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  ΔΙΑΙΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ 

 

 ηόρνο είλαη ε κεησκέλε πξόιεςε αιαηηνύ (ρισξηνύρνπ λαηξίνπ), ε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ 

βάξνπο θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι. Παξάιιεια απαηηείηαη πγηεηλή δηαηξνθή 

πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά θαη πησρή ζε θνξεζκέλα ιηπαξά θαη ρνιεζηεξόιε . 

 Πάλσ από ην 75% ηνπ θαηαλαιηζθόκελνπ αιαηηνύ ζε δίαηηεο Δπηηθνύ ηύπνπ βξίζθεηαη ζε 

επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο. 

 Οη παξαθάησ αιιαγέο επηθέξνπλ κείσζε ησλ ηηκώλ αξηεξηαθήο πίεζεο θαηά κέζσ όξν 5-

10mmHg ελώ κεηώλνπλ 14% ην ζάλαην από εγθεθαιηθά θαη 9% ηνπο ζαλάηνπο από 

θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα.  

 

Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο δίαηηαο γηα κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. Μείωζη ζωμαηικού βάροσς:  

ηόρνο ε δηαηήξεζε ηνπ Δείθηε Μάδαο ώκαηνο (BMI) <25kgr/m
2
 .  

Yπολογιζμός BMI = Βάρος ζε Kgr / (Ύυος ζε m)2 , π.τ. για άνδρα βάροσς 100kgr και ύυοσς 1,9m ηο ΒΜΙ= 

100/ 1,92 = 100 / 3,61= 27,7 kgr/m2  

2. Δίαιηα ηύπος DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 

ελδεηθηηθά γηα κηα δίαηηα 2000 ζεξκίδσλ απηό ζεκαίλεη: 

Σύπορ θαγηηού Ποζόηηηα (μεπίδερ - servings) 

ηηεξά θαη παξάγσγα (ςσκί, καθαξόληα) 7 – 8 

Φξνύηα 4 – 5 

Λαραληθά 4 – 5 

Γαιαθηνθνκηθά κε ρακειά ιηπαξά 2 – 3 

Ψάξη, άπαρα πνπιεξηθά θαη θξέαο 2 ή ιηγόηεξν 

Όζπξηα, μεξνί θαξπνί 4 – 5 αλά εβδνκάδα 

Γιπθά Πεξηνξηζκέλε 

Μερίδα (serving) : 30gr για κρέας – γαλακηοκομικά / 1 θέηα υφμί ή 1/2 θλσηδάνι μακαρόνια ή 1 θλσηδάνι 

δεμεηριακά / 1/2 θλσηδάνι λατανικά / ένα μικρό θρούηο ή ½ θλσηδάνι κομμάηια θρούηοσ ή 100gr τσμός. 

3. Μειωμένη ππόζληψη άλαηορ 

Πεξηνξίζηε θαηά ην δπλαηόλ ηηο επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο θαη ην αιάηη ζην καγείξεκα 

(ζηόρνο ε εκεξήζηα θαηαλάισζε <3.8gr αιαηηνύ). Εθαξκόζηε δίαηηα ηύπνπ DASH. 

4. Αςξημένη ππόζληψη καλίος 

Δίαηηα DASH πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά κε ζηόρν πξόιεςε 4,7 gr θαιίνπ/εκέξα. 

5. Μείωζη καηανάλωζηρ οινοπνεςμαηωδών 

Γηα γπλαίθεο 1 θαη γηα άλδξεο κέρξη 2 αιθννινύρα πνηά ηελ εκέξα. Πξνηηκήζηε ην θξαζί. 


