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Τροφές που να βοηθούν το μαύρισμα … Γράφει η Διατροφολόγος ΤΖΙΩΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 Από παιδιά ακούγαμε πως αν τρως καρότα κάνεις ωραίο μαύρισμα. Μύθος ή αλήθεια;   

Η μελανίνη είναι πολύ σημαντική χρωστική για την υγεία του δέρματος, καθώς το 
προστατεύει από την επιβλαβή επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η παραγωγή της 
αυξάνεται με την έκθεση στον ήλιο, ωστόσο και η διατροφή ενισχύει τη δράση της. Ουσίες 
που βοηθούν την παραγωγή της μελανίνης είναι τα καροτενοειδή, οι βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β, το σελήνιο, ο χαλκός και τα φλαβονοειδή. Επομένως, για να μαυρίσουμε 
πιο εύκολα, καλό είναι να τρώμε:    

ü Καρότα: Λόγω της περιεκτικότητάς τους  σε β-καροτένιο! 
ü Πολύχρωμες πιπεριές:  λόγω περιεκτικότητας βιταμίνης C, θειαμίνης, βιταμίνης Β6, 

β-καροτένιο και φυλλικό οξύ.  
ü Βερίκοκα: Είναι πλούσια σε β-καροτένιο και λυκοπένιο.  
ü Όσπρια, ξηρούς καρπούς, σουσάμι: Τα ξερά φασόλια, τα αμύγδαλα και τα φιστίκια 

είναι τροφές που ενισχύουν την παραγωγή μελανίνης στο σώμα λόγω της 
τυροσίνης . 

ü Σκούρα πράσινα λαχανικά: Το μπρόκολο, το σπανάκι και το σπαράγγι είναι τα 
κυριότερα λαχανικά που βοηθούν στην παραγωγή μελανίνης.  
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Τροφές  που μας παρέχουν αντηλιακή προστασία… Γράφει η Διατροφολόγος ΤΖΙΩΤΖΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Τα φρούτα και λαχανικά των καλοκαιρινών μηνών μας θωρακίζουν με  αντιοξειδωτικές   
ουσίες , προστατεύοντας το δέρμα μας από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας! 

Oι αντιοξειδωτικές βιταμίνες  Α, Ε και C που ενισχύουν την αντοχή του δέρματος στην 
ηλιακή ακτινοβολία 

Τα καροτενοειδή (π.χ. λουτεϊνη, β-καροτένιο, λυκοπένιο) αυξάνουν την αντοχή του 
δέρματος απέναντι στις ακτινοβολίες UV… 

Καταναλώστε….. Ντομάτα, το καρπούζι, οι κόκκινες πιπεριές και γενικότερα όσα έχουν 
έντονο κόκκινο χρώμα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο… 

Φρούτα και λαχανικά με βαθύ πορτοκαλί χρώμα (καρότα, πεπόνι, βερίκοκα, μάνγκο, 
γλυκοπατάτα κ.α.) περιέχουν  β-καροτένιο 

Ψευδάργυρος φαίνεται να  συμβάλλει στην ελαστικότητα του δέρματος και επιταχύνει τη 
διαδικασία επούλωσης των ηλιακών εγκαυμάτων! 

μπορούμε να τον βρούμε στα φασόλια, τα αυγά, τα καρύδια και τα ψάρια. 


