
                 ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 

Το παγωτό είναι παρασκεύασμα του γάλακτος, γνωστό από την αρχαιότητα και πολύ 
διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Περιέχει λίπος, πρωτεΐνες, ζάχαρη. Κάποια είδη 
παγωτού περιέχουν σοκολάτα, καφέ ή φρούτα, που δημιουργούν ανάλογες γεύσεις. 
Όλα, όμως, τα παγωτά περιέχουν πρόσθετα, δηλαδή χρωστικές, αρωματικές ουσίες και 
σταθεροποιητές γι’αυτό φτιάχνοντάς τα στο Thermomix μας τα κάνει σίγουρα πιο 
υγιεινά. 

Το παγωτό είναι επιδόρπιο, όχι γεύμα. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει ένα γεύμα, που αποτελείται από φυσικές τροφές, όπως φρέσκο γάλα, 
φρούτα ή λαχανικά. 

Τα παγωτά διατηρούνται στην κατάψυξη. Η κατάψυξη είναι ένας πολύ καλός τρόπος 
συντήρησης τροφίμων, ο οποίος, όμως, προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών κανόνων 
υγιεινής και λειτουργίας των μηχανημάτων διατήρησής τους. Τα παγωτά διακρίνονται σε 
τυποποιημένα και χύμα: 

Τυποποιημένα Παγωτά 
Πωλούνται από supermarket, περίπτερα, ψιλικατζίδικα κλπ. Φυλάσσονται, σε ειδικούς 
καταψύκτες. Αυτοί δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν πρέπει να είναι 
υπερβολικά γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέχουν άλλα προϊόντα, εκτός από παγωτά. 
Πρέπει να είναι σχολαστικά καθαροί και να έχουν θερμοκρασία, κάτω από -18οC. 
Δεν πρέπει να αγοράζουμε τα τυποποιημένα παγωτά, όταν: • Δεν έχουν την 
απαιτούμενη σκληρότητα, ή παρατηρούμε κάποια προβλήματα στη λειτουργία του 
καταψύκτη. • Το χαρτί της συσκευασίας είναι υγρό ή κολλημένο πάνω στο παγωτό, ή 
σχισμένο ή η συσκευασία έχει σχήμα διαφορετικό από αυτό, που φαίνεται, στα διάφορα 
διαφημιστικά της παρασκευάστριας εταιρίας. Συνήθως, στους καταψύκτες επάνω, 
υπάρχει η σχετική αφίσα. • Αυτά, που είναι συσκευασμένα, σε κύπελλα, παρουσιάζουν 
υπερχύλιση, στο καπάκι. • Είναι μαλακά, υδαρή, η υφή τους μοιάζει με αυτή του 
γιαουρτιού ή του βουτύρου ή με κόκκους άμμου. • Εμφανίζουν ίζημα ή θρυμματίζονται, 
σε μικρά κομματάκια, ή περιέχουν μικροκρυστάλλους (μικρά παγάκια), ή έχουν σχήμα 
παραμορφωμένο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το παγωτό, κάποια στιγμή, 
αποψύχθηκε και ξανακαταψύχθηκε. • Έχουν γεύση πικρή, ξινή, ή αλμυρή. • Η οσμή 
τους δεν είναι ευχάριστη. 

Άλλες πληροφορίες: 
• Το χρώμα στα παγωτά είναι συνήθως αποτέλεσμα χρωστικών ουσιών. Προσοχή 
λοιπόν, στα έντονα χρώματα, γιατί οι χρωστικές ουσίες είναι χημικά. 
• Σύμφωνα με το νόμο, η αναγραφή των ημερομηνιών παραγωγής και κατανάλωσης 
είναι υποχρεωτική, μόνο για τις συσκευασίες οικογενειακού τύπου και όχι για τις 



ατομικές συσκευασίες. Βέβαια, κάποιες βιομηχανίες αναγράφουν αυτές τις ημερομηνίες, 
ακόμα και στις ατομικές συσκευασίες. Πάντα ελέγχουμε τη συσκευασία και σε 
περίπτωση, που αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, διαλέγουμε την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη. 
• Αν μεταφέρουμε τα παγωτά, που αγοράσαμε, στο σπίτι τα βάζουμε, αμέσως, στον 
καταψύκτη. Η μεταφορά, σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να γίνεται, σε ισοθερμικές 
συσκευασίες. 

Προσοχή!!!  
• Τα παγωτά που έχουν λιώσει και ξαναπαγώσει δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται, 
γιατί είναι πιθανόν αλλοιωμένα. 
• Προσοχή στην παχυσαρκία, γιατί ένα κανονικό παγωτό δίνει περίπου 300 θερμίδες, 
στον οργανισμό μας. 
• Τα παγωτά "light", που αναγράφουν ότι περιέχουν 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη, δίνουν, 
στον οργανισμό μας, μέχρι και 200 θερμίδες, γιατί περιέχουν γλυκαντικές ουσίες. Αν 
έχουν επικάλυψη, οι θερμίδες αυξάνονται, γιατί περιέχουν και λιπαρά. Η δροσιά ενός 
παγωτού είναι μόνο στιγμιαία. Οι πολλές θερμίδες, που μας δίνει, όταν "καίγονται", στον 
οργανισμό μας, αυξάνουν το αίσθημα της θερμότητας και μας δημιουργούν την αίσθηση 
ότι ζεσταινόμαστε και ότι διψάμε περισσότερο από ότι πριν την κατανάλωση του 
παγωτού. 
Οι πολύ χρήσιμες αυτές πληροφορίες προήλθαν από το 

Τα «υπέρ» του παγωτού: 
Είναι λανθασμένη η άποψη ότι το παγωτό δεν έχει διατροφική αξία αντιθέτως, είναι 
τρόφιμο που περιέχει πληθώρα θρεπτικών συστατικών. 

ΚΕ.Π.ΚΑ., Κέντρο 
Προστασίας Καταναλωτών  

• Το παγωτό είναι καλή πηγή λήψης του γάλακτος και παρέχει στον οργανισμό 
σημαντικότατα θρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο, ριβοφλαβίνη, φώσφορο, 
πρωτεΐνη, μαγνήσιο, βιταμίνες Β12, Α, Β6, D και νιασίνη. 

• Το παγωτό περιέχει επίσης κακάο, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Το κακάο και οι 
ξηροί καρποί περιέχουν πολυφαινόλες, οι οποίες είναι γνωστές για την 
αντιοξειδωτική τους δράση. 

• Το μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνών στο παγωτό προέρχονται από το γάλα και 
είναι υψηλής βιολογικής αξίας. 

• Τα λιπαρά του παγωτού προέρχονται από το λίπος του γάλακτος και αυξάνουν 
την ενεργειακή αξία του παγωτού. Tο παγωτό σοκολάτα έχει μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά σε σχέση με τα υπόλοιπα παγωτά. Δεν 
έχουν όλα τα τα κορεσμένα λιπαρά οξέα αρνητική επίπτωση στο λιπιδαιμικό 
προφίλ, και παράδειγμα αυτού είναι το στεατικό οξύ που περιέχεται στη 
σοκολάτα. 

• Πολλές επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν ότι το παγωτό έχει έντονη 
αγχολυτική δράση, βελτιώνει τη διάθεση και τονώνει τον οργανισμό. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γάλα που περιέχει χαλαρωτικές ιδιότητες. 



• Το παγωτό δεν περιέχει και δεν χρειάζεται συντηρητικά. Νομοθετικά, τα 
συντηρητικά απαγορεύονται στο παγωτό. 

• Το παγωτό είναι ένα δροσιστικό και απολαυστικό τρόφιμο και δεν θα έπρεπε να 
στερηθεί κυρίως τους θερινούς μήνες αρκεί να καταναλωθεί με μέτρο. 

• Τα τελευταία χρόνια τα παγωτά τύπου διαίτης που περιέχουν 0% λιπαρά ή/ και 
υποκατάστατα ζάχαρης αυξηθήκαν κατά πολύ. Για παράδειγμα 100 γρ παγωτό 
με 0% ζάχαρη και 0% λιπαρά αποδίδουν 88 Kcal. 

• Τα παγωτά τύπου light μπορούν να τα καταναλώνουν άφοβα και οι διαβητικοί. 

Τα υψηλότερα επίπεδα σακχάρου αίματος μετά από την κατανάλωση ενός παγωτού 
επιτυγχάνονται 1- 1,5 ώρα αργότερα. Ωστόσο, το παγωτό μπορεί να αποτελεί καλή 
εναλλακτική λύση ενός μικρογεύματος που προηγείται κάποιας άσκησης η οποία 
απαιτεί έξτρα γλυκόζη για την αντιμετώπιση των αναγκών της, ιδίως όταν πρόκειται να 
διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 
Οι «αδυναμίες» του παγωτού: 
Το παγωτό, εκτός του ότι είναι μια πλούσια τροφή σε θρεπτικά συστατικά πρέπει να 
καταναλώνεται με μέτρο διότι μπορεί σε κάποια άτομα, λόγω υπερκατανάλωσης να 
δημιουργήσει ανεπιθύμητες καταστάσεις και η απόλαυση του παγωτού να μετατραπεί 
σε διάφορες δυσάρεστες επιδράσεις για τον οργανισμό όπως αμυγδαλίτιδα, 
υπερχοληστεριναιμία, παχυσαρκία, κ.α. 

• Το παγωτό μπορεί να αποτελέσει μια πλούσια πηγή θερμίδων και θέλει μέτρο η 
κατανάλωση της. 

• Το παγωτό περιέχει κορεσμένο λίπος και χοληστερίνη (κυρίως το παρφέ). 
• Τα παγωτά με σοκολάτα έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε λίπος. 
• Συχνά χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα ενισχυτικά χρώματος και αρώματος για την 

βελτιστοποίηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παγωτού (σύμφωνα 
με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών) . 

• Είναι ένα ευπαθές προϊόν και γι’ αυτό επιβάλλεται συνεχής και έγκυρος ποιοτικός 
έλεγχος. 

• Τα παγωτά πρέπει να διατηρούνται και να ψύχονται στο ψυγείο για να 
προστατεύονται τα θρεπτικά συστατικά και να εμποδίζεται κάθε φορά η ανάπτυξη 
βακτηριδίων ή παθογόνων μικροοργανισμών. 

Tip για τους ενήλικες: Να ξέρετε επίσης ότι για να «ξοδέψουμε» τις θερμίδες ενός 
παγωτού περίπου 200 kcal θα πρέπει να κάνουμε : 
 
1) ποδήλατο 10 χλμ./ ώρα για περίπου 30 λεπτά 
 
2) τρέξιμο με 5.4 χλμ./ ώρα για περίπου 30 λεπτά 
 
3) κολύμβηση με γρήγορος ελεύθερος ρυθμός για περίπου 30 λεπτά 
 
4) βάδιση με 3 χλμ./ ώρα για περίπου 60 λεπτά 
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