ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Χορτοφαγία καὶ ἄσκηση. Ποιά τὰ ὀφέλη καὶ ποιοί
οἱ πιθανοὶ κίνδυνοι γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀσκούμενου;
Θεόδωρος Β. Καστανιᾶς

M.Sc., Ph.D., Σχολὴ Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
«Ἂν μπορούσαμε νὰ δώσουμε σὲ κάθε ἄτομο τὴν
σωστὴ ποσότητα διατροφῆς καὶ ἄσκησης – οὔτε πολὺ λιγότερη, οὔτε πολὺ περισσότερη – τότε θὰ εἴχαμε βρεῖ τὸν
ἀσφαλέστερο τρόπο γιὰ τὴν Ὑγεία». .
Ἱπποκράτης (460−377 π.Χ.)

Τ

ὰ τελευταῖα χρόνια συναντᾶμε ὁλοένα καὶ περισσότερους
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑιοθετήσει ἕναν διαφορετικὸ τρόπο διατροφῆς, ἀποφεύγοντας τὰ προϊόντα ζωικῆς
προέλευσης. Οἱ λόγοι μπορεῖ νὰ εἶναι θρησκευτικοί, ἠθικοὶ
ἤ ὑγείας. Χορτοφάγος καλεῖται ὅποιος ἔχει ἐπιλέξει νὰ τρέφεται μὲ προϊόντα φυτικῆς προέλευσης, ὅπως τὰ φροῦτα, τὰ
λαχανικά, τὰ ὄσπρια, οἱ ξηροὶ καρποί, οἱ σπόροι. Ὡστόσο,
ὑπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων, ὅπου ἐπιτρέπεται ἡ κατανάλωση αὐγῶν, γαλακτοκομικῶν προϊόντων ἤ θαλασσινῶν. Ἰδιαίτερη μνεία θὰ πρέπει νὰ γίνει στὴν κατηγορία
τῶν ἀποκλειστικὰ χορτοφάγων (Vegan), οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἀποκλείσει ἀπὸ τὴ διατροφή τους ὅλα τὰ προϊόντα ζωικῆς
προέλευσης, ἀκόμη καὶ τὸ μέλι.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς χορτοφαγικῆς διατροφῆς στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει πληθώρα ἐπιστημονικῶν ἐνδείξεων, ὅτι μία τέτοιου εἴδους διατροφὴ προστατεύει
ἀπὸ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο, τὸν σακχαρώδη διαβήτη τύπου
ΙΙ, πολλῶν εἰδῶν καρκίνου, ὑπέρτασης, ἐνῶ συμβάλλει καὶ
στὴ μείωση τοῦ σωματικοῦ λίπους.
Πῶς ἐπηρεάζεται ὅμως ἡ ἀθλητικὴ ἀπόδοση ἑνὸς
ἀτόμου, τὸ ὁποῖο ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς διατροφικές του συνήθειες
τουλάχιστον μία ὁμάδα τροφῶν;
Πρωτεΐνη: οἱ ἀσκούμενοι ποὺ ἀκολουθοῦν ἕνα χορτοφαγικὸ πρόγραμμα διατροφῆς σίγουρα στεροῦνται τὴ λήψη
ζωικῆς πρωτεΐνης. Ὡστόσο, δύνανται νὰ προσλαμβάνουν
τὶς ἐπιθυμητὲς ποσότητες πρωτεϊνῶν ἀπὸ φυτικὲς πηγές,
ὅπως εἶναι τὰ ὄσπρια, ἡ σόγια, ἡ κινόα, οἱ ξηροὶ καρποί.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρωτεΐνη φυτικῆς προέλευσης δὲν
ἔχει τὴν ἴδια βιολογικὴ ἀξία μὲ τὴ ζωικὴ πρωτεΐνη, ἐντούτοις,
μελέτες δεικνύουν πὼς ὁ σωστὸς συνδυασμὸς ποικίλων
φυτικῶν τροφῶν προμηθεύει τὸν ὀργανισμὸ μὲ τὴν ἀπαραίτητη, ἀνάλογα μὲ τὸ ἄθλημα, ποσότητα ἀλλὰ καὶ ποιότητα
πρωτεϊνῶν.
Σίδηρος: ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ συστατικό, ἀπαραίτητο
γιὰ τὴν κυτταρικὴ λειτουργία, τὴν παραγωγὴ ὁρμονῶν καὶ
τὴν ὀξυγόνωση τοῦ ὀργανισμοῦ, μέσῳ τῆς παραγωγῆς
αἱμοσφαιρίνης. Συνεπῶς, ἕνας ἀσκούμενος, ποὺ δὲν λαμβάνει ἐπαρκεῖς ποσότητες σιδήρου, πιθανὸν νὰ αἰσθάνεται
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ἀτονία, κόπωση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ χαμηλὴ σωματικὴ ἀπόδοση. Ὅμως, προσεκτικὲς διατροφικὲς ἐπιλογές, ὅπως τὰ
ὄσπρια, τὰ σκοῦρα πράσινα λαχανικὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴν πρόσληψη βιταμίνης C (πορτοκάλι, λεμόνι, ἀκτινίδιο κ.ἂ.)
μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐπιθυμητὴ πρόσληψη σιδήρου.
Συνεπῶς, κάποιος μπορεῖ νὰ ἀθλεῖται ἀποτελεσματικά, χωρὶς
ἐκπτώσεις στὴν ἀπόδοσή του, ἀρκεῖ νὰ μεριμνεῖ, ὄχι μόνο γιὰ
τὴν ἐπαρκῆ τροφοδοσία τοῦ ὀργανισμοῦ του μὲ σίδηρο,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατανάλωση τροφῶν πού βοηθοῦν στὴν
ἀπορρόφησή του.
Βιταμίνη Β12: ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δοθεῖ στὴ βιταμίνη αὐτή, μιᾶς καὶ ἡ μακροχρόνια ἔλλειψή της μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει σὲ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας. Κανεὶς ἀσκούμενος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀθλεῖται ἀποτελεσματικά, ἂν παρουσιάζει ἔλλειψη αὐτῆς τῆς βιταμίνης, ἀφοῦ τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν χαμηλῶν τιμῶν της εἶναι ἡ ἔντονη κόπωση,
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ ἐπαρκῆ ἀνάπαυση. Εἶναι σχετικὰ εὔκολο,
ἕνας χορτοφάγος ἀθλητὴς νὰ καταλάβει ὅτι παρουσιάζει ἔλλειψη τῆς Β12, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἰδιαίτερα ἔντονο αἴσθημα
κόπωσης (κυρίως τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες), ἡ κακὴ ψυχικὴ
διάθεση, τὸ αἴσθημα παλμῶν, ἡ ἔλλειψη συγκέντρωσης εἶναι
μερικὰ ἀπὸ τὰ πρώιμα συμπτώματα, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν
νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Ψευδάργυρος: ἀπαραίτητος γιὰ τὴ σύνθεση τῶν πρωτεϊνῶν, τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν ἐνζύμων, τὴν παραγωγὴ
ὁρμονῶν, τὴν ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ, τὴν ὑγεία, τὴ ζωτικότητα καὶ τὴν εὐεξία τοῦ ἀσκούμενου. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἰδιότη-

τες καὶ μόνο καθίσταται ἀντιληπτό, ὅτι οἱ χαμηλὲς τιμές του
ἀποτελοῦν τροχοπέδη πρὸς τὴν ἀθλητικὴ ἀπόδοση, ἀφοῦ τὸ
αἴσθημα τῆς κόπωσης καθίσταται ἰδιαίτερα ἔκδηλο κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ὁ ψευδάργυρος ὑπάρχει καὶ σὲ τροφὲς
φυτικῆς προέλευσης (ὄσπρια, δημητριακὰ ὁλικῆς ἄλεσης,
σπόρους, διατροφικὴ μαγιά, ξηροὺς καρπούς, κ.ἂ.), ἀλλά,
δυστυχῶς, δὲν ἀπορροφᾶται ἐπαρκῶς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ
κατευθυντήριες ὁδηγίες συνιστοῦν στοὺς χορτοφάγους εἴτε
τὴν αὐξημένη ἡμερήσια πρόσληψη κατὰ 50% μέσῳ διατροφῆς εἴτε τὴ λήψη συμπληρωμάτων.
Ἀσβέστιο: βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ὀστῶν
καὶ τὴ σύνθεση τῶν ὁρμονῶν. Ἄν καὶ τὰ τρόφιμα ζωικῆς
προέλευσης εἶναι τὰ πιὸ πλούσια σὲ ἀσβέστιο, ὑπάρχουν
καὶ ἀρκετὲς φυτικὲς τροφὲς στὶς ὁποῖες ἐμπεριέχεται, ὅπως
τὰ ὄσπρια, οἱ ξηροὶ καρποί, τὸ μπρόκολο, τὸ κουνουπίδι, οἱ
ἀγκινάρες. Προσοχή, ὡστόσο, οἱ ἀθλούμενοι νὰ μὴν τά καταναλώνουν μαζὶ μὲ τροφὲς ποὺ περιέχουν λίπος ἤ ὀξαλικὸ
ὀξύ, τὸ ὁποῖο βρίσκεται κυρίως στὰ πράσινα λαχανικά, ἐπειδὴ
δυσχεραίνεται ἡ ἀπορρόφηση τοῦ ἀσβεστίου.
Ω-3 λιπαρὰ ὀξέα: πολύτιμα γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία
καὶ τὴν ἀντιφλεγμονώδη δράση τους. Ἀπὸ τὰ νεότερα ἐπιστημονικὰ δεδομένα φαίνεται πὼς οἱ χορτοφάγοι ἀθλητὲς
δὲν ἀντιμετωπίζουν δυσκολία στὴν πρόσληψη τῶν ἀπαραί-

τητων ω-3 λιπαρῶν ὀξέων. Τροφὲς ποὺ καταναλώνουν κατὰ
κόρον, ὅπως τὰ καρύδια, τὸ ἐλαιόλαδο, τὰ ὄσπρια, ὁ λιναρόσπορος, τὰ σκουρόχρωμα φυλλώδη λαχανικὰ μποροῦν νὰ
καλύψουν τὶς ἡμερήσιες ἀνάγκες τους σὲ ω-3 λιπαρὰ ὀξέα.
Συμπεράσματα
Τα νεότερα ἐπιστημονικὰ δεδομένα δεικνύουν, πὼς ἡ
χορτοφαγικὴ διατροφὴ εἶναι ἀσφαλὴς γιὰ τὴν ὑγεία καὶ
ἀποτελεσματικὴ γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ἀθλητικῆς ἀπόδοσης.
Θὰ πρέπει, ὅμως, νὰ τονιστεῖ, πὼς ἀπαιτεῖται ἡ προσεκτικὴ
ἐπιλογὴ τῶν τροφῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν συνδυασμῶν τους, προκειμένου νὰ προσλαμβάνονται ὅλα τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ
στὶς σωστὲς ἀναλογίες. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ κρίνεται ἐπιτακτικὴ
ἡ καθοδήγηση τοῦ χορτοφάγου ἀθλητῆ, τουλάχιστον στὰ
ἀρχικὰ στάδια, ἀπὸ εἰδικὸ διατροφολόγο, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνονται τὰ βέλτιστα ἀποτελέσματα. Ἰδιαίτερη προσοχὴ
ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν ἀποκλειστικὰ χορτοφάγων
(Vegan), στοὺς ὁποίους ἡ ἔλλειψη βιταμίνης Β12 εἶναι ἀρκετὰ
διαδεδομένη. Ἄν καὶ συχνὰ προτείνεται ἡ προληπτικὴ χορήγηση φαρμακευτικῶν σκευασμάτων, κάτι τέτοιο δὲν κρίνεται
ὀρθό, χωρὶς τὸν προσδιορισμὸ τῶν ἀκριβῶν αἰτίων τῆς
ἔλλειψης αὐτῆς καὶ χωρὶς τὴν καθοδήγηση τοῦ θεράποντος
ἰατροῦ. 
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