, πλιγούρι, πίτουρο. 

Τρόφιμα που μπορούμε να καταναλώνουμε άφοβα  

Γάλα, τυρί, γιαούρτι, βούτυρο, αυγά, δημητριακά, μακαρόνια, φρούτα και πράσινα 

λαχανικά, ντομάτες, σοκολάτα και κακάο, φυστικοβούτυρο και ξηροί καρποί. 

Μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά την περιεκτικότητα των τροφίμων σε πρωτεΐνες και τη 

διατροφική συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε για την αποφυγή αυξημένων επιπέδων 

ουρικού οξέος και ουρικής αρθρίτιδας πατώντας ΕΔΩ. 

http://www.ukgoutsociety.org/docs/goutsociety-allaboutgoutanddiet-0113.pdf

