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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ-∆ΕΡΜΑ-ΜΑΛΛΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

1.  Να αναπτύξετε την παχυσαρκία ως διατροφικό 
πρόβληµα των εφήβων. 

Μονάδες 12 
2.  Να περιγράψετε τη διαδικασία της πέψης των τροφών 

στο στοµάχι . 

Μονάδες 13 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Να περιγράψετε την πέψη και απορρόφηση των 
υδατανθράκων στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Μονάδες 10 
2. Με ποια κριτήρια κατατάσσονται οι πρωτεΐνες σε 

πλήρεις, µη πλήρεις και συµπληρωµατικές ; 
 Ποιες λειτουργίες επιτελούν οι πρωτεΐνες στο ανθρώπινο 

σώµα; 
Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

1. Να εξηγήσετε τη δράση του λίπους στο ανθρώπινο σώµα. 
Μονάδες 7 

2. Να σηµειώσετε στο σχήµα που δίνεται παρακάτω τις έξι 
(6) οµάδες τροφίµων, καθώς και τον αριθµό των 
ηµερησίων µερίδων που συνιστώνται σε κάθε µια από τις 
οµάδες, σύµφωνα µε  την Πυραµίδα Οδηγό Τροφίµων . Να 
περιγράψετε την οµάδα Ψωµιού, ∆ηµητριακών, Ρυζιού 
και Ζυµαρικών .  
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    (Το σχήµα να µεταφερθεί στο τετράδιο). 

Μονάδες 18 

 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

1. Εξηγήστε για ποιους λόγους σε µια ισορροπηµένη δίαιτα 
είναι απαραίτητο : 
α.  Να "Τρώτε ποικιλία τροφίµων" 
β.  "Αν πίνετε Αλκοολούχα Ποτά, Πίνετε µε Μέτρο". 

Μονάδες 10 
2. Να περιγράψετε το έργο, τις πηγές και τις συνέπειες της 

έλλειψης της βιταµίνης Ε στον ανθρώπινο οργανισµό . 
Μονάδες 15 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
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5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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