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Οι νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις αναφέρονται σε μια κατηγορία  φυσικών
τροφών  γνωστή ως “super foods” (υπερτροφές), αποκαλώντας αυτές ως

http://www.jeremy/


“θαύματα της φύσης”, με ευεργετικές ιδιότητες και πολύ υψηλή περιεκτικότητα
αντιοξειδωτικών θρεπτικών συστατικών (συγκριτικά με τα συνήθη τρόφιμα).
   Υπόσχονται περισσότερη φυσική ενέργεια, ευεξία, αντιοξειδωτική δράση, αύ-
ξηση της ερωτικής διάθεσης, διατήρηση της νεανικότητας (αντιγηραντικές ιδιό-
τητες), μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ασθένειες (ενίσχυση ανοσοποιητικού),
θεραπευτικές ιδιότητες (βελτίωση της υγείας).

Οι κυριότεροι εκπρόσωποι των τροφών του τύπου “super foods” είναι :

1. Ιπποφαές (έλαιο), ανήκει στους αρχαιότερους θάμνους Ευρώπης και
Ασίας και οφείλει το όνομά του στη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να
σιτίζουν τα άλογά τους με τους πορτοκαλί καρπούς και φύλλα του.

      2. Σπιρουλίνα, ένα μικροσκοπικό φύκι του γλυκού νερού που παράγεται
            κυρίως σε ελεγχόμενες υδατοκαλλιέργειες. Πρόκειται για υπερσυμπυκ-
            νωμένη τροφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε ενεργά συστατικά, μέταλλα,

ιχνοστοιχεία, ένζυμα, προβιοτικές ουσίες.

      3. Βατόμουρα GOJI, από έναν αναρριχώμενο θάμνο που φύεται σε
περιοχές μεταξύ Θιβέτ και Μογγολίας (Ιμαλάια). Οι καρποί του έχουν

 κόκκινο χρώμα και μέγεθος σταφίδας.

      4. Νόνι, προέρχεται από το άγριο φυτό (Morinda citrifolia L.), ένα φρούτο
που καταναλώνεται σε μορφή συσκευασμένου χυμού και είναι πολύ
δημοφιλές στην Καραϊβική, Αυστραλία, Κίνα, Ινδία.

      5. Echinacea, ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των φυτών που μοιάζουν
 με τις μαργαρίτες.  Καλλιεργήθηκε στη Βόρεια Αμερική από ιθαγενείς
Αμερικανούς.

6. Σιταρόχορτο, ο βλαστός που παράγεται από σπόρο σταριού, ο οποίος
είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε χλωροφύλλη.  Ο χυμός του πίνεται είτε ανα-
μεμιγμένος είτε μόνος του.

7. Ταραξάκος, ιδιαίτερα ονομαστό χόρτο που αφθονεί σε ελληνικά ακαλ-
λιέργητα χωράφια.  Κατά προτίμηση πίνεται σε μορφή αφεψήματος.

      8. Ζεόλιθος (ζέω= βράζω, λίθος= πέτρα), είναι ένα φυσικό ένυδρο αργιλο-
            πυριτικό υλικό με ιδιότητες ιοντοανταλλαγής (δέσμευση και αποβολή τοξι-
            κών ουσιών όπως διοξινών και βαρέων μετάλλων), επειδή είναι από τα λί-
            γα αρνητικώς φορτισμένα ορυκτά στη φύση, με βασικό δομικό συστατικό
            το πυρίτιο.

      9. Αcai Berry, ένα μικρό φρούτο προέλευσης από τα δάση του Αμαζονίου
(Βραζιλία).

    10. Λουτεϊνη & Zεαξανθίνη, είναι δύο από τα πιο σημαντικά καροτενοειδή, τα
οποία βρίσκονται αποκλειστικά στην κίτρινη χρωστική της ωχράς κηλίδας και
δίνουν σε πολλά φρούτα και λαχανικά το κίτρινο χρώμα.
Η ζεαξανθίνη περιέχεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Στην
κεντρική κηλίδα, η ζεαξανθίνη είναι το κυρίαρχο συστατικό, ενώ στον περιφε-
ρειακό αμφιβληστροειδή, επικρατεί η λουτεΐνη. Αποτελούν τη φυσική αντιοξει-

           δωτική ασπίδα προστασίας του ματιού (ιδιαίτερα σε άτομα τρίτης ηλικίας).



           Ασκούν ισχυρότατη θετική επίδραση στο επίπεδο όρασης του ανθρώπου,
           δρώντας ως “εσωτερικά γυαλιά ηλίου” ενάντια της ηλιακής ακτινοβολίας.

Συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη της γεροντικής εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας, επιτρέποντας στον οφθαλμό να “φιλτράρει” το επιβλαβές μικρού κύ-
ματος φως και περιορίζοντας άλλες επιβλαβείς επιδράσεις στον αμφιβληστρο-
ειδή χιτώνα.  Η γεροντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας επηρεάζει άνδρες και
γυναίκες συνήθως μετά την ηλικία των 65 ετών και συνήθως επιδεινώνεται με
την πάροδο του χρόνου, στερώντας από τον ασθενή την οξεία κεντρική του
όραση στο ένα ή και στα δύο μάτια.
Τροφές που περιέχουν υψηλά ποσοστά λουτεϊνης και ζεαξανθίνης είναι ο κρό-
κος του αυγού, το σπανάκι, το λάχανο, το γογγύλι, το μπρόκολο, το καλαμπό-
κι, τα κολοκυθάκια, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το αβοκάντο, ο αρακάς, οι μπά-

           μιες. Για να αυξήσετε την απορρόφηση της λουτεϊνης, μπορείτε να τα συνοδεύ-
ετε με ελαιόλαδο, καθώς τα λιπαρά ευνοούν την απορρόφηση της λουτεϊνης,
όπως και των υπόλοιπων καροτενοειδών.

    11. Λυκοπένιο (εκχύλισμα ντομάτας), η χρωστική φυτοχημική ουσία που πα-
ρέχει τον κόκκινο χρωματισμό των ώριμων ντοματών και καρπουζιών.

           Καλύτερη πηγή θεωρείται ο πελτές σε μαγειρευμένη μορφή με ελαιόλαδο
            (πυκνή σάλτσα ντομάτας).
            Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων αναγνωρίζεται
            η ανάγκη να περιοριστεί η χρήση του στα τεχνητά τρόφιμα, προκειμένου
            η συνολική ημερήσια πρόσληψη να μην υπερβαίνει τα ανώτατα αποδεκτά
            όρια.  Στις Μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η φυσική πρόσληψη

λυκοπενίου είναι ήδη πολύ κοντά στα ανώτατα αυτά όρια, η λογική επιλογή
 θα ήταν να μην επιτρέπεται καθόλου το λυκοπένιο ως πρόσθετο στη βιομη-
χανία τροφίμων.

12. Φύλλα Ελιάς (εκχύλισμα), γνωστό και ως Οlive leaf extract, αποτελεί το
            τελευταίο ελπιδοφόρο “όπλο” με υποτασική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβια-



            κή και ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση.
Τα φύλλα της ελιάς αποτελούν μια άφθονη και φθηνή πρώτη ύλη για την πα-
ραλαβή δραστικών συστατικών με φαρμακευτική δράση. Ορισμένες από τις
ουσίες αυτές, όπως η ελαιοευρωπαΐνη και η υδροξυτυροσόλη, υπάρχουν σε
μικρότερες ποσότητες και στο ελαιόλαδο, το οποίο όμως λόγω της διατροφι-
κής και οικονομικής του αξίας δεν προσφέρεται για την παραλαβή ουσιών.
Οι πρώτες ενδείξεις για την δυνατότητα χρήσης των συστατικών των φύλλων
της ελιάς για φαρμακευτικούς σκοπούς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Η επιστημονική κοινότητα, σε διεθνές επίπεδο, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο
ερευνητικό στάδιο τεκμηρίωσης. Επομένως, δεν μπορεί να υιοθετηθούν συσ-
τάσεις πρόσληψης ανεξαιρέτως στον γενικό πληθυσμό, καθ΄ ότι  δεν  έχουν
προσδιοριστεί επαρκώς τα συγκεκριμένα κριτήρια επιστημονικής αξιοπιστίας
κι εγκυρότητας (ασφάλεια, ποιότητα, χρονική διάρκεια, ενδείξεις–αντενδείξεις,
δοσολογία, τρόπος και προϋποθέσεις χρήσης, συχνότητα κατανάλωσης).
   Φαίνεται ότι η λουτεϊνη, η ζεαξανθίνη, τα φύλλα ελιάς και το λυκοπένιο προ-
γούνται σε διαθέσιμα επαρκή επιστημονικά στοιχεία για την αναγκαιότητα της
πρόσληψής τους.
   Η συστηματική κατανάλωση των “super foods” δεν υποκαθιστά σε  καμμία
περίπτωση την αναγκαιότητα για μια πιο ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή.
   Ιδανική θεωρείται η πρόσληψή τους μόνο όταν συνδυάζεται με την ποιοτική
επάρκεια του διαιτολογίου στα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
   Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στα άτομα ευάλωτα σε αλλεργίες, στις έγκυες
γυναίκες, σε ασθενείς που ακολουθούν οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.
   Ας μη ξεχνάμε ότι τα φυσικά συστατικά είναι ασφαλή για τον οργανισμό μας
μόνο όταν τα παίρνουμε από τα φυσικά τρόφιμα, και είναι μύθος ότι η ανεξέ-
λεγκτη χρήση τους μέσω συμπληρωμάτων (supplements) είναι πάντα ακίνδυ-
νη. Όταν τα επιστημονικά δεδομένα καταρρίπτουν τέτοιους μύθους, οι προ-
διαγραφές ασφάλειας οφείλουν να προσαρμόζονται πλήρως σε αυτά. Και όταν
τα δεδομένα της δημόσιας υγείας διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, οι κα-
νόνες είτε θα διαφοροποιούνται ανάλογα κι αυτοί, είτε θα πρέπει να ενοποιούν-
ται στο αυστηρότερο επίπεδο.


