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Αυτισμός και διατροφικές ιδιαιτερότητες 

‘Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γονείς με 

παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι οι δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες στην 

σίτισή τους. Τα παιδιά με αυτισμό τις περισσότερες φορές επιλέγουν το τί θα 

φάνε και τί όχι. Τους διακατέχει φόβος στο να γευθούν κάτι καινούργιο και 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να έχουν περιορισμένη διατροφική ποικιλία. Για αυτό 

το λόγο πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες αρχές ώστε να αποφευχθεί το 

φαινόμενο της διατροφικής ένδειας. 

Ένας τρόπος που μπορείτε να ξεκινήσετε είναι να κάθεστε στο ίδιο τραπέζι όλοι 

μαζί. Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία είναι η οικογένεια να τρώει μαζί ώστε να 

μπορέσει και το παιδί να αντιληφθεί ότι είναι μόνο για το γεύμα. Τα παιδιά τις 

περισσότερες φορές αντιγράφουν τους άλλους, επομένως χρησιμοποιώντας 

όλοι συγκεκριμένες θέσεις και καρέκλες, μπορούν να ενισχύσουν την αύξηση 

της διατροφικής ποικιλίας, καθώς αν ο γονιός δοκιμάσει ένα νέο φαγητό, είναι 

πιθανό να το κάνει και το παιδί αφού τον έχει δει. 

Πολλές φορές τα παιδιά επιλέγουν τροφές συγκεκριμένης εταιρίας καθώς έχουν 

συνηθίσει την συσκευασία, το χρώμα του περιτυλίγματος. Μία καλή λύση είναι 

να βγαίνει το περιεχόμενο από την συσκευασία του και να τοποθετείται σε 

κουτιά φαγητού, ώστε το παιδί να μην αναγνωρίζει την συσκευασία που έβλεπε 

μέχρι τώρα. 

Κάποιες φορές στην εικόνα ενός καινούργιου φαγητού το παιδί μπορεί να 

παρουσιάσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπως φωνές, κλάμα και χτυπήματα. 

Δεν χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτή την άσχημη συμπεριφορά αλλά να 

ηρεμήσουμε το παιδί, κάνοντας του ερωτήσεις για την καινούργια τροφή. Πχ, 

αν του αρέσει η μυρωδιά ή τι χρώμα έχει και με ποιο άλλο φαγητό που τρώμε 

μοιάζει. 

Υπάρχουν στιγμές που η υφή ενός τροφίμου μπορεί να τρομοκρατεί ένα παιδί. 

πχ, ένα ροδάκινο λόγω του χνουδιού που έχει με αποτέλεσμα το παιδί να μην 

θέλει να το αγγίξει αλλά ούτε να το βλέπει. Πρέπει με σταθερά βήματα να 

διώξουμε αυτή τη φοβία του παιδιού. Αρχικά, μπορούμε να αφήσουμε το 

ροδάκινο μπροστά του χωρίς να χρειάζεται να το αγγίξει. Όταν το καταφέρουμε 
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αυτό, να επιβραβεύσουμε το παιδί. Δεύτερο βήμα είναι να ακουμπήσει το παιδί 

το φρούτο με ένα αντικείμενο για αρχή. Πχ, με ένα κουτάλι η φορώντας ένα 

γάντι. Έπειτα, όταν το καταφέρουμε και αυτό προσπαθούμε να το ακουμπήσει 

με γυμνά χέρια ή να το μυρίσει. Έχοντας πετύχει με αργούς ρυθμούς αυτά τα 

βήματα, θα φτάσουμε ιδανικά στο σημείο όπου το παιδί θα το δοκιμάσει στο 

στόμα του και θα θέλει να το φάει. Χρειάζεται υπομονή και θετική διάθεση για 

να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. 

Πολύ σημαντικός παράγοντας να αρνείται τροφή ένα παιδί με αυτισμό είναι να 

έχει οργανικά προβλήματα όπως αλλεργίες ή δυσκολία στην κατάποση. Επίσης 

σωματικά, όπως πόνους στην στοματική κοιλότητα. Άρα οι γονείς επιβάλλεται 

να είναι σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με τον γιατρό τους.  

Πολλά παιδιά με αυτισμό έχουν αδύναμο θωρακικό μυ και ραχιαίους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα η στάση του σώματος να μην είναι σωστή και όταν το παιδί 

κάθεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατάποση ακόμη και στην μάσηση της 

τροφής. Είναι λογικό ότι το παιδί θα ασχολείται περισσότερο με το πως θα 

κάτσει σωστά και όχι με το πως θα φάει. Επιβάλλεται η συνεργασία των γονιών 

με εργοθεραπευτή και γυμναστή για την διόρθωση της στάσης του σώματος. 

Είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει τα παιδιά, να έχουν ένα συγκεκριμένο 

χρονικά πρόγραμμα φαγητού. Να ξέρουν δηλαδή ότι κάθε 3 ώρες, ακόμη και 

λιγότερες θα τους παρέχεται κάποιο γεύμα ( μικρό, κυρίως σνακ). Με αυτό τον 

τρόπο θα ενεργοποιήσουμε το αίσθημα της πείνας και την αναμονή του παιδιού 

για τροφή σε συγκεκριμένους χρόνους. 

Λόγω του φόβου για την δοκιμή τροφών, τα παιδιά με αυτισμό συχνά 

παρουσιάζουν έλλειψη βιταμινών όπως βιταμινών Α, D, E, K, σίδηρο, ασβέστιο, 

βιταμίνη B5 και ψευδάργυρο, οι οποίες με κάποιο τρόπο πρέπει να 

αναπληρωθούν. Για αυτό το λόγο σε οικογένειες με αυτιστικά παιδιά γίνεται 

χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, μία με δύο φορές την ημέρα. Από τα 

επικρατέστερα συμπληρώματα είναι τα πολυβιταμινούχα, ταμπλέτες μαγνησίου 

καθώς επίσης τα προ βιοτικά. Όλο και περισσότεροι γίνονται οι γονείς που 

δίνουν στα παιδιά τους συμπληρώματα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων διότι δεν 

παράγονται από τον οργανισμό και πρέπει να εξασφαλιστούν με τροφή ή 

συμπληρώματα. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι άκρως απαραίτητα για την ορθή 
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λειτουργία του νευρικού συστήματος καθώς επίσης για την υγιή ανάπτυξη του 

εγκεφάλου. 

Μία δίαιτα η οποία μέσα από μελέτες βοηθάει παιδιά και ενήλικες με αυτισμό 

είναι αυτή με περιορισμένους υδατάνθρακες. Το σκεπτικό αυτής είναι ότι οι 

απλοί υδατάνθρακες είναι ευκολότερα απορροφήσιμοι από τους 

πολυσακχαρίτες και δυσακχαρίτες και δεν θα δημιουργούνται γαστρεντερικά 

προβλήματα ή ακόμη και αν υπήρχαν σε κάποια παιδιά θα επωφελούνταν από 

μία τέτοια δίαιτα. 

Επιπρόσθετα, πολλά είναι τα διαιτολόγια που δεν περιλαμβάνουν καζεΐνη ή 

γλουτένη. Η γλουτένη περιέχεται στο σιτάρι, την σίκαλη, το ψωμί, τα ζυμαρικά, 

τα γλυκά και τα δημητριακά. Η καζεΐνη βρίσκεται στο αγελαδινό γάλα, στο 

πρόβειο και στο κατσικίσιο, τυρί, το βούτυρο, τα παγωτά και τα σοκολατούχα 

γάλατα. Τα άτομα με αυτισμό συχνά έχουν εντερικές ενοχλήσεις και εμφανίζουν 

δυσανεξία στις δύο αυτές πρωτεΐνες με αποτέλεσμα να επηρεάζονται η 

συμπεριφορά και η διανοητική λειτουργία. Ο ρόλος του διαιτολόγου στα άτομα 

με αυτισμό είναι πολύ σημαντικός διότι μας παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και 

συμβουλές για μία υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή που θα περιέχει όλες 

αυτές τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζονται τα άτομα με αυτισμό όταν η 

διατροφή επιβάλλεται ως θεραπευτική αγωγή. 

Η διατροφή των παιδιών στη χώρα μας είναι ένα γεγονός το οποίο απασχολεί 

σε μέγιστο βαθμό όλους τους γονείς. Συχνά δημιουργούνται αισθήματα 

πανικού, άγχους και φόβου γύρω από τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι διατροφικές διαταραχές απαιτείται 

μεγάλη υπομονή, πρόγραμμα και το βασικότερο διάθεση. Και στο τέλος όλα θα 

πάρουν την σωστή κατεύθυνση. 
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