Εσρωπαϊκό Σσμβούλιο Πληρουόρησης για τα Τρόυιμα (EUFIC)

Κπέαρ: Μεγάλη θπεπτική αξία σε μικπή
ποσότητα
Εςπήμαηα απολιθυμάηυν καηαδεικνύοςν όηι οι άνθπυποι καηαναλώνοςν
κπέαρ εδώ και απκεηά σπόνια. Το κπέαρ πεπιέσει μια μεγάλη ποικιλία
ζημανηικών θπεπηικών ζςζηαηικών, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ππυηεφνών
ςτηλήρ ποιόηηηαρ (βιολογικήρ αξίαρ), ηηρ βιηαμίνη D, ηυν βιηαμινών ηος
ζςμπλέγμαηορ B, ιδιαιηέπυρ ηος Β12, καθώρ επίζηρ και ηος ζιδήπος, ηος
τεςδαπγύπος και ηος ζεληνίος. Όηαν καηαναλώνεηαι με μέηπο, ηο κπέαρ
αποηελεί μέπορ μιαρ ςγιεινήρ και ιζοπποπημένηρ διαηποθήρ.

Πλούζιο ζε θπεπηικά ζςζηαηικά
Ππυηεΐνη
Η πξσηεΐλε ηνπ θξέαηνο είλαη πςειήο πνηόηεηαο, θαζώο πεξηέρεη κηα πιήξε θαη θαιά ηζνξξνπεκέλε πνηθηιία
ακηλνμέσλ, πνπ απνηεινύλ ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ αύμεζε θαη αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ. Οη πξσηεΐλεο είλαη
ηδηαίηεξα απαξαίηεηεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, ζηνπο αζιεηέο θαη ηηο έγθπεο γπλαίθεο, θαζώο επίζεο θαη
ζηνπο ειηθησκέλνπο αλζξώπνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε αλάξξσζεο από θάπνην ρεηξνπξγείν ή αζζέλεηα.
Ανόπγανα ζηοισεία: ζίδηπορ, τεςδάπγςπορ και ζελήνιο
Τν θξέαο απνηειεί θύξηα πεγή ζηδήξνπ θαη, γεληθά, όζν πην θόθθηλν είλαη ηόζν πεξηζζόηεξν ζίδεξν πεξηέρεη. Αλ
θαη ν ζίδεξνο ππάξρεη ζε αξθεηά ηξόθηκα, ην θξέαο θαη ηα ζαιαζζηλά είλαη νη κόλεο πεγέο αηκηθνύ ζηδήξνπ.
Απηόο ν ηύπνο ζηδήξνπ απνξξνθάηαη από ην ζώκα πνιύ πην εύθνια απ’ό,ηη ν ζίδεξνο πνπ ππάξρεη ζηα ιαραληθά
θαη ηα δεκεηξηαθά. Ο ζίδεξνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαγσγή πγηνύο αίκαηνο, κέζα ζην νπνίν
κεηαθέξεηαη ην νμπγόλν δεζκεπκέλν ζε κία ,νπ θαη ησλ κπώλ. Η έιιεηςε ζηδήξνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
θόπσζε, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη κεησκέλε άκπλα ζηηο ινηκώμεηο, ελώ απνηειεί κία από ηηο πην θνηλέο
δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο ζηελ Δπξώπε. Η ηαθηηθή θαηαλάισζε θξέαηνο είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα απνθεπρζεί ε
αλεπάξθεηα ζηδήξνπ.2
Όπσο ν αηκηθόο ζίδεξνο, έηζη θαη ν ςεπδάξγπξνο πνπ ππάξρεη ζην θξέαο πξνζιακβάλαηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη
πην απνηειεζκαηηθά από ηνλ νξγαληζκό ζε ζρέζε κε ηνλ ςεπδάξγπξν πνπ ππάξρεη ζηα θπηηθά ηξόθηκα,
θαζηζηώληαο ην θξέαο κία ζεκαληηθή πεγή απηνύ ηνπ αλόξγαλνπ ζηνηρείνπ θαη κία από ηηο πην ζπλήζεηο πεγέο
ηνπ ζηελ Δπξώπε. Ο ςεπδάξγπξνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαπαξαγσγή, θαζώο επίζεο
θαη γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ από ηηο ινηκώμεηο, αιιά θαη γηα ηελ επνύισζε ησλ ηξαπκάησλ.2
Τν θξέαο είλαη, επίζεο, κηα ζεκαληηθή πεγή ζειελίνπ. Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ελόο βνζθόηνπνπ ζε
ζειήλην θαζνξίδεη θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζειήλην ηεο βνζθήο θαη ησλ θαξπώλ από ηα νπνία ηξέθνληαη ηα
δώα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θξέαηόο ηνπο ζε απηό. Σην ζώκα καο, ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο
πνπ ζπλδεδεκέλεο κε ζειήλην (σεληνιο-πρωτεΐνες) εκπιέθνληαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ θαη
ζηελ επηδηόξζσζε ηνπ DNA.
Βιηαμίνη Β12
Τν θξέαο πεξηέρεη κηα ζεηξά από βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β, αιιά ε βηηακίλε Β12 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή,
θαζώο βξίζθεηαη ζηε θύζε ζε δσηθά θπξίσο πξντόληα (π.ρ. θξέαο, γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, αβγά θαη
ζαιαζζηλά). Η βηηακίλε Β12 είλαη απαξαίηεηε γηα λα δνκεζεί ην γελεηηθό καο πιηθό, DNA, θαη έηζη έρεη πνιιέο
ιεηηνπξγίεο ζην ζώκα, κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη ε παξαγσγή πγηνύο αίκαηνο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Η αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο απηήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη λεπξνινγηθέο
δπζιεηηνπξγίεο θαη έρεη γίλεη αληηθείκελν απμαλόκελνπ ελδηαθέξνληνο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηνπο ειηθησκέλνπο
αλζξώπνπο, ιόγσ ηνπ κεησκέλνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο, αιιά θαη ηεο αλεπαξθνύο πξόζιεςεο ηεο βηηακίλεο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα.
Λίπορ
Τν ιίπνο ηνπ θξέαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο, θάπνησλ ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ θαη απαξαίηεησλ
ιηπαξώλ νμέσλ. Τα είδε ησλ ιηπαξώλ πνπ ππάξρνπλ ζην θξέαο είλαη ζρεδόλ νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα

αλάκεζα ζε θνξεζκέλα θαη κνλναθόξεζηα ιηπαξά. Μηθξά πνζνζηά πνιπαθόξεζησλ ιηπαξώλ κπνξεί λα
ππάξρνπλ ζην θξέαο ∙ απηά είλαη πςειόηεξα ζην θξέαο ησλ δώσλ ειεπζέξαο βνζθήο ή ζην θξέαο δώσλ πνπ έρνπλ
θαηαλαιώζεη ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ δίαηηα, ζε ζύγθξηζε κε απηά πνπ ηξέθνληαη κε παξαδνζηαθά ζηηεξά. Η
νιηθή πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θξέαηνο ζε ιίπνο έρεη κεησζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, εμαηηίαο ηεο εθηξνθήο ησλ
δώσλ, ησλ αιιαγώλ ζην είδνο ησλ δσνηξνθώλ, θαζώο θαη εμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ επεμεξγαζίαο, πξηλ
θαη κεηά ηελ αγνξά. Η ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζόδσλ καγεηξηθήο, όπσο ην ςήζηκν ζην γθξηι, κπνξεί λα
ζπκβάιιεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζε απηή ηε κείσζε. Τν άπαρν θξέαο, πνπ είλαη απαιιαγκέλν από ηελ πέηζα,
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνπιεξηθώλ ρσξίο πέηζα) είλαη ρακειό ζε θνξεζκέλα ιηπαξά. Μάιηζηα, αξθεηά
κέξε θξέαηνο κπνξεί λα πεξηέρνπλ ιηγόηεξν από 10% ιίπνο.2-4

Αζθαλήρ καηανάλυζη
Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηώξα πηα έρνπλ κεζόδνπο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, νη νπνίεο θαιύπηνπλ όια ηα ζηάδηα
ηεο παξαγσγήο ηνπ θξέαηνο, από ην αγξόθηεκα ώο ην ηξαπέδη, θαη πξνσζνύλ ηηο νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν ζε εζληθό επίπεδν όζν θαη ζε
επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ησλ απμεηηθώλ νξκνλώλ απαγνξεύεηαη ζηελ ΔΔ
θαη κεξηθέο ρώξεο (π.ρ. Γαλία) επηηξέπνπλ ηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ κόλν γηα ηαηξηθνύο ζθνπνύο. Καηά ηε
δηάξθεηα, κάιηζηα, ηεο ζεξαπείαο, ηα δώα δελ επηηξέπεηαη λα ζθαγηάδνληαη, κέρξη ηα ππνιείκκαηα ησλ νπζηώλ
απηώλ λα πέζνπλ θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν.5,6
Δλώ νη πεξηζζόηεξεο δηαηξνθηθέο νδεγίεο ζηελ Δπξώπε ζπζηήλνπλ ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο, πνπιεξηθώλ ή
ςαξηώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ην Γηεζλέο Ίδξπκα Έρεσνας γηα ηνλ Καρκίνο (World Cancer Research Fund)
ζπκβνπιεύεη λα πεξηνξηζηεί ε θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο (όπσο κνζράξη, ρνηξηλό θαη αξλί) ζε κηα κέγηζηε
πνζόηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 500mg ηελ εβδνκάδα (καγεηξεκέλνπ θξέαηνο).7
Πίνακαρ 1. Θπεπηική ζύζηαζη διαθόπυν κπεαηικών
Θπεπτικά
σςστατικά/
Ενέπγεια
Ενέργεια (Kcal/KJ)
Πρωτεΐνες (gr)
Λίπος (gr)
Σίδηρος (mg)
Ψεσδάργσρος (mg)
Σελήνιο (μg)
Βιταμίνη B12 (μg)
a

Απνί

a

Μοσσαπίσιο
a
κπέαρ

Χοιπινό
a
κπέαρ

108/455
22.0
1.9
2.1
4.3

105/443
22.0
1.9
1.0
2.4

117/491
20.8
3.7
1.6
2.9

5.4
5.0

12.0
2.0

4.1
2.7

Κοτόποςλο

b

145/607
22.2
6.2
1.1
Δεν σπάρτοσν
δεδομένα
6.2
0.4

κπτθόο ηζηόο, b ζηήζνο κε ηελ πέηζα
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