
ΣΙΔΗΡΟΣ 

& τι πρέπει να γνωρίζω.   

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

Ο σίδηρος είναι ένα πολύ σημαντικό μέταλλο που συμβάλλει 
στη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς μας. 

Επίσης είναι πολύ σημαντικός για τη σωστή λειτουργία του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος αλλά και τη λειτουργία του 
εγκεφάλου. 

Η ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗ ΤΟΥ 

Η διαδικασία απορρόφησης σιδήρου από το σώμα μας είναι λίγο περίπλοκη και επίσης 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες ( π.χ. γενετικούς, διατροφικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και 
τα αποθέματα του οργανισμού). 

Διατροφικοί παράγοντες  

Υπάρχουν δύο μορφές σιδήρου στα τρόφιμα. Ο ΑΙΜΙΚΟΣ και ο ΜΗ ΑΙΜΙΚΟΣ ανάλογα με την 
προέλευση.  

Ο αιμικός σίδηρος που βρίσκεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, το συκώτι, είναι 
πιο εύκολα απορροφήσιμος.  

Ο δε μη-αιμικός σίδηρος, που βρίσκεται σε φυτικά προϊόντα, όπως τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα 
δημητριακά,  κάποια φρούτα και λαχανικά, αλλά και τα αυγά,  δεν έχει την ίδια βιολογική αξία 
όπως στα ζωικά προϊόντα, και η απορρόφηση του από το σώμα γίνεται σε πολύ πιο μικρό βαθμό.  

Κάποιοι διατροφικοί παράγοντες μπορούν να ενισχύσουν την απορρόφηση του σιδήρου από το 
σώμα και κάποιοι επίσης να την εμποδίσουν, ή να την μειώσουν ακόμη παραπάνω.  

                                     ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ:  

 ΒΙΤΑΜΙΝΗ C: Με την προσθήκη πιπεριάς, λεμονιού στο φαγητό ή με την 
κατανάλωση πορτοκαλιού, φράουλων στο πρόγευμα ή αμέσως μετά το γεύμα 
ή σε μορφή χυμού/smoothie, μπορούμε να ενισχύσουμε την απορρόφηση του 
μη- αιμικού σιδήρου.  
 ΖΩΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Mε τη προσθήκη τόνου για παράδειγμα σε ένα γεύμα με 
όσπριο, ενισχύουμε την απορρόφηση του μη-αιμικού σιδήρου. 

ΕΜΠΟΔΙΣΗ/ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  

 ΚΑΦΕΣ/ ΤΣΑΙ: ΤΑΝΙΝΕΣ: Εάν καταναλωθούν σε διάστημα λιγότερο από μια 
ώρα πρίν/ μετά ην κατανάλωση σιδήρου, η απορρόφηση του εμποδίζεται από 
40 μέχρι 60%.   
 ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ, ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΣΠΑΝΑΚΙ: 
ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΞΕΑ: Τείνουν να δεσμεύουν τον σίδηρο και να μην τον αφήνουν να 
απορροφηθεί.   
 

 

 ΓΑΛΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΑΣΒΕΣΤΙΟ: Εάν καταναλωθούν σε διάστημα λιγότερο 
 από μια ώρα πρίν/ μετά την κατανάλωση σιδήρου, η απορρόφηση του εμποδίζεται. 



ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ  Περιεκτικότητα ανά 100 
γρ. 
 

                                 Ζωικής Προέλευσης  
  
Βοδινό φιλέτο   3.6mg 
Βοδινός κιμάς  2.7mg 
Χοιρινή μπριζόλα 0.7mg 
Αρνί  1.8mg 
Κοτόπουλο  0.7mg 
Συκώτι  5.9mg 
Λουκάνικα (χοιρινά) 1.1mg 
Μπέικον (πλάτη) 0.6mg 
Αυγά 2.2mg 

 
 
Μπακαλιάρος 0.1mg 
Σολωμός  0.4mg 
Σκουμπρί 0.8mg 
Γαρίδες 1.1mg 
Τόνος (κονσέρβα σε 
νερό) 

1.0mg 
Φυτικής Προέλευσης* 

 
Φασόλια γιαχνί  1.4mg 
Φασόλια γίγαντες (σε 
κονσέρβα) 

1.5mg 

Ρεβίθια  2mg 
Red Kidney beans 2mg 
Tofu  1.2mg 

 
Σύκα παστά  3.9mg 
Χρυσόμηλα παστά 3.4mg 
Χουρμάδες “φοινίκια” 1.3mg 
Αμύγδαλα 3mg 
Brazil nuts 2.5mg 
Φυστικοβούτυρος 2.1mg 
Φουντούκια  3.2mg 
Σησάμι 10.4mg 
Sunflower seeds 6.4mg 

 
Μπρόκολο 1mg 
Σπανάκι  1.6mg 

 
 

 *Εκτός του ότι περιέχουν μη-αιμική μορφή σιδήρου η απορρόφηση δεν γίνεται σε πολύ καλό βαθμό/ χρειάζεται 
ενίσχυση επίσης λόγω τις περιεκτικότητας οξαλικών οξέων και ασβεστίου (κάποια) 

 



ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣ (mg)/ 
ανα ημέρα 
 

Βρέφη 0-3 μηνών 
4-6 μηνών 
7-12 μηνών  

1.7 
4.3 
7.8 
 

Παιδιά  1-3 χρονών  
4-6 χρονών 
7-10 χρονών 

6.9 
6.1 
8.7 
 

Έφηβοι 11-18 χρονών 14.8(κορίτσια) 
11.3 (αγόρια) 
 

Ενήλικες  19-50 χρονών 
19-50 χρονών 
50+ χρονών 

8.7 (άντρες) 
14.8 (γυναίκες) 
8.7 

 

 

 

O σίδηρος είναι ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η 
καθημερινή, επαρκής κατανάλωσή του, από ποικιλία τροφίμων και καλών συνδυασμών.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κατανάλωση καφεΐνης/ τσαγιού, των οξαλικών οξέων, 
του ασβεστίου όπως και στην στόχευση της προσθήκης πηγών Βιταμίνης C.  

O κάθε οργανισμός για την επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας του, χρειάζεται επαρκή πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών η οποία μπορεί να επιτευχθεί με μια καλή, ισορροπημένη διατροφή. 

“EAT THE RAINBOW DIET“ 

 


