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Omega-3 στη plant-based διατροφή

Δυο απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία πρέπει να αντλήσουμε μέσω της διατροφής μας είναι το α- 
λινολενικό οξύ (ALA) (ωμέγα 3) και το λινελαικό οξύ (LA) (ωμέγα 6). 

Μία plant-based διατροφή μπορεί να είναι πλούσια σε ωμέγα-6, ωστόσο λιγοστές είναι οι πηγές α- 
λινολενικού οξέος.Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι οι φυτικές πηγές ALA πρέπει να μετατραπούν 
σε DHA και EPA. Η μετατροπή ALA σε DHA είναι λιγότερη του 0.5%, ενώ σε ΕΡΑ της τάξεως του 5%. 
Η μετατροπή αυτή μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τα γονίδια,το φύλο (οι γυναίκες 

τείνουν να είναι πιο ευνοημένες), κάπνισμα, χρόνιες ασθένειες .

Αν η διατροφή σου είναι πλούσια σε ωμέγα-6, αυτά ανταγωνίζονται τα ω-3 και μπορούν να μειώσουν την 
μετατροπή του ALA σε DHA& EPA κατά 40-60%. Τα τρανς λιπαρά ,η καφεΐνη και το αλκοόλ μπορούν επίσης 

να επηρεάσουν την μετατροπή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η συμπληρωματικη τους λήψη. 
Αυτό το οποίο προτείνεται είναι η αναλογία των ω-6/3 να κυμαίνεται από 2:1 με 4:1 καθώς η υψηλή λήψη 

ωμέγα-6 επηρεάζει τη μετατροπή του ALA σε DHA/EPA. 
Μια μελέτη από τους Liou et al (2007) βρήκε ότι μια αναλογία των 4:1 ω-6/3 είχε σαν αποτέλεσμα την 

επαρκή μετατροπή του ALA σε EPA/DHA. Παρόμοιες μελέτες έχουν αναδείξει ίδια πορίσματα . 

Συνιστώσες Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων;

Αγόρια 14 ετών και άνω 
 

Κορίτσια 14 ετών και άνω

ALA ALA χωρίς πηγές EPA/DHA

1.6 γρ/μέρα 3.2γρ/μέρα

1.1 γρ/μέρα 2.2 γρ/μέρα

Προτεινόμενη λήψη ALA με 
EPA/DHA πηγές

1.6γρ/μέρα ALA +160mg 
EPA/DHA

1.1γρ/μέρα +110mg EPA/DHA

2 κσπ σπόροι τσία 
4 γρ ALA 
1.3 γρ LA

2 κσπ τριμμένος λιναρόσπορος 
3.2 γρ ALA 
0.8γρ LA

2 κσπ σπόροι Κάνναβης 
1.7 γρ ALA 
5.3 γρ LA 

 

1 κσπ Λινέλαιο 
7.3 γρ ALA 
1.9 γρ  LA

1/4 φλ καρύδια 
2.6γρ ALA 
10.8 γρ LA
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Πλούσιες πηγές Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων;

100 γρ ωμό Φύκι Wakame 
0.0002 γρ ALA 

186γρ EPA

100 γρ ωμό φύκι κελπ 
0.004 γρ ALA 

4 γρ EPA


