
 

 

Mεσογειακή Διατροφή και Υγεία 



 

 

Επινόηση της Μεσογειακής 
Διατροφής

    Μεσογειακή Διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από ογειακή Διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από 
τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο 
διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των 
μεσογειακών χωρών μεσογειακών χωρών (Ιταλία, Ελλάδα, Iσπανία κ.α.). 

    Στη Διεθνή Διάσκεψη για τις Μεσογειακές Διατροφές το 
1993 αποφασίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή Μεσογειακή 
διατροφή και το 1995 μια ομάδα επιστημόνων του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ δημιούργησε την "Πυραμίδα 
της Μεσογειακής Διατροφής".



 

 

Η Πυραμίδα της 
Μεσογειακής Διατροφής 



 

 

Στη Μεσογειακή Διατροφή 
περιλαμβάνονται : 

➔ Άφθονες φυτικές ίνες  (φρούτα, λαχανικά, 
ψωμί/δημητριακά, πατάτες, όσπρια, καρποί) 

➔ Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα 
➔ Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και 

γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές έως μέτριες 
ποσότητες 



 

 

➔ Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες 
ποσότητες 

➔ Κόκκινο κρέας, 2 φορές το μήνα 
➔ Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που 

περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.



 

 

...η συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση της 
Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέλεσμα, 
αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα 
λιπαρά και χοληστερόλη και αφετέρου υψηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ίνες. Η 
καθημερινή κατανάλωση ελαιόλαδου 
συνεπάγεται υψηλή περιεκτικότητα της δίαιτας σε 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.



 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΤΡΟΦΩΝ

●  Δημητριακά και τα προϊόντα τους (ρύζι, ζυμαρικά, 
ψωμί, κτλ): Παρέχουν ενέργεια, είναι χαμηλά σε 
λίπος, βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου 
και μειώνουν τη χοληστερόλη. 

● Φρούτα και λαχανικά:  Αποτελούν καλή πηγή 
αντιοξειδωτικών και πολλών βιταμινών, ενώ δρουν 
προστατευτικά ενάντια στα καρδιαγγειακά νοσήματα 
και διάφορες μορφές καρκίνου. 

● Όσπρια και ξηροί καρποί:  Έχουν πολλές φυτικές 
ίνες και βιταμίνες δίνοντας ενέργεια στον οργανισμό. 



 

 

● Ελαιόλαδο:  Προστατεύει ενάντια στη στεφανιαία 
νόσο, μειώνει τα επίπεδα της «κακής» 
χοληστερόλης, ενώ αυξάνει την «καλή” 
χοληστερόλη. 

● Γαλακτοκομικά προϊόντα:  Αποτελούν καλή 
πηγή ασβεστίου που βοηθάει στη διατήρηση της 
οστικής μάζας προλαμβάνοντας τον κίνδυνο 
φθοράς. Είναι καλό να  περιέχουν χαμηλά 
λιπαρά. 



 

 

Ψάρια:   Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης 
στεφανιαίας νόσου εξαιτίας των λιπαρών οξέων 
που περιέχουν. 

Πουλερικά:  Παρέχουν πρωτεΐνες υψηλής 
διατροφικής αξίας, καθώς και σίδηρο. 

Αυγά: Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και 
ανόργανα στοιχεία. 

Γλυκά:  Πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. 
Λίγες φορές το μήνα 

Κρέας:  Περιέχει πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής 
αξίας, σίδηρο και βιταμίνες. 



 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 



 

 

ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΑ 



 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

● Δείκτης μάζας σώματος είναι μία γενική ιατρική 
ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας 
ενός ατόμου. Λόγω του εύκολου υπολογισμού του 
είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο 
των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε 
σχέση με το βάρος του. Δημιουργήθηκε το 1832 από 
τον Adolphe Quetelet.



 

 

● Εξαρτάται πάρα πολύ από το φύλο, την ηλικία και το 
σωματότυπο  του ατόμου. Άτομα που αθλούνται ή έχουν 
γενικά αρκετούς μυς έχουν μεγαλύτερο ΔΜΣ χωρίς να έχουν 
περισσότερο λίπος. Άτομα που λόγω ηλικίας ή παθήσεων 
έχουν χάσει μυϊκή μάζα θα έχουν μικρότερο ΔΜΣ χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως έχουν λιγότερο λίπος. 

● Ειδικά για τα παιδιά, χρησιμοποιούνται ξεχωριστοί πίνακες 
που προέρχονται από στατιστικά στοιχεία. Για κάθε ομάδα 
ατόμων σε διαφορετικές ηπείρους έχουμε διαφορετικούς 
πίνακες, ανά ηλικία και φύλο.



 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 



 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

● Βασικός ρυθμός μεταβολισμού χαρακτηρίζεται ο 
ελάχιστος ρυθμός μεταβολισμού που μπορεί να 
παρατηρηθεί σ΄ έναν ζωικό οργανισμό, συνηθέστερα 
σε κατάσταση ηρεμίας και σε περιβάλλον με 
θερμοκρασία ίδια με εκείνη του σώματός του. Ο 
ρυθμός αυτός εκφράζεται σε ενέργεια  ανά μονάδα 
επιφάνειας σε δεδομένο χρόνο. 



 

 

Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των 
βιοχημικών αντιδράσεων που 

πραγματοποιούνται στα κύτταρα των 
ζωντανών οργανισμών.  Επίσης, διακρίνεται σε 

δυο σκέλη, τον Καταβολισμό και τον 
Αναβολισμό.



 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
(απελευθέρωση ενέργειας)  

    Ο Καταβολισμός περιλαμβάνει τις αντιδράσεις 
διάσπασης πολύπλοκων ουσιών σε απλούστερες με 
παράλληλη συνήθως απόδοση ενέργειας. Όταν η 
χρήση ενέργειας υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα 
ενέργειας από τη διατροφή, το σώμα χρησιμοποιεί την 
αποθηκευμένη ενέργειά του για να καλύψει τις 
ανάγκες του. 



 

 

ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
(αποθήκευση ενέργειας) 

    Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αποθηκεύσει 
σχεδόν όλη την ενέργεια που περιέχεται στις 
τροφές ως γλυκογόνο ή τριγλυκερίδια. Επειδή η 
απόκτηση ενέργειας από το σώμα είναι 
διαλείπουσα, ενώ η ενεργειακή δαπάνη συνεχής, το 
σώμα πρέπει να αποθηκεύσει και κατόπιν να 
διαμοιράσει την ενέργεια.

    Η διαθέσιμη ενέργεια που αποθηκεύεται στο 
λίπος υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν που 
αποθηκεύεται στους υδατάνθρακες και τις 
πρωτεΐνες.

 



 

 

● Η εργασία έγινε από τους μαθητές :
● Μητσοπούλου Όλγα
● Καρδάμης Γρηγόρης 
● Γεωλδάσης Άγγελος
● Αρκούδης Νίκος 
● Ζότε Γιάννο  
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