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Παρουσίαση των μεθόδων 
διατροφικής αξιολόγησης



Πού χρησιμεύει η μέτρηση της 
διατροφικής πρόσληψης ;

Αξιολόγηση της επάρκειας τροφής και 
πρόσληψης θρεπτικών συστατικών

- Διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών (σχέση διατροφής-χρόνιων 
νοσημάτων)

- Αξιολόγηση έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες
- Άτομα με ανεπάρκειες & ένταξη σε θεραπευτικό σχήμα

Διαμόρφωση και αξιολόγηση της κυβερνητικής 
πολιτικής σε θέματα υγείας, βιομηχανίας και γεωργίας

- Διαμόρφωση κανονισμών και διατάξεων σχετικά με τον 
εμπλουτισμό τροφίμων

- Διαμόρφωση προγραμμάτων αγωγής υγείας
- Εμπορικοί λόγοι – έρευνες καταναλωτών – νέα προϊόντα



Είδη μεθόδων διατροφικής αξιολόγησης

Ποσοτικές μέθοδοι Ποιοτικές μέθοδοι

Ανάκληση 24 ώρου Ημερολόγιο 
καταγραφής
τροφίμων

Ερωτηματολόγιο 
συχνότητας
κατανάλωσης 
τροφίμων

Διαιτολογικό ιστορικό

(Gibson, 1990)
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ: χρησιμοποιούνται συχνότερα για να αξιολογήσουν τη συνήθη κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων, ομάδων τροφίμων, ορισμένων θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε λίγα τρόφιμα ή άλλων ουσιών (π.χ. πρόσθετα τροφίμων, καφεΐνη). Με κατάλληλες αναγωγές οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να παράσχουν και ποσοτικά στοιχεία για τη συνήθη διαιτητική πρόσληψη (π.χ. ποσοτικό ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων που θα αναλυθεί παρακάτω). Το διαιτολογικό ιστορικό είναι μια σύνθετη και χρονοβόρος διαδικασία. Αναφέρεται στις σημειώσεις αλλά δεν θα ασχοληθούμε στο μάθημα.



Ποσοτικές μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφίμων:

(Ανάκληση 24ώρου & Ημερολόγιο καταγραφής)

Εκτιμούν την  ποσότητα του κάθε 
καταναλισκόμενου τροφίμου
Μπορούν να δώσουν πληροφορίες για θρεπτικά 
στοιχεία
Αύξηση των ημερών καταγραφής → πιο πλήρη 
εικόνα 
– σημαντικά όταν αναζητούνται συσχετισμοί με 
βιολογικούς δείκτες (π.χ. Αιματολογικοί, 
σωματομετρικοί) 
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Σχεδιασμένα να εκτιμούν την  ποσότητα του κάθε καταναλισκόμενου τροφίμου (& θρεπτικών στοιχείων) στην διάρκεια μιας ημέραςΑύξηση των ημερών καταγραφής -> πιο πλήρη εικόνα για την διατροφή του ατόμου για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (ΠΑΝΤΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ)Εκτίμηση της πρόσληψης της τροφής για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν αναζητούνται συσχετισμοί με βιολογικούς δείκτες (π.χ. Αιματολογικοί, σωματομετρικοί) 



Ποιοτικές μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφίμων:
(Διαιτολογικό ιστορικό & FFQ)

Εκτίμηση της συνήθους κατανάλωσης τροφίμων 
ή ομάδων τροφίμων

Με κάποιες τροποποιήσεις μπορούν να δώσουν 
πληροφορίες για θρεπτικά στοιχεία (π.χ. ποσοτικό 
FFQ)
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Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συνήθους κατανάλωσης τροφίμων ή ομάδες τροφίμων. Με κάποιες τροποποιήσεις μπορούν να δώσουν πληροφορίες για θρεπτικά στοιχεία (Να αναφέρω/ βρω  παραδείγματα)



Ανάκληση 24ώρου
Περιγραφή:

Μέθοδος καθορισμού της πρόσληψης τροφής κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης ημέρας.

Προηγούμενη μέρα Προηγούμενο βράδυ Σημερινή μέρα

Απαιτείται εξεταστής 
Η συνέντευξη διεξάγεται σε 4 στάδια.



Προσέγγιση ασθενούς-Συνέντευξη

Επικοινωνία: Η αποστολή και 
η λήψη πληροφοριών-
μηνυμάτων.
2 τύπου μηνύματα:

- Προφορικού λόγου (λεγόμενα 
μεταξύ των ατόμων).

- Μη προφορικά (αυτό που 
υπονοείται από το τόνο της φωνής, 
στάση σώματος, χειρονομίες, 
έκφραση προσώπου, επιλογή 
λέξεων).

Μήνυμα

Εξεταστής Εξεταζόμενος

Μήνυμα



Προσέγγιση ασθενούς-Συνθήκες συνέντευξης

Εξασφάλιση ιδιαίτερου χώρου και επιβεβαίωση του
απορρήτου.

Εξασφάλιση ευχάριστων συνθηκών για τον εξεταζόμενο
(κατάλληλος φωτισμός και θερμοκρασία, ησυχία,
αναπαυτικά καθίσματα).

Αν ο εξεταζόμενος πονάει, ή είναι κουρασμένος ή βρίσκεται
σε ψυχολογική φόρτιση ίσως θα ήταν σκόπιμο να
αναβληθεί η εξέταση



Συνθήκες συνέντευξης

O εξεταστής πρέπει να διατηρεί οπτική επαφή με τον
εξεταζόμενο (eye contact) ενώ η στάση του δεν πρέπει να
υποδηλώνει ένα αίσθημα υπεροχής ή έλλειψη
φιλικότητας.

Άνεση χρόνου: επιβεβαιώνει την σημαντικότητα της
εξέτασης και των πληροφοριών που συλλέγονται



∆ομή της συνέντευξης – Ύφος ερωτήσεων



Συστάσεις-Εισαγωγικός διάλογος
Συστάσεις
Ανοικτές ερωτήσεις γενικού περιεχόμενου-γνωριμίας

- Επάγγελμα
- Περιοχή κατοικίας
- Ποιος μας σύστησε
Χρησιμότητα: ∆ημιουργούν κλίμα φιλικότητας, «σπάει ο πάγος».

• Ανοικτές ερωτήσεις εισαγωγής στη διατροφική αξιολόγηση
- «Ποιος είναι ο λόγος που σας οδήγησε να απευθυνθείτε σε διαιτολόγο;»
- «Πως θα χαρακτηρίζατε τις διατροφικές σας συνήθειες;»
Πλεονεκτήματα: Μικρή πίεση στον εξεταζόμενο, κατανόηση της πραγματικής αιτίας μιας
συγκεκριμένης συμπεριφοράς.
Μειονεκτήματα: Καταναλώνουν πολύ χρόνο, συλλογή και άχρηστων πληροφοριών.



Κατά τη λήψη διαιτητικών πληροφοριών
• Κλειστές ερωτήσεις
- «Προσθέτετε επιπρόσθετο αλάτι στο φαγητό σας;»
- «Ποιο κομμάτι από το κοτόπουλο τρώτε;»
Πλεονεκτήματα: Λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών, έλεγχος της συζήτησης, 
Μειονεκτήματα: Λίγες πληροφορίες, μη κατανόηση της αιτίας προβλήματος.

1) Ουδέτερες ερωτήσεις (αφήνουν τον εξεταζόμενο να απαντήσει χωρίς να 
επηρεάζεται από τον εξεταστή)

- «Ποιο είδος γάλακτος προτιμάτε;»
- «Τι τρώτε συνήθως το πρωί αφού σηκωθείτε;»
- «Προσθέτετε λάδι στη σαλάτα;»

2) Κατευθυνόμενες ερωτήσεις* (δείχνουν ποια απάντηση θα προτιμούσε ο 
εξεταστής να λάβει)

- «∆εν χρησιμοποιείται πλήρες γάλα, έτσι δεν είναι;»
- «∆εν προλαβαίνετε να φάτε πρωινό, έτσι;»
- «Μήπως προσθέτετε πολύ λάδι στη σαλάτα;»

* Πρέπει να αποφεύγονται!!



Φόρμα ανάκλησης 24ώρου

1 2α                         2β 3 4 5
Ώρα Είδος τροφής  (τρόπος μαγειρέματος) Τόπος Μάρκα Ποσότητα



Ανάκληση 24 ώρου: Πρώτο στάδιο

Καταγράφονται τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώθηκαν
την προηγούμενη ημέρα.

Χρησιμοποιούνται «ουδέτερες» ερωτήσεις

1 2α 2β 3 4 5
Ώρα Είδος τροφής (τρόπος 

μαγειρέματος)
Τόπος Μάρκα Ποσότη

τα
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Presentation Notes
Παρέχονται πληροφορίες για όλα τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες ή την προηγούμενη ημέρα.Χρησιμοποιούνται «ουδέτερες» ερωτήσεις όπως «Θα ήθελα να μου πείτε τι φάγατε αφού ξυπνήσατε χθες το πρωί.»«Τι φάγατε το μεσημέρι?»Αποφεύγουμε ερωτήσεις όπως«Δεν πιστεύω να μην φάγατε πρωινό?»



Ανάκληση 24ώρου: Δεύτερο στάδιο

Καταγράφεται ο χρόνος (ώρα) και τόπος κατανάλωσης

Περιγράφονται τα καταναλισκόμενα τρόφιμα και ποτά με 
περισσότερες λεπτομέρειες

– Ζητούνται οι συνταγές όταν χρειάζεται

1 2α   2β 3 4 5
Ώρα Είδος τροφής  (τρόπος 

μαγειρέματος)
Τόπος Μάρκα Ποσότη

τα
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Περιγράφονται τα καταναλισκόμενα τρόφιμα και ποτά με περισσότερες λεπτομέρειεςτρόπος μαγειρέματοςεμπορικό όνομα τροφίμου (μάρκα)ποσοστό λιπαρώνΓια τα σύνθετα σπιτικά φαγητά πρέπει να καταγράφονται τα ωμά τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους καθώς και ο αριθμός των μερίδων που προκύπτουν από μία συνταγή (για πόσα άτομα είναι περίπου αυτό το ταψί το παστίτσιο?).Καταγράφεται ο χρόνος (ώρα) και τόπος κατανάλωσης



Ανάκληση 24ώρου: Τρίτο στάδιο

Εκτιμάται η ποσότητα των προσλαμβανομένων τροφίμων και
ποτών (μονάδες όγκου ή βάρους)

Χρησιμοποιούνται:

– Προπλάσματα

– Βαθμολογημένα μοντέλα

– Ποτήρια (π.χ. πλαστικά, κούπες)

– Κουτάλια

– Χάρακας

1 2α             2β 3 4 5
Ώρα Είδος τροφής  (τρόπος 

μαγειρέματος)
Τόπος Μάρκα Ποσότη

τα
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Presentation Notes
Οι ποσότητες υπολογίζονται σε μονάδες όγκου (π.χ. ml, κούπα) ή σε μονάδες βάρους (gr, pounds, ounces) και έπειτα μετατρέπονται στον αντίστοιχο αριθμό γραμμαρίων.Χρήση, ποτηριών (π.χ. πλαστικά, κούπες) και κουταλιών για τον υπολογισμό ποσοτήτων, αρκεί να είναι γνωστή η χωρητικότητά τους.Ένας χάρακας μπορεί να είναι  χρήσιμος για την εκτίμηση του  πάχους μιας φέτας κρέατος, τυριού ή κέικ.Γίνεται χρήση προπλασμάτων τροφίμων και ποτών ή χρησιμοποιούνται βαθμολογημένα μοντέλα Να ΒΑΛΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΛΠ ΣΤΟ ΙΔΙΟ SLIDE.



Ανάκληση 24ώρου: Τέταρτο στάδιο

Ανασκόπηση αυτών που ειπώθηκαν
- Ελέγχεται αν κάποια από τις ομάδες τροφίμων έχει τυχόν
παραληφθεί.

- Ελέγχεται αν η συγκεκριμένη μέρα είναι μια τυπική,
κανονική ημέρα

Συμπληρωματικές ερωτήσεις

Λαμβάνετε κάποιο 
συμπλήρωμα 
διατροφής;

Καταναλώσατε 
κάποιο τρόφιμο 
κατά τη διάρκεια 

της νύχτας;
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Ανασκόπηση αυτών που ειπώθηκαν. Ο εξεταστής αναφέρει πολύ σύντομα ότι έχει ήδη γράψει, παραμένοντας ίσως λίγο πιο πολύ χρόνο (διακριτικά) σε σημεία που θεωρεί ότι δεν έχει πάρει όλες τις πληροφορίες που θα έπρεπε να πάρει ή δεν έχει πάρει απόλυτα σωστές πληροφορίες. Με την ανασκόπηση προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη σωστή καταγραφή όλων των προσλαμβανομένων τροφίμων και ποτών. Ερώτηση για λήψη συμπληρωμάτων διατροφής (βιταμινών και μετάλλων), πρωτεϊνούχων σκευασμάτων, μη θερμιδογόνων αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών.Διερευνάται το ενδεχόμενο κατανάλωσης κάποιων τροφίμων ή ποτών κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Παράδειγμα ανάκλησης 24ώρου



1 2α 2β 4 5 3

Ώρα Είδος τροφής Μάρκα Ποσότητα Τόπος

Καφέ

Ψωμί

Βούτυρο

Κοτόπουλο

Πατάτες

Σαλάτα

Τυρί

Κρασί



1 2α                                 2β 4 5 3
Ώρα Είδος τροφής Μάρκα Τόπος

7:00 Καφέ Γαλλικό
Ζάχαρη

Γάλα πλήρες Νουνού

Σπίτι

Ψωμί   του τοστ ολικής άλεσης Σπίτι

Βούτυρο Lurpack Σπίτι

15:00 Κοτόπουλο

Μπούτι, στο φούρνο,  
με τη πέτσα

Εστιατόριο 
εταιρίας

Πατάτες                στο φούρνο
Ελαιόλαδο

Σαλάτα

Λάχανο
Καρότο

Εστιατόριο 
εταιρίας

Ελαιόλαδο

Κρασί κόκκινο



1 2α                                 2β 4 5 3
Ώρα Είδος τροφής Μάρκα Ποσότητα Τόπος

7:00 Καφέ                              Γαλλικό

Ζάχαρη

Γάλα Νουνού

1 φλιτζάνι (5 g)

2 κουτ γλυκού (10 g)

1 μικρομερίδα (15 g)

Σπίτι

Ψωμί       του τοστ ολικής άλεσης 1 φέτα (30 g) Σπίτι

Βούτυρο Lurpac 1 κ. γλυκού (5 g) Σπίτι

15:00 Κοτόπουλο

Μπούτι, στο φούρνο, 

με τη πέτσα

180 γρ

Σπίτι

Πατάτες                στο φούρνο

Ελαιόλαδο

1 μεγάλη (200 g)

3 κουτ σούπας (15 g)

Σπίτι

Σαλάτα

Λάχανο

Καρότο

2 φλιτζάνια (120 g)

1 φλιτζάνι (60 g)

Σπίτι

Ελαιόλαδο 2 κ. σούπας (30 g) Σπίτι

Κρασί κόκκινο 1 ποτηράκι (125 ml) Σπίτι



Μια ανάκληση 24ώρου: 
Πλεονεκτήματα & Ενδεικνυόμενη χρήση

Πλεονεκτήματα
– Χαμηλό κόστος
– Ταχύτητα διεξαγωγής (15-20 λεπτά για έμπειρους εξεταστές)
– Κατάλληλο για αναλφάβητους εξεταζόμενους
– Δεν επιφέρει αλλαγές στη συνήθη δίαιτα
– Η αξιοπιστία πολλαπλασιάζεται αν διεξαχθούν 
επαναλαμβανόμενες ανακλήσεις 24ώρου. 

Σε ομαδικό επίπεδο
– 1 ανάκληση/άτομο→ καλά στοιχεία για την ομάδα.

Σε ατομικό επίπεδο
– 1 ανάκληση/άτομο→ μη ενδεδειγμένο
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Σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο	Χαμηλό κόστος	Ταχύτητα διεξαγωγής (15-20 λεπτά για έμπειρους εξεταστές)	Κατάλληλο για αναλφάβητους εξεταζόμενους 	Η αξιοπιστία και άρα η προσφορά της μεθόδου στον ερευνητή πολλαπλασιάζονται αν διεξαχθούν πολλαπλές ανακλήσεις 24ώρου. 	(αντιπροσωπευτικές ημέρες της εβδομάδας)Σε ομαδικό επίπεδο	1 ανάκληση/άτομο  καλά στοιχεία για την ομάδα. (αντιπροσωπευτικό πληθυσμιακό δείγμα & ημέρες της εβδομάδας)ΣΕ ΈΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (Ή ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) Ή ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (¨Η ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) νέα στατιστική μέθοδος του πανεπιστημίου της Iowa 	Για την αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων σε ομάδα



Επαναλαμβανόμενες ανακλήσεις 24ώρου

Για το άτομο ή την ομάδα

– Επαναλήψεις στην διάρκεια του έτους 

– Ο αριθμός των επαναλήψεων εξαρτάται από: την 
απαιτούμενη ακρίβεια, το θρεπτικό στοιχείο που εξετάζεται, 
τον πληθυσμό

– H U.S. Committee on Food Consumption Patterns προτείνει  
4 ανακλήσεις (24ώρου) μέσα στο ίδιο έτος.
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Για το άτομο ή την ομάδα (Κυρίως όμως για το άτομο), θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα παρακάτω:	Επαναλήψεις στην διάρκεια του έτους (εποχές, Σαββατοκύριακα, διακοπές, νηστείες, γιορτές)-> πρόσληψη τροφής ατόμου	Ο αριθμός των επαναλήψεων εξαρτάται από: την απαιτούμενη ακρίβεια, το θρεπτικό στοιχείο που εξετάζεται, τον πληθυσμό	H U.S. Committee on Food Consumption Patterns έχει συμπεριλάβει 4 μετρήσεις (24ώρου) μέσα στο ίδιο έτος για τον υπολογισμό της κατανομής των 	προσλαμβανόμενων θρεπτικών συστατικών ανά άτομο. ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΑΥΤΉ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΑΧΝΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ /ΑΤΟΜΟ ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 	ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. 



Ανάκληση 24ώρου: Μειονεκτήματα

Απαιτείται ικανότητα ανάκλησης (μνήμη)

Περισσότερο οι άνδρες δυσκολεύονται να δώσουν ακριβείς
πληροφορίες (;)

Επιλεκτική ανάκληση της προσλαμβανόμενης τροφής

Υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της δηλούμενης πρόσληψης
τροφής

Συνήθως παραλείπονται: σάλτσες, λίπη, έλαια, αλκοολούχα
ποτά, υγρά (αναψυκτικά & αθλητικά ποτά)

Η ακρίβεια της μεθόδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον
εξεταστή και τις διαθέσιμες αναλύσεις τροφίμων
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Απαιτείται ικανότητα ανάκλησης (μνήμη)  -> δυσκολίες με ηλικιωμένους και παιδιάΠερισσότερο οι άνδρες δυσκολεύονται να δώσουν ακριβείς πληροφορίες (καλύτερες οι γυναίκες). Αυτό ίσως έχει να κάνει με το ότι οι άνδρες δίνουν λιγότερο προσοχή στα ποσοστά του λίπους των τροφίμων (π.χ στα γιαούρτια) δεν γνωρίζουν τι περιέχει κάποιο σύνθετο τρόφιμο ούτε τον τρόπο που μαγειρεύτηκε και γενικά αν δεν ψωνίζουν (και φυσικά δεν μαγειρεύουν) οι ίδιοι δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τρόφιμα μάρκες κλπ. Υποσυνείδητα υπάρχει η τάση να παραλείπονται τροφές που θεωρούνται θρεπτικά πτωχές μέσα από μια διαδικασία επιλεκτικής ανάκλησης της προσλαμβανόμενης τροφής.Τα παχύσαρκα άτομα συνήθως υποεκτιμούν την θερμιδική πρόσληψή τους.Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνδρόμου του λεγόμενου Flat slope syndrome, κατά το οποίο τα άτομα τείνουν να υπερεκτιμούν τη διαιτητική τους πρόσληψη όταν αυτή είναι χαμηλή ή  να την υποεκτιμούν όταν αυτή είναι υψηλή. Η ακρίβεια της μεθόδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εξεταστή: συγκεκριμένη τυποποιημένη μέθοδος & επικοινωνία, τύπος ερωτήσεων, ύφος, καταγραφή στοιχείων, αριθμητικά λάθη, data entry λάθη, λογισμικά προγράμματα & αναλύσεις τροφίμων (π.χ.Nutritionist Five ή άλλες βάσεις τροφίμων).Να αναφέρουμε τις διαφορές που υπάρχουν:  	μεταξύ κρεάτων από ζώα που σιτίζονται διαφορετικά	τα τρόφιμα σε όλες τις χώρες δεν είναι ίδια (κάποια τρόφιμα αλλού είναι εμπλουτισμένα και αλλού όχι. Γάλα, αλάτι, σιτάρι κλπ)	Η Παρασκευή/συνταγή ενός γεύματος (λαζάνια, μουσακά) διαφέρει από χώρα σε χώρα καθώς και τα λάδια που χρησιμοποιούντα στο μαγείρεμα διαφέρουν. 



Ανάκληση 24ώρου: Εφαρμογές

1) Μελέτη NHANES

National Center for Health Statistics, 1994

Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία σε έτη Ηλικία σε έτη

Υδατάνθρακες

Λίπη

Πρωτεΐνες

Ενέργεια Ενέργεια



2) Μελέτη EPIC – Πρόσληψη λαχανικών

Ανάκληση 24ώρου: Εφαρμογές



Είδη μεθόδων διατροφικής αξιολόγησης

Ποσοτικές μέθοδοι Ποιοτικές μέθοδοι

Ανάκληση 24 ώρου Ημερολόγιο 
καταγραφής
τροφίμων

Ερωτηματολόγιο 
συχνότητας
κατανάλωσης 
τροφίμων

Διαιτολογικό ιστορικό

(Gibson, 1990)

Presenter
Presentation Notes
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ: χρησιμοποιούνται συχνότερα για να αξιολογήσουν τη συνήθη κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων, ομάδων τροφίμων, ορισμένων θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε λίγα τρόφιμα ή άλλων ουσιών (π.χ. πρόσθετα τροφίμων, καφεΐνη). Με κατάλληλες αναγωγές οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να παράσχουν και ποσοτικά στοιχεία για τη συνήθη διαιτητική πρόσληψη (π.χ. ποσοτικό ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων που θα αναλυθεί παρακάτω). Το διαιτολογικό ιστορικό είναι μια σύνθετη και χρονοβόρος διαδικασία. Αναφέρεται στις σημειώσεις αλλά δεν θα ασχοληθούμε στο μάθημα.



Ημερολόγιο Καταγραφής 3-7 ημερών
(ζυγισμένο & μη)

Λεπτομερής καταγραφή όλων των τροφίμων/ποτών σε
μία δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως 3 - 7 ημέρες)

Τουλάχιστον 2 καθημερινές και 1 Σαββατοκύριακο

Χρησιμοποιούνται οικιακά μέσα (π.χ. κούπες, κουτάλια,
χάρακας) ή ζυγαριά τροφίμων

Ακριβέστερη μέθοδος: ζύγιση

Presenter
Presentation Notes
Το ημερολόγιο καταγραφής της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή όλων όσων καταναλώθηκαν γεύμα προς γεύμα για μία δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως 3 - 7 ημέρες).Τουλάχιστον 2 καθημερινές και 1 ΣαββατοκύριακοΗ ποσότητα υπολογίζεται με οικιακά μέσα (π.χ. κούπες, κουτάλια, χάρακας) ή ζυγαριά τροφίμων. Η πιο ακριβής μέθοδος (ΟΛΩΝ) είναι η ζύγιση



Ημερολόγιο καταγραφής 3-7 ημερών

Ώρα Είδος τροφής  

(τρόπος 
μαγειρέματος)

Μάρκα Ποσότητα Τόπος Ποιος 
ετοίμασε 
το φαγητό

Ποιος 
έφαγε 
μαζί σου

Άλλες 
ταυτόχρονες 
ασχολίες

Ημέρα: Ημ/νία

Presenter
Presentation Notes
Καταγράφονται όλα τα τρόφιμα, ποτά και σνακ (και εμπορικά ονόματα).Τόπος και ώρα Κάθε καινούργια ημέρα καταγράφεται σε καινούργια σελίδα και καταχωρείται η ακριβής ημερομηνία.Κάθε συστατικό καταγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή (π.χ. ένα σάντουιτς θα καταχωρηθεί ως ψωμί, ζαμπόν, τυρί, βούτυρο).Καταγράφονται συμπληρώματα βιταμινών ή μετάλλων (ποσότητα, εμπορικό όνομα, άλλα χαρακτηριστικά). Αντιγραφή από το πακέτο ή προσκόμιση ετικέτας.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΤρόπος μαγειρέματος τροφίμου (ωμό ή μαγειρεμένο, με τη φλούδα ή ξεφλουδισμένο, φρέσκο ή κονσερβοποιημένο κ.λ.π.) Εμπορικό του όνομα (π.χ. Kellogg`s Corn Flakes).Καταγράφονται όλα τα καρυκεύματα ή οι σάλτσες που προστίθενται (π.χ. πίκλες, κέτσαπ, μουστάρδα) και άλλες πληροφορίες ειδικής φύσης (π.χ. προϊόντα με μειωμένο Να).Όπως και στην ανάκληση 24ώρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποια συγκεκριμένη συνταγή, πρέπει να καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες κάθε προστιθέμενου συστατικού καθώς και η τελική ποσότητα φαγητού που κατανάλωσε ο εξεταζόμενος.Κατά την καταγραφή των τροφίμων αυτά πρέπει να ζυγίζονται με τη μορφή που καταναλώνονται (π.χ. τηγανισμένο ψάρι), ενώ αφαιρείται από το αρχικά μετρούμενο βάρος, το βάρος της τροφής που δεν καταναλώθηκε (υπόλοιπο, τα κόκαλα, τα κουκούτσια ή τη φλούδα κάποιων τροφίμων).ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΝα προσθέσω σε επόμενη διαφάνεια ένα από τα παραδείγματα που δίνουμε στους γονείς (Greek Infant Nutrition Survey) και θα ήταν καλό να βάλω και κάποια κομμάτια από τις οδηγίες που τους δίνουμε σε χωριστή διαφάνεια (π.χ περιγραφή μεγέθους μερίδας). 



Ημερολόγιο καταγραφής μη ζυγισμένων 
τροφίμων

Ώρα Είδος τροφής-
Τρόπος 
μαγειρέματος-
Μάρκα

Ποσότητα Τόπος Ποιος έφαγε 
μαζί σου;

Ποιος 
ετοίμασε το 
φαγητό;

Πρωί

9:00
Σάντουιτς με:

Μπαγκέτα άσπρη 40 cm

Σχολή Φίλοι Κυλικείο

Τυρί κίτρινο-
Gouda

2 φέτες του τοστ

Ντομάτα 2 λεπτές φέτες

Μεσημέ
ρι

14:00

Μακαρόνια 
βρασμένα-MISKO

2 φλιτζάνια Σπίτι Γονείς Μητέρα

Κιμάς 
μοσχαρίσιος 
μαγειρεμένος

4 κουτ σούπας Μητέρα

Τυρί γραβιέρα 3 κουτ γλυκού Μητέρα

Presenter
Presentation Notes
Καταγράφονται όλα τα τρόφιμα, ποτά και σνακ (και εμπορικά ονόματα).Τόπος και ώρα Κάθε καινούργια ημέρα καταγράφεται σε καινούργια σελίδα και καταχωρείται η ακριβής ημερομηνία.Κάθε συστατικό καταγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή (π.χ. ένα σάντουιτς θα καταχωρηθεί ως ψωμί, ζαμπόν, τυρί, βούτυρο).Καταγράφονται συμπληρώματα βιταμινών ή μετάλλων (ποσότητα, εμπορικό όνομα, άλλα χαρακτηριστικά). Αντιγραφή από το πακέτο ή προσκόμιση ετικέτας.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΤρόπος μαγειρέματος τροφίμου (ωμό ή μαγειρεμένο, με τη φλούδα ή ξεφλουδισμένο, φρέσκο ή κονσερβοποιημένο κ.λ.π.) Εμπορικό του όνομα (π.χ. Kellogg`s Corn Flakes).Καταγράφονται όλα τα καρυκεύματα ή οι σάλτσες που προστίθενται (π.χ. πίκλες, κέτσαπ, μουστάρδα) και άλλες πληροφορίες ειδικής φύσης (π.χ. προϊόντα με μειωμένο Να).Όπως και στην ανάκληση 24ώρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποια συγκεκριμένη συνταγή, πρέπει να καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες κάθε προστιθέμενου συστατικού καθώς και η τελική ποσότητα φαγητού που κατανάλωσε ο εξεταζόμενος.Κατά την καταγραφή των τροφίμων αυτά πρέπει να ζυγίζονται με τη μορφή που καταναλώνονται (π.χ. τηγανισμένο ψάρι), ενώ αφαιρείται από το αρχικά μετρούμενο βάρος, το βάρος της τροφής που δεν καταναλώθηκε (υπόλοιπο, τα κόκαλα, τα κουκούτσια ή τη φλούδα κάποιων τροφίμων).ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΝα προσθέσω σε επόμενη διαφάνεια ένα από τα παραδείγματα που δίνουμε στους γονείς (Greek Infant Nutrition Survey) και θα ήταν καλό να βάλω και κάποια κομμάτια από τις οδηγίες που τους δίνουμε σε χωριστή διαφάνεια (π.χ περιγραφή μεγέθους μερίδας). 



Ζύγιση τροφίμων



Ζύγιση τροφίμων



Ζύγιση τροφίμων



Ζύγιση τροφίμων



Ημερολόγιο καταγραφής ζυγισμένων 
τροφίμων

Ώρα Είδος τροφής- Τρόπος 
μαγειρέματος-Μάρκα

Ποσότητα Τόπος Ποιος έφαγε 
μαζί σου

Ποιος 
ετοίμασε 
το φαγητό

Βράδυ

21:30
Κρέας μοσχαρίσιο 
λεμονάτο

Μακαρόνια βρασμένα

Σάλτσα

Ελαιόλαδο

Ντομάτα (σάλτσα)

Τυρί γραβιέρα

Σαλάτα:

Ντομάτα

Κρεμμύδι

Πράσινη πιπεριά

Ελαιόλαδο

88 γρ

200 γρ

54 γρ

10 γρ

44 γρ

32 γρ

144 γρ

16 γρ

28 γρ

10 γρ

Σπίτι Πατέρας και 
μητέρα

Μητέρα

Presenter
Presentation Notes
Καταγράφονται όλα τα τρόφιμα, ποτά και σνακ (και εμπορικά ονόματα).Τόπος και ώρα Κάθε καινούργια ημέρα καταγράφεται σε καινούργια σελίδα και καταχωρείται η ακριβής ημερομηνία.Κάθε συστατικό καταγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή (π.χ. ένα σάντουιτς θα καταχωρηθεί ως ψωμί, ζαμπόν, τυρί, βούτυρο).Καταγράφονται συμπληρώματα βιταμινών ή μετάλλων (ποσότητα, εμπορικό όνομα, άλλα χαρακτηριστικά). Αντιγραφή από το πακέτο ή προσκόμιση ετικέτας.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΤρόπος μαγειρέματος τροφίμου (ωμό ή μαγειρεμένο, με τη φλούδα ή ξεφλουδισμένο, φρέσκο ή κονσερβοποιημένο κ.λ.π.) Εμπορικό του όνομα (π.χ. Kellogg`s Corn Flakes).Καταγράφονται όλα τα καρυκεύματα ή οι σάλτσες που προστίθενται (π.χ. πίκλες, κέτσαπ, μουστάρδα) και άλλες πληροφορίες ειδικής φύσης (π.χ. προϊόντα με μειωμένο Να).Όπως και στην ανάκληση 24ώρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποια συγκεκριμένη συνταγή, πρέπει να καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες κάθε προστιθέμενου συστατικού καθώς και η τελική ποσότητα φαγητού που κατανάλωσε ο εξεταζόμενος.Κατά την καταγραφή των τροφίμων αυτά πρέπει να ζυγίζονται με τη μορφή που καταναλώνονται (π.χ. τηγανισμένο ψάρι), ενώ αφαιρείται από το αρχικά μετρούμενο βάρος, το βάρος της τροφής που δεν καταναλώθηκε (υπόλοιπο, τα κόκαλα, τα κουκούτσια ή τη φλούδα κάποιων τροφίμων).ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΝα προσθέσω σε επόμενη διαφάνεια ένα από τα παραδείγματα που δίνουμε στους γονείς (Greek Infant Nutrition Survey) και θα ήταν καλό να βάλω και κάποια κομμάτια από τις οδηγίες που τους δίνουμε σε χωριστή διαφάνεια (π.χ περιγραφή μεγέθους μερίδας). 



Ημερολόγιο καταγραφής ζυγισμένων 
τροφίμων

Ώρα Είδος τροφής- Τρόπος 
μαγειρέματος-Μάρκα

Ποσότητα Τόπος Ποιος έφαγε 
μαζί σου

Ποιος 
ετοίμασε 
το φαγητό

Μεσημέ
ρι

14:30

Μουσακάς:

Κιμάς

Κολοκύθια

Μελιτζάνες

Κρεμμύδι

Ελαιόλαδο

Μπεσαμέλ:

Γάλα

Αυγό

Αλεύρι άσπρο

350 γρ

100 γρ

80 γρ

70 γρ

20 γρ

30 γρ

50 γρ

70 γρ

¼ (30 γρ)

30 γρ

Σπίτι Οικογένεια Μητέρα

Presenter
Presentation Notes
Καταγράφονται όλα τα τρόφιμα, ποτά και σνακ (και εμπορικά ονόματα).Τόπος και ώρα Κάθε καινούργια ημέρα καταγράφεται σε καινούργια σελίδα και καταχωρείται η ακριβής ημερομηνία.Κάθε συστατικό καταγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή (π.χ. ένα σάντουιτς θα καταχωρηθεί ως ψωμί, ζαμπόν, τυρί, βούτυρο).Καταγράφονται συμπληρώματα βιταμινών ή μετάλλων (ποσότητα, εμπορικό όνομα, άλλα χαρακτηριστικά). Αντιγραφή από το πακέτο ή προσκόμιση ετικέτας.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΤρόπος μαγειρέματος τροφίμου (ωμό ή μαγειρεμένο, με τη φλούδα ή ξεφλουδισμένο, φρέσκο ή κονσερβοποιημένο κ.λ.π.) Εμπορικό του όνομα (π.χ. Kellogg`s Corn Flakes).Καταγράφονται όλα τα καρυκεύματα ή οι σάλτσες που προστίθενται (π.χ. πίκλες, κέτσαπ, μουστάρδα) και άλλες πληροφορίες ειδικής φύσης (π.χ. προϊόντα με μειωμένο Να).Όπως και στην ανάκληση 24ώρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποια συγκεκριμένη συνταγή, πρέπει να καταγράφονται οι ακριβείς ποσότητες κάθε προστιθέμενου συστατικού καθώς και η τελική ποσότητα φαγητού που κατανάλωσε ο εξεταζόμενος.Κατά την καταγραφή των τροφίμων αυτά πρέπει να ζυγίζονται με τη μορφή που καταναλώνονται (π.χ. τηγανισμένο ψάρι), ενώ αφαιρείται από το αρχικά μετρούμενο βάρος, το βάρος της τροφής που δεν καταναλώθηκε (υπόλοιπο, τα κόκαλα, τα κουκούτσια ή τη φλούδα κάποιων τροφίμων).ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΝα προσθέσω σε επόμενη διαφάνεια ένα από τα παραδείγματα που δίνουμε στους γονείς (Greek Infant Nutrition Survey) και θα ήταν καλό να βάλω και κάποια κομμάτια από τις οδηγίες που τους δίνουμε σε χωριστή διαφάνεια (π.χ περιγραφή μεγέθους μερίδας). 



Ημερολόγιο καταγραφής ζυγισμένων τροφίμων

Επιπρόσθετες ερωτήσεις
- Σε πόσο χρόνο έφαγες;

- Τι ένιωθες όταν το έτρωγες;

- Με ποιον έφαγες

- Τι έκανες συγχρόνως;



Σύγκριση απλού και ζυγισμένου ημερολογίου 
καταγραφής τροφίμων

Απλό (χωρίς ζύγιση) Ζυγισμένο

Εκτίμηση ποσότητας

Ακρίβεια

Εφαρμογή

Απαιτούμενη προσπάθεια από τον εξεταζόμενο

Κόστος



Σύγκριση απλού και ζυγισμένου ημερολογίου 
καταγραφής τροφίμων

Απλό (χωρίς ζύγιση) Ζυγισμένο

Οικιακά Μέτρα Ζύγιση

Ακρίβεια

Εφαρμογή

Απαιτούμενη προσπάθεια από τον εξεταζόμενο

Κόστος



Σύγκριση απλού και ζυγισμένου ημερολογίου 
καταγραφής τροφίμων

Απλό (χωρίς ζύγιση) Ζυγισμένο

Οικιακά Μέτρα Ζύγιση

Χαμηλότερη ακρίβεια Υψηλότερη ακρίβεια 

(gold method)

Εφαρμογή

Απαιτούμενη προσπάθεια από τον εξεταζόμενο

Κόστος



Σύγκριση απλού και ζυγισμένου ημερολογίου 
καταγραφής τροφίμων

Απλό (χωρίς ζύγιση) Ζυγισμένο

Οικιακά Μέτρα Ζύγιση

Χαμηλότερη ακρίβεια Υψηλότερη ακρίβεια 

(gold method)

Ομάδες ατόμων (ευκολία) Συνήθως για αξιολόγηση

ατόμου

Απαιτούμενη προσπάθεια από τον εξεταζόμενο

Κόστος

Presenter
Presentation Notes
Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρακτικός τρόπος αξιολόγησης της θρεπτικής πρόσληψης, της συχνότητας κατανάλωσης και της ποιότητας της πρόσληψης τροφής σε ομάδες λίγων ατόμων, που έχουν ισχυρό κίνητρο για την τήρηση ημερολογίου και μια ορισμένη ικανότητα αντίληψης.



Σύγκριση απλού και ζυγισμένου ημερολογίου 
καταγραφής τροφίμων

Απλό (χωρίς ζύγιση) Ζυγισμένο

Οικιακά Μέτρα Ζύγιση

Χαμηλότερη ακρίβεια Υψηλότερη ακρίβεια 

(gold method)

Ομάδες ατόμων (ευκολία) Συνήθως για αξιολόγηση

Ατόμου

Λιγότερη προσπάθεια

(μεγαλύτερη διάθεση 
συνεργασίας)

Περισσότερη προσπάθεια

(πιθανές αλλαγές στις 
διατροφικές συνήθειες)

Κόστος



Σύγκριση απλού και ζυγισμένου ημερολογίου 
καταγραφής τροφίμων

Απλό (χωρίς ζύγιση) Ζυγισμένο

Οικιακά Μέτρα Ζύγιση

Χαμηλότερη ακρίβεια Υψηλότερη ακρίβεια 

(gold method)

Ομάδες ατόμων (ευκολία) Συνήθως για αξιολόγηση

Ατόμου

Λιγότερη προσπάθεια

(μεγαλύτερη διάθεση 
συνεργασίας)

Περισσότερη προσπάθεια

(πιθανές αλλαγές στις 
διατροφικές συνήθειες)

Χαμηλό Υψηλό



Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων: 
Πλεονεκτήματα

Μέθοδος αναφοράς

(gold standard)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο της
εγκυρότητας άλλων μεθόδων

Δεν εξαρτάται από τη μνήμη



Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων: 
Μειονεκτήματα

Συμμετέχοντες: ορισμένο μορφωτικό επίπεδο, κίνητρο, αντίληψη

Υπέρβαροι: συχνά υπο-εκτιμούν την διατροφική τους πρόσληψη

Αλλαγή διατροφικών συνηθειών

Συμμόρφωση: Προβληματική με αύξηση των ημερών καταγραφής

Υψηλό κόστος, ειδικά εκπαιδευμένοι διαιτολόγοι που μπορούν να
εκτιμήσουν σωστά όσα καταγράφονται στο ημερολόγιο.

Χρονοβόρα μέθοδος

Δυσκολία του ατόμου να εκτιμήσει την πρόσληψη τροφίμων

εκτός σπιτιού→ μείωση αξιοπιστίας

Presenter
Presentation Notes
Απαιτεί άτομα με ορισμένο μορφωτικό επίπεδο, ισχυρό κίνητρο συμμόρφωσης, και ικανότητα αντίληψηςΤα παχύσαρκα άτομα συχνά υπο-εκτιμούν την διατροφική τους πρόσληψη (γενική παρατήρηση & για 24ώρου). Οι εξεταζόμενοι, τείνουν να αλλάζουν τις διαιτητικές τους συνήθειες  Προβληματική συμμόρφωση με αύξηση των ημερών καταγραφήςΥψηλό κόστος, ειδικά εκπαιδευμένοι διαιτολόγοι που μπορούν να εκτιμήσουν σωστά όσα καταγράφονται στο ημερολόγιο. Η αξιοπιστία τέλος της μεθόδου μειώνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων εκτός σπιτιού (π.χ. σε εστιατόρια, fast-food) όπου καθίσταται δύσκολη η εκτίμηση και ο προσδιορισμός της πραγματικής διατροφικής πρόσληψης.



Ενδεικνυόμενη Χρήση

Ατομικό & Ομαδικό επίπεδο: 
– ακριβή στοιχεία για άτομα με υψηλό κίνητρο 
συμμόρφωσης

Ιατρικούς λόγους / παρακολούθηση ασθενή

Ερευνητικούς σκοπούς: 
– μέθοδος αναφοράς, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων / 
θρεπτικών στοιχείων κλπ. 



Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων: 
Νέες εξελίξεις

Φωτογράφηση τροφίμων

Βιντεοσκόπηση

Χρήση Bar-Codes

Χρήση ειδικών συσκευών 

(μαγνητόφωνα –ζυγαριές)



Είδη μεθόδων διατροφικής αξιολόγησης

Ποσοτικές μέθοδοι Ποιοτικές μέθοδοι

Ανάκληση 24 ώρου Ημερολόγιο 
καταγραφής
τροφίμων

Ερωτηματολόγιο 
συχνότητας
κατανάλωσης 
τροφίμων

Διαιτολογικό ιστορικό

(Gibson, 1990)
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Presentation Notes
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ: χρησιμοποιούνται συχνότερα για να αξιολογήσουν τη συνήθη κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων, ομάδων τροφίμων, ορισμένων θρεπτικών στοιχείων που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε λίγα τρόφιμα ή άλλων ουσιών (π.χ. πρόσθετα τροφίμων, καφεΐνη). Με κατάλληλες αναγωγές οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να παράσχουν και ποσοτικά στοιχεία για τη συνήθη διαιτητική πρόσληψη (π.χ. ποσοτικό ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων που θα αναλυθεί παρακάτω). Το διαιτολογικό ιστορικό είναι μια σύνθετη και χρονοβόρος διαδικασία. Αναφέρεται στις σημειώσεις αλλά δεν θα ασχοληθούμε στο μάθημα.



Ερωτηματολόγια Συχνότητας Κατανάλωσης 
Τροφίμων (FFQ)
Περιγραφή: Α) στήλη τροφίμων

Β) Κατηγορίες συχνότητας κατανάλωσης

Α

Β



Ερωτηματολόγια Συχνότητας Κατανάλωσης 
Τροφίμων (FFQ)
Περιγραφή: Α) στήλη τροφίμων

Β) Κατηγορίες συχνότητας κατανάλωσης

•Ομάδες 
τροφίμων
•Τρόφιμα
•Τρόφιμα με 
περιοδική
κατανάλωση

Α

5-10 κατηγορίες (↑ακρίβειας με↑κατηγοριών) Β

Presenter
Presentation Notes
Μπορούν να διακριθούν τρία βασικά είδη ερωτηματολογίων τα απλά ή μη ποσοτικά , τα ημιποσοτικά και τα ποσοτικά.  Στα απλά ή μη ποσοτικά ερωτηματολόγια ζητείται από τον εξεταζόμενο να δηλώσει πόσες φορές το χρόνο, το μήνα, την εβδομάδα ή τη μέρα καταναλώνει κάποια τρόφιμα π.χ. μακαρόνια ή ρύζι. Το μη ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη NHANES  Τα ημιποσοτικά ερωτηματολόγια παρέχουν κάποιες πληροφορίες για το μέγεθος των μερίδων. Ζητείται για παράδειγμα να συμπληρωθεί με ποιά συχνότητα καταναλώνεται ένα μέτριο πορτοκάλι. Χαρακτηριστικό ερωτηματολόγιο της κατηγορίας αυτής είναι του Walter Willett. Στην τρίτη κατηγορία ερωτηματολογίων ανήκουν τα ποσοτικά ερωτηματολόγια. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον εξεταζόμενο να συγκρίνει τη μερίδα που συνήθως καταναλώνει με τη μερίδα αναφοράς. Έτσι ο ερωτώμενος χαρακτηρίζει τη μερίδα που συνηθίζει να προσλαμβάνει ως μικρή, μεσαία ή μεγάλη σε σχέση με αυτή που ορίζεται κάθε φορά ως μερίδα αναφοράς .Ένα γνωστό ερωτηματολόγιο τέτοιου τύπου είναι αυτό που συστάθηκε από τον Gladys Block 







Δημιουργία FFQ ανάλογα με τις ανάγκες της 
μελέτης



Συστάσεις για το σχεδιασμό και τη 
χρησιμοποίηση των FFQ

Χρησιμοποίηση υπάρχοντος FFQ:
– Έλεγχος του πληθυσμού που έχει χρησιμοποιηθεί.

Δημιουργία ή τροποποίηση FFQ:
– Ομαδοποίηση ορισμένων τροφίμων
– «Πληρότητα» της λίστας ανάλογα με το σκοπό

Πιλοτική χορήγηση
Προσδιορισμός ποσότητας με βοηθήματα
Χρήση κλειστών ερωτήσεων
Προτείνεται η παρουσία εκπαιδευμένου ατόμου 
Κατάλληλο για διερεύνηση σχέσης διατροφής και νοσημάτων σε 

πληθυσμούς 

Presenter
Presentation Notes
Συστήνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρουσία ενός εκπαιδευμένου ατόμου. Αν το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εξεταζόμενο πρέπει στη συνέχεια να ελέγχεται για την πληρότητά του.Κάθε ερωτηματολόγιο πρέπει να δίδεται πρώτα πιλοτικά σε ένα μικρό δείγμα ατόμων ώστε να γίνουν τυχόν τροποποιήσεις στα τρόφιμα ή τις ποσότητες αν αυτό απαιτηθεί. Η χρήση του ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων ενδείκνυται για τον προσδιορισμό της συχνότητας κατανάλωσης ομάδων τροφίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  επίσης για τον προσδιορισμό θρεπτικών συστατικών που περιέχονται σε λίγα τρόφιμα σε μεγάλη ποσότητα (π.χ. ασβέστιο). Επιπλέον χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη διερεύνηση της σχέσης διατροφικών παραμέτρων και της εμφάνισης ή  της κλινικής εξέλιξης νόσων.Η χρήση του ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων αντενδείκνυται όταν το μελετούμενο δείγμα είναι μικρό και όταν ζητείται η απόλυτη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.



FFQ: Πλεονεκτήματα

Αξιολόγηση κατανάλωσης θρεπτικά συστατικά που 
βρίσκονται σε μεγάλη περιεκτικότητα σε λίγα τρόφιμα 
(π.χ. ασβέστιο, σίδηρος).
Αξιολόγηση πρόσληψης πρόσθετων τροφίμων, 
τεχνητών γλυκαντικών υλών, καφεΐνης κλπ. 
Χρόνος συμπλήρωσης 15-30 λεπτά
Χαμηλές απαιτήσεις από τον εξεταζόμενο
Μπορεί να αναγνωριστεί κατευθείαν από τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή
Χαμηλό κόστος για μεγάλα δείγματα



FFQ: Mειονεκτήματα

Μπορεί να μην περιλαμβάνει τα φαγητά ή τις ποσότητες 
που συνήθως καταναλώνονται από τους εξεταζόμενους
Οι διατροφικές πληροφορίες μειώνονται όταν ορισμένα 
τρόφιμα ομαδοποιούνται 
Εξαρτάται από την ικανότητα του ερωτώμενου να 
περιγράφει τη διατροφή του 
Δεν είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό της απόλυτης 
πρόσληψης θρεπτικών συστατικών



Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου

Πραγματική πρόσληψη ατόμου ή μικρών 
ομάδων:

Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων

Επαναλαμβανόμενες ανακλήσεις 24ώρου

Συνήθης πρόσληψη ατόμων:

Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων

Επαναλαμβανόμενες ανακλήσεις 24ώρου

Ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας 
κατανάλωσης τροφίμων

Presenter
Presentation Notes
Επιπλέον, βαρύνουσα σημασία κατά την επιλογή της μεθόδου έχουν οι ιδιαιτερότητες και οι αντιλήψεις ορισμένων ομάδων ή πληθυσμών, η επιβάρυνση που συνεπάγεται η κάθε μέθοδος για τον εξεταζόμενο καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή, το έμψυχο δυναμικό και οι πόροι που είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, συγκεκριμένες μέθοδοι είναι ακατάλληλες για ηλικιωμένα άτομα με φτωχή μνήμη, για πολυάσχολες μητέρες με μικρά παιδιά ή για αναλφάβητα άτομα. Άλλες μέθοδοι, από την άλλη πλευρά, απαιτούν εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικευμένα εργαστήρια, που μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Σε γενικές γραμμές, οι πιο ακριβείς μέθοδοι συνοδεύονται και από υψηλό κόστος. 



Ανίχνευση προτύπου διατροφής στον 
πληθυσμό:
FFQ
Ανάκληση 24 ώρου

Ανίχνευση ατόμων που βρίσκονται σε 
διατροφικό κίνδυνο:
Ανάκληση 24ώρου
Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων
FFQ
∆ιαιτολογικό ιστορικό

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου
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Σφάλματα, Ακρίβεια και Εγκυρότητα 
των μεθόδων διατροφικής αξιολόγησης

Presenter
Presentation Notes
Στην πρώτη διάλεξη μιλάμε για αξιολόγηση της διατροφής του ατόμου. Οπότε δεν αναφερόμαστε σε θέματα που αφορούν επιδημιολογικές μελέτες κλπ όπου π.χ. η συλλογή μίας ανάκλησης 24ώρου (από το κάθε άτομο) θα μπορούσε να δώσει καλές πληροφορίες για την ομάδα. 



Σφάλματα

Απόκλιση των μετρούμενων τιμών
από τις «πραγματικές» τιμές (Glosup et al.,1996)

Α. Τυχαίο Σφάλμα

Β. Συστηματικό 
Σφάλμα

Μετρούμενες τιμές

Πραγματικός μέσος

(Willett, 1998)
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Presentation Notes
Διακρίνονται δύο διαφορετικοί τύποι σφαλμάτων (Α τυχαία και Β συστηματικά). Τα τυχαία σφάλματα προκύπτουν από τυχαίες διακυμάνσεις των μετρούμενων μεταβλητών όταν οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται υπό τις ίδιες συνθήκες. Αντίθετα τα συστηματικά σφάλματα αποτελούν μια πηγή ανακρίβειας που σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις παραμένει σταθερή ή μεταβάλλεται κατά προβλέψιμο τρόπο (Rabinovich, 1995). Είναι εμφανές ότι αν υπάρχουν συστηματικά σφάλματα  ο πειραματικά μετρούμενος μέσος όρος διαφέρει σημαντικά από τον πραγματικό μέσο όρο του πληθυσμού (Willett, 1998).



Κύριες πηγές λάθους
Συστηματικό λάθος εξεταζομένου
Συστηματικό λάθος ερευνητή
Περιορισμένη ικανότητα ανάκλησης εξεταζομένου
Λανθασμένη εκτίμηση ποσότητας
Παράλειψη αξιολόγησης χρήσης συμπληρωμάτων
Κωδικοποίηση και ανάλυση τροφίμων



Σφάλματα στις απαντήσεις του εξεταζομένου

– Δεν κατανοεί την ερώτηση

– Θέλει να δώσει αποδεκτές 
απαντήσεις

– Αδυναμία περιγραφής της 
διατροφής

– Υπο & Υπερ καταγραφή της 
διαιτητικής πρόσληψης

Presenter
Presentation Notes
Το διαιτολογικό ιστορικό είναι μια σύνθετη και χρονοβόρος διαδικασία. Αναφέρεται στις σημειώσεις αλλά δεν θα ασχοληθούμε στο μάθημα.



Πώς αντιμετωπίζεται:

Ζύγιση (πιο αξιόπιστη μέθοδος)

Οικιακά μέτρα (π.χ. κούπα, κουταλιά)

Προπλάσματα

Φωτογραφίες τροφίμων
Οι αποκλίσεις από τα πραγματικά μεγέθη 
ήταν 16-53% όταν χρησιμοποιήθηκαν 
οικιακά σκεύη και 10-27%  όταν χρησιμο-
ποιήθηκαν προπλάσματα τροφίμων ή 
φωτογραφίες τροφίμων 
(Rutishauser, 1982). 

Σφάλματα εξεταζόμενου: Λανθασμένη 
Εκτίμηση του μεγέθους των μερίδων



Βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη NHANES





Σφάλματα εξεταζόμενου: Under-reporting 
και Over-reporting

Yπερεκτίμηση χαμηλής 
πρόσληψης 

Υποεκτίμηση υψηλής πρόσληψης



Σφάλματα εξεταστή: Στην κωδικοποίηση 
και την ανάλυση

Λανθασμένη μετατροπή μερίδων σε γρ
Προβλήματα με τους πίνακες συνθέσεως τροφίμων
– Δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία με τα τρόφιμα της 
βάσης

– Σφάλματα στην περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά

– Δεν υπάρχουν όλα τα συστατικά (π.χ. φυτοχημικά)
– Δε λαμβάνεται υπόψη η βιοδιαθεσιμότητα



Ακρίβεια

Α) Δ)Β) Γ)

Μία μέθοδος διατροφικής αξιολόγησης θεωρείται ακριβής
(αυθεντική, επαναλήψιμη, συνεπής) αν δίνει παρόμοια 
αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες χρήσεις της 

Presenter
Presentation Notes
Ακριβής μέθοδος θεωρείται αυτή στην οποία τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δύο μετρήσεις με την ίδια μέθοδο είναι παρόμοια. Ασυμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μετρήσεων, από την άλλη πλευρά, δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα μια μέθοδο που είναι ανακριβής. Μία ασυμφωνία μπορεί να σημαίνει μία πραγματική αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες του εξεταζόμενου ατόμου με την πάροδο του χρόνου (Kim et al., 1984).



Ακρίβεια

Εξαρτάται από
– διακύμανση μεταξύ των ατόμων (διατομική 
διακύμανση)

– διακύμανση στο ίδιο άτομο από μέρα σε μέρα 
(εσωτερική διακύμανση)

– υπό μελέτη πληθυσμός

– υπό μελέτη θρεπτικό συστατικό



Ανάκληση 24 ώρου: Ενδείκνυται η χρήση περισσότερων 
από μία ανακλήσεων λόγω της μεγάλης εσωτερικής 
διακύμανσης.

Ζυγισμένο ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων Πολύ 
καλή ακρίβεια

FFQ: Επαναληπτική συμπλήρωση FFQ 
Χαρακτηριστικό Παράδειγμα: 

Willett et al.  (1985) έλεγχος την ακρίβεια ενός ημι-ποσοτικού 
ερωτηματολογίου σε διάστημα ενός χρόνου

Ακρίβεια



Εσωτερική Διακύμανση
Για ορισμένα θρεπτικά συστατικά (π.χ. βιταμίνη Α, 
βιταμίνη C κ.λ.π.) η διακύμανση είναι μεγαλύτερη

Επίδραση επαναλαμβανόμενων συνεντεύξεων
Σημασία της ημέρας της εβδομάδας
Σημασία της εποχής

Βιταμίνη Α (ΙU/ Ημέρα)

Ημέρες
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Presentation Notes
Εκτός όμως από τη μείωση της απόλυτης τιμής του συντελεστή συσχέτισης, η μεγάλη εσωτερική διακύμανση θα μπορούσε να προκαλέσει και τα παρακάτω σφάλματα: α) να μειώσει τα επίπεδα σημαντικότητας της παλινδρόμησης και β) να προκαλέσει λανθασμένη κατηγοριοποίηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών των ατόμων σε τεταρτημόρια. 



Αύξηση ημερών καταγραφής

Εσωτερική Διακύμανση:
Τρόπος ελέγχου

Αριθμός ημερών καταγραφής ανά άτομο

1 2 5 «πολύ μεγάλος
αριθμός ημερών»

Ενέργεια ± 55% ± 39% ±25% ±10%

Πρωτεΐνη ± 64% ± 45% ±29% ± 12%

(Todd et al., 1983)
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Παραπάνω φαίνονται τα θεωρητικά όρια του διαστήματος εμπιστοσύνης 95% για την εκατοστιαία διακύμανση της παρατηρούμενης μέσης πρόσληψης του ατόμου ανάλογα με τον αριθμό ημερών καταγραφής. Τα δεδομένα βασίζονται σε ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων 15 ημερών, που συμπληρώθηκε από δεκαοχτώ υγιείς άνδρες. Μάλιστα, η καταγραφής της διατροφικής πρόσληψης έγινε με τη βοήθεια μαγνητοφώνου. (Todd et al., 1983) 



Διατομική διακύμανση

Όλα τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους στην 
πραγματική καθημερινή κατανάλωση 
τροφής. 

Ηλικία

Φύλο

Τρόπος ελέγχου:

Μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα



Εγκυρότητα

• Η εγκυρότητα αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο 
η μέθοδος που χρησιμοποιείται μετρά αυτό για το 
οποίο εξαρχής σχεδιάστηκε για να μετρήσει.

• Η «αλήθεια» δεν μπορεί ποτέ να εκτιμηθεί με 
απόλυτη βεβαιότητα.

• Σχετική Εγκυρότητα: 
Gold standard Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων
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Εκτίμηση των επιπέδων και αξιολόγηση της 
αιτιολογίας της παιδικής και εφηβικής 
παχυσαρκίας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του 
Ελληνικού πληθυσμού



Πανελλαδικό πρόγραμμα εκτίμησης & αξιολόγησης 
παιδικής παχυσαρκίας

5000 παιδιά & 
έφηβοι
Αττική

Κρήτη

Ήπειρος

Θεσσαλία

Πελοπόννησος

Εύβοια – Βοιωτία

Θεσσαλονίκη

Θράκη

Νησιά Αιγαίου

Νησιά Ιονίου



Μεθοδολογία - Μετρήσεις

ΠΑΙΔΙΑ-ΕΦΗΒΟΙ
Δείκτης μάζας σώματος – Περιφέρεια 
μέσης & ισχίου
Ποσοστό λίπους σώματος (με την μέθοδο 
της βιοηλεκτρικής εμπέδησης)
Αξιολόγηση επιπέδων της φυσικής 
δραστηριότητας

Διατροφικές συνήθειες – Ενεργειακή 
πρόσληψη – Επιλογή τροφίμων
Συμπεριφορές και πεποιθήσεις απέναντι 
στο φαγητό



Πιλοτική μελέτη - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 181 παιδιά (90 αγόρια & 91 
κορίτσια)
Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Έλεγχος επαναληψιμότητας ΕΣΚΤ
99 παιδιά: ανεξάρτητη συμπλήρωση του ΕΣΚΤ 
σε 2 διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
(τουλάχιστον 1 εβδομάδα κενό)

Έλεγχος εγκυρότητας ΕΣΚΤ
82 παιδιά: χρήση 3-ημερων ημερολογίων 
καταγραφής τροφίμων 



Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης
Έλεγχος επαναληψιμότητας ΕΣΚΤ
Καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά δεν 
παρατηρήθηκε μεταξύ των 2 ανεξάρτητων 
συμπληρώσεων του ερωτηματολόγιου για τα 
περισσότερα τρόφιμα όπως επίσης και για τις 
κύριες διατροφικές συνήθειες οι οποίες 
επηρεάζουν τα επίπεδα της παχυσαρκίας

(W-test από -1,99 έως -0,02, p>0,05) 



Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης 
(Έλεγχος εγκυρότητας)

Συσχέτιση μεταξύ της 
κατανάλωσης κάποιων θερμιδικά 
πυκνών τροφίμων όπως 
χάμπουργκερ, σουβλάκια, πίτσα, 
αλμυρά σνακ, παγωτό και 
τηγανητές πατάτες και της 
συνολικής θερμιδικής πρόσληψης

Συσχέτιση ενεργειακής πρόσληψης 
& φαγητού εκτός σπιτιού

(Spearman-test από 0,3 έως 0,55 , 
p<0,05) 

Παράμετρος Αγόρια Κορίτσια

∆ΜΣ (kg/m2) 18,7 19,6

% ΛΣ 16,5 21,8

Περιφέρεια 
μέσης (cm)

65,7 68,8

Περιφέρεια 
ισχίου (cm)

75,3 80,3



Αποτελέσματα 
(Έλεγχος εγκυρότητας)

Μέση συχνότητα κατανάλωσης πρωινού: 4,6 φορές/εβδομάδα

- ∆ημητριακά πρωινού: 2 φορές / εβδομάδα

Η παράληψη πρωινού γεύματος συσχετιζόταν με αυξημένη 
κατανάλωση διαιτητικού λίπους και ΚΛΟ

Η τακτική κατανάλωση πρωινού συσχετιζόταν με αυξημένη 
πρόσληψη υδατανθράκων και βιταμίνης C. 
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