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Εισαγωγή  

Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής λαών που ζουν σε περιοχές 

που αναπτύσσονται τα ελαιόδεντρα γύρω από τη Μεσόγειο. Είναι ένας υγιεινός τρόπος 

διατροφής που εμπνεύστηκε από τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Ελλάδας 

(κυρίως των κατοίκων της Κρήτης), της Ιταλίας, της Ισπανίας και των χωρών στα παράλια της 

Μέσης Ανατολής, περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Η μεσογειακή διατροφή, βασισμένη στις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Κρήτης και 

της νότιας Ιταλίας στη δεκαετία του 1960, ουσιαστικά δίνει έμφαση κυρίως στην κατανάλωση 

οσπρίων, ελαιόλαδου, δημητριακών και σπόρων, φρούτων και λαχανικών, στη μέτρια 

κατανάλωση στο ψάρι και το άσπρο κρέας και στη σπάνια κατανάλωση κόκκινου κρέατος, 

όπως επίσης και στη μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού. 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο βασικά συστατικά της 

μεσογειακής διατροφής, όπως ελαιόλαδου, δημητριακών και σπόρων, φρούτων και 

λαχανικών, η μέτρια κατανάλωση στο ψάρι και το άσπρο κρέας επηρεάζουν τον 

άνθρωπο  

 

Το Ελαιόλαδο 

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι, κατά το τηγάνισμα, το ελαιόλαδο δεν διαποτίζει την 

τροφή αλλά παραμένει στην επιφάνεια, σε αντίθεση με τα άλλα λίπη ή έλαια, που 

απορροφώνται από τις περισσότερες τροφές, κάνοντάς τις έτσι βαριές. Το ελαιόλαδο, 

ακόμα κι αν θερμανθεί στους 200
ο C, διατηρεί τη χολεκκριτική και χολαγωγό ιδιότητά 

του και δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στη λειτουργία του συκωτιού ή στον 

μεταβολισμό των λιπιδίων 

Δημητριακά 

Τα δημητριακά αποτελούν τον χρυσό θησαυρό μιας ισορροπημένης διατροφής και 

γενικότερα της υγείας μας. Ανακαλύψτε μαζί μας την αξία τους για τον οργανισμό 

και εντάξτε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο. Τα δημητριακά τα οποία προσφέρουν 

ενέργεια στον οργανισμό μας δίνοντάς του ίνες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και μεταλλικά 

άλατα, εξασφαλίζουν μια καλή διατροφική ισορροπία. Με κάποιες μικρές διαφορές, 

τα δημητριακά έχουν όλα την ίδια διαιτολογική αξία. Με τις πατάτες και τα όσπρια, 

αποτελούν μια σημαντική πηγή σύνθετων γλυκιδίων ή αμύλου : 65% το σιτάρι κι 

έως 77% το ρύζι. Παρέχουν συνεπώς άφθονη ενέργεια. 



Το άμυλο διαφέρει από τα απλά ζάχαρα των γλυκών [μέλι, σοκολάτα, παγωτά, 

κ.λ.π.] και των φρούτων , γιατί η πολυπλοκότερη χημική δομή του επιβάλλει πολύ 

περισσότερο χρόνο πέψης. 

Κατά τις ώρες μετά τα γεύματα , η γλυκαιμία [το επίπεδο του ζάχαρου στο αίμα] 

αυξάνεται λιγότερο και πιο αργά. Αυτό περιορίζει την ελευθέρωση ινσουλίνης από 

τον οργανισμό μας και συνεπώς τα φαινόμενα εναπόθεσης και την πρόσληψη 

βάρους. Τέλος, κατά τη διάρκεια της πέψης , τα ζάχαρα ελευθερώνονται στο αίμα, 

πράγμα που αποτρέπει την υπογλυκαιμία και την αίσθηση πείνας. 

Το άμυλο αφομοιώνεται πολύ πιο αργά, όταν συνδυάζεται με άλλες τροφές: 

δημητριακά πλούσια σε ίνες, ακατέργαστο ρύζι, ψωμί ολικής άλεσης, τροφές χωρίς 

γλυκίδια [κρέας, γάλα, τυρί]. 

Άλλα πλεονεκτήματα των δημητριακών είναι η καλή περιεκτικότητά τους σε 

φυτικές πρωτεΐνες : από 8% στο ρύζι ως 14% στο σιτάρι. Κάθε πρωτεΐνη είναι ένας 

συνδυασμός αμινοξέων, ορισμένων από τα οποία είναι απαραίτητα στον οργανισμό 

μας. Οι πρωτεΐνες των δημητριακών δεν μπορούν να καλύψουν από μόνες τους τις 

ανάγκες μας, αλλά είναι συμπληρωματικές των ζωικών πρωτεϊνών και μπορούν να 

συνδυαστούν μ΄ αυτές : ρύζι και ψάρι, σιμιγδάλι με γάλα κλπ. 

Το σιτάρι , η σίκαλη, το κριθάρι κι η βρώμη περιέχουν μια πρωτεΐνη , τη γλουτένη , 

στην οποία ορισμένα άτομα που έχουν κοιλιακό πρόβλημα, είναι αλλεργικά. Η 

πρόσληψη ζυμαρικών, ψωμιού και διάφορων φλέικς τους προκαλούν έντονη 

διάρροια και καθυστέρηση στην ανάπτυξη α πρόκειται για παιδιά. 

Τα δημητριακά είναι πλούσια σε ίνες. Από 8-9% το σιτάρι και το ρύζι ως 15% η 

βρώμη. Οι ίνες επιταχύνουν και ρυθμίζουν τη διέλευση των τροφών από το έντερο. 

Με το νερό διογκώνονται και σχηματίζουν πιο ογκώδη κόπρανα, που προχωρούν 

ευκολότερα στον πεπτικό σωλήνα. Οι ίνες της βρώμης θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν ενισχυτικό παράγοντα στις θεραπείες της υπερχοληστεριναιμίας (γιατί 

¨παγιδεύουν¨ ένα μέρος της χοληστερίνης της διατροφής) και του διαβήτη (γιατί 

παρατείνουν το χρόνο της πέψης και περιορίζουν την αύξηση της γλυκαιμίας). 

Η υψηλή περιεκτικότητα των δημητριακών σε βιταμίνες της ομάδας Β, παραμένει 

σχετικά άγνωστη : 60 γραμμάρια σιτάρι, δηλαδή 200-250 γραμμάρια μετά το 

μαγείρεμα, αντιστοιχούν στο 20% περίπου της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας 

για έναν ενήλικο σε βιταμίνη Β1 και ΡΡ και το 10% των αναγκών σε βιταμίνες Β2, 

Β5, Β6, Β9. Επέρχεται βέβαια, κάποια απώλεια κατά το μαγείρεμα. 

Το ρύζι και το καλαμπόκι είναι λιγότερο πλούσια κι η βρώμη περισσότερο. Οι 

σπόροι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, κατά τη διάρκεια όμως της 

μετατροπής των δημητριακών χάνεται. 



Περιέχουν επίσης και μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία , ειδικότερα μαγνήσιο, για 

το οποίο μια μερίδα αντιπροσωπεύει το 20 με 25% της συνιστώμενης καθημερινής 

πρόσληψης για τους ενήλικες. 

Τέλος περιέχουν σίδηρο (το 15% της συνιστώμενης ποσότητας). 

Το κρέας 

Το κρέας είναι όρος που αναφέρεται στις σάρκες και άλλα εδώδιμα μέρη του 

σώματος των ζώων (θηλαστικών, ψαριών και πουλιών) που χρησιμοποιούνται ως 

τροφή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, στο κρέας περιλαμβάνονται 

όχι μόνο οι μύες και το λίπος αλλά και οι τένοντες και οι σύνδεσμοι. Με την πιο 

στενή έννοια του όρου, ως κρέας θεωρούνται τα εδώδιμα τμήματα του σώματος των 

θηλαστικών και ιδιαίτερα του βοδιού, του μοσχαριού, του χοίρου και του αρνιού, 

διακρίνοντάς το έτσι από τα ψάρια και τα πουλερικά. 

Τύποι κρέατος 

Η ποιότητα του κρέατος αναφέρεται σε έναν συνδυασμό γνωρισμάτων τα οποία 

προσδιορίζουν ένα εδώδιμο προϊόν :  

1] με την ελάχιστη απώλεια συστατικών,  

2] χωρίς ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά μετά την επεξεργασία και την αποθήκευση ,  

3] που εξακολουθεί να έχει ελκυστική εμφάνιση,  

4] να είναι ορεκτικό , θρεπτικό και εύγευστο μετά το μαγείρεμα.  

Η ποσότητα του κρέατος δηλαδή το ποσοστό των μυών σε σχέση με το οστό και τον 

βαθμό κάλυψης από λίπος, είναι επίσης ένας παράγοντας επιλογής κρέατος. 

Κρέας, κοτόπουλο, συκώτι, ψάρι. 

Το κρέας περιλαμβάνει τη μυϊκή μάζα των ζώων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 

και οι σύνδεσμοι μ΄ αυτήν ιστοί το λίπος, οι σύνδεσμοι κτλ. Οι μυϊκοί ιστοί 

αποτελούνται από δέσμες από λεπτότατες σαν κλωστές μυϊκές ίνες που συνδέονται 

μεταξύ τους με συνδετικό ιστό. Ο μυϊκός ιστός αποτελείται κατά 3/4 από νερό και 

1/4 από πρωτεϊνες (μυοσίνη και ακτίνη, που προκαλούν την συστολή του μυός), με 

λίγο λίπος, βιταμίνες και άλατα. Εκτός από το λίπος που βρίσκεται μεταξύ των 

μυϊκών ινών του κρέατος (αφανέλ) και είναι ανάλογο με το είδος και την 

κατάσταση του ζώου, το κρέας περιέχει και λίπος που βρίσκεται κάτω από το δέρμα 

και γύρω από το κρέας. Το χοιρινό , το πρόβειο και το βοδινό κρέας περιέχει 

περισσότερο λίπος συγκριτικά με το κρέας του μοσχαριού. Στα μεγάλα ζώα και τα 

πολύ δραστήρια ζώα ο συνδετικός ιστός είναι περισσότερος και οι μυϊκές ίνες 

γίνονται σκληρότερες και παχύτερες και κάνουν το κρέας σκληρό και δύσπεπτο. Το 



σκληρό κρέας μαγειρεύεται σιγά σιγά με υγρή θέρμανση ή υπό πίεση ή με σιγανό 

ψήσιμο. Όταν μένει το κρέας σιτεύει και γίνεται με το μαγείρεμα πιο τρυφερό και 

περισσότερο νόστιμο. Όταν θερμανθεί το κρέας, το σκληρό κολλογόνο του 

συνδετικού ιστού μεταβάλλεται σε ζελατίνη που είναι διαλυτή ,πρωτεϊνη που 

εύκολα πέπτεται. Η άλλη πρωτεϊνη του συνδετικού ιστού η ελαστίνη μαλακώνει 

επίσης αλλά λιγότερο το κρέας μπορεί να γίνει τρυφερότερο με ορισμένα ένζυμα 

όπως την παπαϊνη που προέρχεται από το φρούτα papaya. Η ουσία αυτή χορηγείται 

με ένεση στο ζώο πριν σφαχτεί ή εφαρμόζεται στην επιφάνεια του κρέατος πριν 

μαγειρευτεί. 

Το κρέας περιέχει 20 γραμ. % περίπου λεύκωμα, είναι πλούσιο σε σίδηρο, φώσφορο 

και βιταμίνες Β, αλλά πτωχό σε ασβέστιο. Η περιεκτικότητα του κρέατος σε 

θερμίδες, εξαρτάται από την ποσότητα του λίπους που περιέχει. Το απαλλαγμένο 

από λίπη κρέας έχει λίγες θερμίδες (1 θερμίδα περίπουστο γραμμάριο, ενώ το παχύ 

κρέας έχει πολύ περισσότερες (1-4 θερμίδες και περισσότερο στο γραμμάριο). 

Τα πουλερικά, το συκώτι, τα νεφρά, περιέχουν λιγότερο λίπος. Το συκώτι περιέχει 

μεγάλη ποσότητα σιδήρου και βιταμίνης Α. Το κοτόπουλο είναι εύπεπτο και το 

λίπος του έχει περισσότερα ακόρεστα λιπαρά οξέα. Το κυνήγι (λαγός, ορτύκια κτλ.) 

έχουν λίγο λίπος (5-6 γραμ. % περίπου) και αρκετό λεύκωμα. 

Το ψάρι περιέχει μικρότερη ποσότητα λευκώματος (17 γραμ. % περίπου) και είναι 

κατώτερης σχετικά βιολογικής αξίας. Είναι και αυτό πλούσιο σε φώσφορο αλλά 

πτωχότερο σε σίδηρο και βιταμίνες Β. Τα ψάρια έχουν λίγο συνδετικό ιστό γι΄ αυτό 

είναι τρυφερά. Ανάλογα με το είδος του ψαριού περιέχουν λιγότερο ή περισσότερο 

λίπος , πράγμα που τα κάνει περισσότερο ή λιγότερο εύπεπτο. Τα ψάρια τα 

διακρίνουμε ανάλογα με το λίπος που περιέχουν σε λευκά ή άπαχα (μπακαλιάρος, 

γαλέος, γλώσσα κτλ.) και παχιά (σολωμός, ρέγγα, σαρδέλα, πέστροφα, σκουμπρί, 

τόνος, λακέρδα). Στα παχιά ψάρια το λίπος είναι κατασπαρμένο σ΄ όλο το κρέας 

(αφανέλ) και το χρώμα του γίνεται σκούρο. Στα λευκά ψάρια το λίπος 

συγκεντρώνεται στο ήπαρ. Το λίπος του ψαριού συνήθως έχει πολλά ακόρεστα 

λιπαρά οξέα. Τα παχιά ψάρια είναι πλούσια σε θερμίδες και περιέχουν και βιταμίνες 

Α και D. Τα θαλασσινά ψάρια είναι καλή πηγή ιωδίου. Όταν τα ψάρια τρώγονται 

ολόκληρα με τα κόκαλα που είναι τρυφερά, μπορεί να προσφέρουν και ασβέστιο. 

Τα φρέσκα ψάρια έχουν μάτια στιλπνά (όχι θολά), βράγχια κόκκινα και κρέας 

κρουστό. Στα ψάρια υπάγονται και τα οστρακοειδή (γαρίδες, αστακοί, καβούρια 

κτλ.). Ο αστακός, τα καβούρια, οι γαρίδες, οι καραβίδες, τα καλαμαράκια κτλ. 

έχουν πολύ λίγο λίπος (0,5-2 γραμ.%). Τα μύδια , τα στρείδια κτλ. έχουν πολύ λίγο 

λίπος (0,5-2 γραμ. ) και λίγο λεύκωμα (8 γραμ. % περίπου). Η μαρίδα, το 

μπαρμπούνι κτλ. έχουν μέτριο λίπος (6 γραμ. % περίπου). Το χαβιάρι έχει πολύ 

λίπος (17 γραμ. %). Η σφυρίδα έχει πολύ λίγο λίπος, πολλούς υδατάνθρακες και 

πολλές θερμίδες (29 % γραμ.). 

Όταν το κρέας θερμανθεί οι πρωτεϊνες του πήζουν και το κρέας γίνεται σκληρό, 

συρρικνώνονται και εξέρχονται χυμοί, επίσης χάνει λίπος. Το κρέας σχάρας ή οι 



μπριζόλες έχουν 30% του βάρους τους, ενώ το ψητό 25% του βάρους τους. Με τη 

μαγειρική τα ψάρια χάνουν λιγότερο βάρος (15% περίπου) από το κρέας. Με το 

μαγείρεμα μπορεί να χάνονται άλατα και υδροδιαλυτές βιταμίνες Β. Με τη 

θέρμανση καταστρέφεται μέρος των βιταμινών Β1 και φυλλικού οξέος. Ο ζωμός του 

κρέατος περιέχει υδροδιαλυτές ουσίες, λίγο πεπτίδιο που προέρχονται από τη 

διάσπαση των πρωτεϊνών του κρέατος, άλατα, βιταμίνες Β και λίπος. Δεν έχει 

σχεδόν καθόλου λεύκωμα. Με τα κόκαλα παρασκευάζεται ζωμός που περιέχει λίγο 

λίπος, ζελατίνη, εκχυλισματικές ουσίες κτλ. Ο ζωμός κρέατος κτλ. δεν έχει μεγάλη 

θρεπτική αξία . Διεγείρει την όρεξη. Όταν προστεθούν σ΄ αυτόν ρύζι, γάλα, άλευρα 

κτλ. παρασκευάζονται εύγευστες και θρεπτικές σούπες. 

Τα κατεψυγμένα κρέατα και ψάρια εφόσον είναι εγγυημένα και καλά διατηρημένα 

είναι εξίσου καλή τροφή με τα νωπά και μπορούμε να τα προτιμούμε αφού μάλιστα 

είναι και πολύ οικονομικότερα. 

Τα κρεατικά είναι βασική τροφή για τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα 

τους. Αλλά είναι απαραίτητα μαζί με το γάλα, το τυρί και το αυγό να 

συμπληρώνουν το λεύκωμα της φυσικής τροφής (όσπρια, δημητριακά) που δεν έχει 

όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Αντί του κρέατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πουλερικά ή ψάρια. Όσο φθηνά κι αν είναι τα ψάρια έχουν θρεπτική και δεν 

υστερούν έναντι των ακριβών ψαριών πολυτελείας. 

Τα φαγητά τα διακρίνουμε σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη σύστασή τους, 

τον τρόπο παρασκευής τους ως εξής : 

1] Ζωμοί (κρέατος, ψαριού, χόρτων κτλ.). Ο ζωμός κονσομέ παρασκευάζεται από 

βοδινό κρέας και με προσθήκη χόρτων, κρεμμυδιών κτλ. 

2] Σούπες (όσπρια, ζυμαρικά κτλ.). Η μπουγιαμπέσα ή κακαβιά γίνεται με διάφορα 

ψάρια, κρεμμύδια, ντομάτες, πιπέρι και αλάτι, λάδι, καρότα, μαϊντανό, αυγό κτλ. Η 

μαγειρίτσα γίνεται με εντόσθιο, αυγό κτλ. Οι ανάμικτες σούπες περιέχουν ζυμαρικά 

, χορταρικά , κρέας, αυγό κτλ. Η σούπα βελουτέ περιέχει ζωμό, βούτυρο, γάλα , 

αλεύρι, κρόκο αυγού κτλ. 

3] Βραστά [κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πατάτες, αυγά, κ.λπ.] 

4] Τηγανητά με λάδι [πατάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, αυγά, ψάρια, συκωτάκια, 

κ.λπ.] 

5] Ψητά στο φόυρνο , στη σούβλα ή τη σχάρα [κρέας, ψάρι, κοτόπουλο] 

6] Γιαχνιστά με κρεμμύδια , λάδι, πιπέρι, μαϊντανό , κ.λπ. στην κατσαρόλα 

[πατάτες, μελιτζάνες, κ.λπ.] 



7] Ανάμεσα με αλεύρι ή ψωμί , ή πατάτα ή μακαρόνια , κιμά, τυρί, χορταρικά, 

κρεμμύδια , αυγό, βούτυρο, μπαχαρικά, κ.λπ. [πίτσες, πίτες, κεφτέδες, 

σουτζουκάκια, γιουρβαλάκια , ντολμάδες, παστίτσιο, κανελλόνια κροκέτες, 

μουσακάς,κολοκυθάκια, σουφλέδες, κ.λπ.] 

Ανάμικτα με αλεύρι, γάλα κ.λπ. [τραχανάς, χυλόπιτες, λαζάνια , κ.λπ.] 

Στην ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει πολλά από τα παραπάνω φαγητά, 

χρησιμοποιούνται πολλές φορές μπαχαρικά διάφορα [πιπέρι, μπαχάρι , πιπεριά, 

κ.λπ] κρεμμύδια , σκόρδα, ρίγανη, θρούμπη, μαϊντανό, και άλλα μυρωδικά για να 

γίνεται το φαγητό πιο ορεκτικό. Στην ελληνική κουζίνα που είναι παραλλαγή της 

ανατολικής κουζίνας, χρησιμοποιούνται περισσότεροι οι παραπάνω βελτιωτικές της 

γεύσης ουσίες, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται στη δική μας κουζίνα που θα 

πρέπει να βελτιωθεί σιγά σιγά και να επέλθει κάποιος συγκερασμός με την 

ευρωπαϊκή κουζίνα και κυρίως τη γαλλική. Με το συνδυασμό της ελληνικής και της 

ευρωπαϊκής κουζίνας μπορεί να προκύψει μια πιο υγιεινή και πιο ευχάριστη 

κουζίνα. Το μαγείρεμα κάνει το φαγητό πιο εύπεπτο και πιο γευστικό. Πολλές 

φορές όμως με τον τρόπο που παρασκευάζεται το φαγητό πιο δύσπεπτο και 

ερεθιστικό στο στομάχι και πιο επικίνδυνο στην υγεία των ανθρώπων όταν 

καταβροχθίζονται μεγάλες ποσότητες αυτού . 

Ποιος το Χρειάζεται, πόσο και γιατί 

Το κρέας περιέχει άριστης ποιότητας πρωτεϊνες. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι : 

η μυοσίνη, η κρεατοαλβουμίνη και το κολλαγόνο από το οποίο γίνεται το ζελέ. Το 

κρέας είναι πλούσιο σε βιταμίνες της ομάδας Β αλλά πολύ φτωχό σε άλλες 

βιταμίνες. 

Όταν μαγειρεύουμε το κρέας χάνει περίπου το 40% του βάρους του. Εξαρτάται από 

το πόσο λιπαρό είναι το κρέας και από τον τρόπο μαγειρέματος. 

Το κρέας πρέπει να το μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία γιατί καταστρέφεται η 

πρωτεϊνη που περιέλθει. 

Το κρέας είναι καλό για όλους μας επειδή περιέχει άριστης ποιότητας πρωτεϊνης, 

βιταμίνες της ομάδας Β, ανόργανα συστατικά κυρίως σίδηρο. Το συκώτι επιπλέον 

περιέχει βιταμίνη Α και D . Κατά πόσο είναι μαλακό το κρέας εξαρτάται από το 

ζώο, την ηλικία του, το φύλο του και το μέρος του ζώου. Το πιο τρυφερό μέρος 

κρέας προέρχεται από μέρη που δεν ασκούνται όπως το φιλέτο. Τα τρυφερά 

κομμάτια χρησιμοποιούνται για ψητά του φούρνου και της σχάρας. Τα σκληρά για 

φαγητά κατσαρόλας , κιμάδες και βραστά. Όλα έχουν την ίδια θρεπτική αξία αλλά 

διαφέρουν στην τιμή. 



Το κρέας στη διατροφή 

Το κρέας αποτελεί τέλεια τροφή και συνιστάται για όλες τις ηλικίες, κυρίως την 

παιδική και την εφηβική. Όσοι κάνουν βαριές χειρωνακτικές εργασίες , αςχολούνται 

με τον αθλητισμό ή είναι σε ανάρρωση, έχουν καθημερινή ανάγκη κρέατος . Όταν 

δεν περιέχει λίπος είναι η μοναδική τροφή που μπορεί να προλάβει ή να περιορίσει 

την παχυσαρκία, χωρίς βλάβες της υγείας. Η χρήση του περιορίζεται σε 

αναφυλακτικά φαινόμενα , δερματικές παθήσεις, παθήσεις νεφρών , 

αρτηριοσκλήρωση υπέρταση, έλκος στομάχου και δωδεκαδακτύλου αλλά κάθε 

περιορισμός ή αποκλεισμός από την καθημερινή διατροφή πρέπει να γίνεται με 

οδηγίες του γιατρού. 

 Τα λαχανικά 

 "Τα λαχανικά στη ζωή μας και πώς συμβάλλουν την καλή λειτουργία του 

οργανισμού μας". 

Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έτσι και ο άνθρωπος, για να διατηρηθεί στη ζωή 

πρέπει απαραίτητα να βρει τροφή να φάει, διαφορετικά είναι καταδικασμένος να 

πεθάνει. Εκτός όμως από την εξασφάλιση της τροφής που θα φάει να είναι 

κατάλληλη και να τον εξασφαλίζει πολλά χρόνια ζωής, γεμάτα υγεία, ευτυχία και 

δημιουργία. 

Μια πολύ σημαντική κατηγορία τροφίμων είναι τα χορταρικά. Απ΄ τα λαχανικά 

μπορεί ο άνθρωπος να πάρει τους βολβούς, τις ρίζες, τους βλαστούς, τα κοτσάνια, 

τα φύλλα, τους ανθούς και τους καρπούς των μικρών φυτών και θάμνων. 

Τα λαχανικά είναι πολύτιμα και εύγευστα, γεμάτα από βιταμίνες και ανόργανα 

συστατικά, νερό και κυτταρίνη αποτελούν τη δεύτερη βασική ομάδα τροφίμων. 

Δεν περιέχουν πρωτεϊνες και λίπη ή λάδια, αλλά αρκετούς υδατάνθρακες. 

Μπορούμε να τρώμε πολλά φυλλώδη λαχανικά που δεν Παχαίνουν όπως λάχανα, 

μαρούλι, σπανάκια, πιπεριές, μελιτζάνες, αντίδια, κουνουπίδια και άλλα. Άλλα 

λαχανικά που μας δίνουν θερμίδες είναι τα παντζάρια, τα κρεμμύδια, ο αρακάς, τα 

καρότα, οι ντομάτες, τα φασολάκια με καρπό και οι πατάτες. 

Το άρωμα των λαχανικών οφείλεται σε διάφορες αρωματικές ουσίες που 

περιέχουν. Το χρώμα τους το οφείλουν στις χλωροφύλλες, τα καροτινοειδή και 

φλαβανοειδή. Τα σπουδαιότερα από τα ανόργανα συστατικά που περιέχονται στα 

λαχανικά είναι το ασβέστιο , ο σίδηρος , το νάτριο φώσφορος , το μαγνήσιο και 

άλλα. Τα ένζυμα συντελούν στην ωρίμανση και στο χάλασμα των λαχανικών. 



Τα σκούρου χρώματος λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνη Α που χρειάζεται στα : 

ΔΟΝΤΙΑ , ΜΑΤΙΑ, στο ΔΕΡΜΑ, στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ , στο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Τα χορταρικά ανοίγουν την όρεξη, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του 

πεπτικού συστήματος . Το πιο άφθονο συστατικό των λαχανικών είναι το νερό. 

Πρέπει να παίρνουμε τουλάχιστον δύο ισοδύναμα την ημέρα που είναι πλούσια 

σε βιταμίνη C όπως ο μαϊντανός, το λάχανο κ.α. 

Τέλος, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να τρώει άφθονα φρούτα και λαχανικά για να 

διατηρείται υγιής . 

Τα φρούτα 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ 

 Τα φρούτα είναι καρποί οπωροφόρων δέντρων που περιέχουν βιταμίνες σε 

μεγάλες ποσότητες και σάκχαρα και επιδρούν ευνοϊκά στη λειτουργία του 

οργανισμού. Οι καρποί των φρούτων τρώγονται χωρίς να χρειάζεται να 

κατεργαστούν ή να ψηθούν [οπωρες]. Σχετικά διακρίνουμε τις οπώρες σε 

α]υπόξινες, σακχαρούχες και αρωματικές [καρποί εσπεριδοειδών, αχλάδια , μήλα, 

κ.λ.π.] και β] σε γλυκές σακχαρώδεις και καθόλου ξινές [σύκα, μπανάνες, κ.λ.π.] . 

 ΑΧΛΑΔΙΑ 

Υπάρχει πληθώρα ποικιλιών [ράτσες] που ωριμάζουν από τον Ιούνιο [Μπέλλα ντι 

τζούνο] ως αργά το φθινόπωρο. Υπάρχουν και διάφορες ράτσες για κομπόστες 

[ουίλιαμς , κόσια, στάντα κ.λ.π.] και για χυμούς [μοσχάτο, κόσια, κοντούλα , κ.λ.π.] 

Περιέχουν αρκετά θεοφωσφορικά άλατα και βιταμίνες γι΄ αυτό συνιστώνται 

ιδιαίτερα για τα παιδιά. Τρώγονται με μέτρο και από τους διαβητικούς. Στομαχικοί 

, ηπατικοί κ.λ.π. πρέπει να τα ξεφλουδίζουν ή να τα προτιμούν σε κομπόστες και 

μαρμελάδες. Θεωρούνται διουρητικά και μάλιστα οι φλούδες τους. Από τις 

φλούδες των μεγάλων αχλαδιών γίνεται και τσάι που ονομάζεται αφέψημα. 

ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ 

Τα βερύκοκκα είναι φρούτα αρωματικά, δροσιστικά και γλυκά. Όταν μαζευτούν 

πριν ωριμάσουν , εκτός ότι είναι λιγότερο γευστικά, είναι και πιο 

δυσκολοχώνευτα. Μπορούν επίσης να διατηρηθούν αποξηραμένα σε κονσέρβες. 

Είναι φρούτα με περίσσια άλατα και ζάχαρα. Τα ζάχαρα πρέπει να τα αποφεύγουν 



οι διαβητικοί ενώ οι στομαχικοί , τα νήπια και οι υπερήλικες πρέπει να τα κάνουν 

κομπόστες αν δεν μπορούν να τα έχουν τελείως ώριμα. Τα βερύκοκκα σε 

κομπόστα θεωρούνται εξαιρετικά τονωτικά. 

ΒΥΣΣΙΝΑ 

Έχουν περισσότερα λευκώματα από πολλά φρούτα και λιγότερα ζάχαρα. Είναι 

φρούτα που διατηρούν περισσότερα οξέα, ακόμη και στην ωρίμανση τους. Τα 

βύσσινα διατηρούνται αποξηραμένα. Είναι ενισχυτικά για τους ανεμικούς και 

έχουν θεραπευτικές ιδιότητες σε νεφροπάθειες και αρθρίτιδες. Ακόμη λέγεται πως 

ωφελούνται ασθματικούς ενώ για τους ηπατικούς συνιστάται σε κομπόστες ή 

βυσσινάδες. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

Τα πορτοκάλια είναι από τα πιο χυμώδη και αρωματικά φρούτα. Πλούσια σε 

ιχνοστοιχεία και άλατα ασβεστίου φωσφόρου , χλωρίου καθώς και σε οξέα και 

βιταμίνες ιδιαίτερα C . Είναι επίσης αντιαναιμικό και υπατικό που αποτοξινώνουν 

γενικότερα τον οργανισμό. Είναι ενδεδειγμένα για τους καρδιοπαθείς , 

αρτηριοσκληρωτικούς , ηπατικούς καθώς και για την θεραπεία του σκορβούτου, 

της ψαμμολιθίωσης, ουρικής, αρθρίτιδας κ.λ.π. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας 

του σε ασβέστιο και βιταμίνες δίνεται στα νήπια της βρεφικής ηλικίας σαν 

φυσικός χυμός. 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 

Οι μπανάνες είναι ίσως το θρεπτικότερο φρούτο γιατί περιέχει υψηλό ποσοστό 

από όλες τις ομάδες τροφικών υλικών και ιδιαίτερα ζάχαρα , άμυλο , άλατα 

καλίου , νατρίου , μαγνησίου, χλωρίου , φωσφόρου κ.λ.π. και βιταμίνες . Οι 

μπανάνες δεν συνιστώνται για όσους έχουν τάση στην παχυσαρκία. Συνιστώνται 

όμως σε ιδιαίτερη αναπτυσσόμενη οργανισμούς, σε αρρώστους και στους 

στομαχικούς επειδή ρυθμίζουν την εντερική λειτουργία. 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 

Τα δαμάσκηνα έχουν περισσότερα ζάχαρα από πολλά άλλα φρούτα, άλατα κυρίως 

ασβεστοφωσφορικά και νατριούχα και βιταμίνες. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες , 

σφαιρικά ή ελλειψοειδή , από πρασινοκίτρινα μεχρι βελούδινο μαύρο ή γλαυκό 

χρώμα , συμπυρήνες ή εκπυρήνες. Τα δαμάσκηνα θεωρούνται ιδιαίτερα 

ευστόμαχη και υγιεινή τροφή που ρυθμίζει την εντερική λειτουργία. Συνιστώνται 



σε νεφρικές παθήσεις , αιμμορροίδες , καρδιοπάθειες , αρτιοσκλήρωση, 

ρευματοαρθρίτιδες κ.λπ. Ενώ για τα πολλά ζάχαρα τους πρέπει να τα αποφεύγουν 

οι διαβητικοί. 

ΚΕΡΑΣΙΑ 

Τα κεράσια σε σχέση με άλλα φρούτα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό σε λιπαρά, 

ζάχαρα , άλατα κυρίως φωσφοροκαλιούχα και βιταμίνες. Είναι φρούτα δροσιστικά 

με ευχάριστη γεύση, γλυκά, αρωματικά και ευκολοχώνευτα. Όπως και πολλά άλλα 

φρούτα τα κεράσια είναι πηρυνόκαρπα. Μπορούν να αποξηραίνονται και να 

κονσερβάρονται. Τα κεράσια θεωρούνται κατάλληλα φρούτα για τη 

δυσκοιλιότητα. Οι Γάλλοι λένε πως είναι το καλύτερο φρούτο της γης που 

καθαρίζει το στομάχι, ανανεώνει το αίμα και η ψίχα του κουκουτσιού απαλλάσσει 

τα νεφρά από την πέτρα. 

ΜΗΛΑ 

Τα μήλα είναι πλούσια σε ξινά, άλατα , κυτταρίνες , πηκτίνες και βιταμίνες. Σαν 

νωπά φρούτα είναι πολύ τονωτικά για τον οργανισμό. Τρωγόμενα ωμά τριμμένα 

στον τρίφτη είναι ιδιαίτερα αντιδιαρροϊκά ακόμη και για τα νήπια , γίνονται 

αντίθετα καθαρτικά και συνιστώνται κατά της δυσκοιλιότητας βρασμένα και 

πολτοποιημένα. Είναι ακόμη αντιφλογωτικά τόσο σαν κατάπλυσμα όσο και σαν 

ρόφημα. Το αφέψημα [ζουμί βρασμένο] των μήλων είναι επίσης ξεδιψαστικό και 

θεραπευτικό σε νεφροκυστεπάθειες , λιθιάσεις κ.λπ. 

 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 

Τα μανταρίνια είναι πλουσιότερα από όλα σχεδόν τα φρούτα σε άλατα ασβεστίου 

και μαγνησίου και έχουν ζάχαρη σχεδόν σαν τα πορτοκάλια. Σαν νωπό φρούτο τα 

μανταρίνια μπορούν να τρώγονται από τους διαβητικούς . Ωφελούν επίσης σε 

χρόνιες παθήσεις νεφρών , συκωτιού καθώς και αρθρίτιδες , δυσπεψίες κ.λ.π. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ 

Τα ροδάκινα είναι νοστιμότατα αρωματικά φρούτα, έχουν δροσιστικό χυμό και 

είναι ευκολοχώνευτα. Περιέχουν αρκετά ζάχαρα, άλατα κυρίως φωσφορικά, 

ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Τα ροδάκινα όταν είναι εντελώς ώριμα τρώγονται και 

από αρρώστους με απλές στομαχικές διαταραχές. Επίσης θεωρούνται ωφέλιμα σε 

ασθένειες του αναπνευστικού [βρογχίτιδα, άσθμα, φυματίωση, κ.λπ.] καθώς και 



σε διανοητικά εργαζόμενους. Συνιστώνται ακόμη αρθροπάθειες , δυσκοιλιότητες, 

παθήσεις του συκωτιού κ.λ.π. 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

Οι φράουλες είναι ένα αρωματικό και δροσιστικό φρούτο. Είναι φτωχότερες σε 

ζάχαρα αλλά πλουσιώτερες σε ανόργανα άλατα, ιδίως ασβεστίου και φωσφόρου, 

σε ξινά και σε βιταμίνες ιδιαίτερα C , Κ και καρωτίνη. Οι φράουλες έχουν 

διουρητικές και καθαρτικές ιδιότητες. Χάρη στο ιτεϋλικό οξύ τους ωφελούν σε 

αρθρορευματοπάθειες , ποδάγρες, νεφροπάθειες και λιθιάσεις. Συνιστώνται 

επίσης στους ασθενικούς και αναιμικούς οργανισμούς. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΥ 

Το σώμα μας αποτελείται από οστά, μύες και λίπος. Η αναλογία και τα 

χαρακτηριστικά αυτών των επιμέρους υλικών στον οργανισμό καθορίζουν τον 

τύπο του σώματος. Επειδή όμως, ο σωματότυπος είναι γενετικά 

προκαθορισμένος, ακόμα και σε περιπτώσεις που μπορεί να καταφέρουμε να 

αλλάξουμε μέσω διατροφής και άσκησης την αναλογία του λίπους και των μυών, 

και άρα να τροποποιήσουμε τη σύσταση του σώματος, ορισμένες πτυχές του 

σωματότυπου, όπως η σκελετική δομή, θα παραμείνουν μάλλον σταθερές. 

Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες σωματότυπου, ο ενδομορφικός, ο μεσομορφικός 

και ο εκτομορφικός τύπος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ένα ξεκάθαρο 

μοντέλο σωματότυπου, αλλά μια μίξη των τριών αυτών βασικών μοτίβων. Για να 

βρεις ποιος είναι ο δικός σου σωματότυπος, αρκεί να κοιταχτείς στον καθρέφτη, 

να παρατηρήσεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά του σώματός σου και να τα 

συγκρίνεις με τα χαρακτηριστικά του κάθε σωματότυπου, όπως παρουσιάζονται 

στην εικόνα που ακολουθεί. 



 

Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε είδους σωματότυπου είναι: 

Εκτομορφικός (Ectomorph): Τα χαρακτηριστικά αυτού του σωματότυπου είναι ο 

επίπεδος θώρακας, οι στενοί γοφοί, το αδύνατο μυϊκό σύστημα, τα λεπτά και 

μακριά άκρα, το στενό στήθος και ο μακρύς λαιμός, ενώ συνήθως το ύψος των 

ατόμων με αυτό το σωματότυπο είναι πάνω από τον μέσο όρο. 

Ενδομορφικός (Endomorph): Είναι ο σωματότυπος με το υψηλότερο ποσοστό 

σωματικού λίπους, το οποίο συσσωρεύεται κυρίως στο πάνω μέρος του σώματος, 

και συγκεκριμένα στην περιοχή την κοιλιάς και των γοφών. Το μυϊκό σύστημα 

είναι ανεπτυγμένο, δεν είναι όμως ευδιάκριτο λόγω του λίπους.  Τα 

χαρακτηριστικά αυτού του σωματότυπου είναι οι στενοί ώμοι, η φαρδιά λεκάνη 

και το στρογγυλό πρόσωπο. 

Μεσομορφικός (Mesomorph): Αυτό το μοντέλο σωματότυπου χαρακτηρίζεται από 

τετράγωνο κεφάλι και συμμετρικό σώμα, μεγάλο άνοιγμα των ώμων, στενή μέση 

και φυσιολογικό μέγεθος γοφών. Επίσης, το μυϊκό σύστημα είναι αρκετά 

αναπτυγμένο και μπορεί να διακριθεί εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού σωματικού 

λίπους. 

Ο σωματότυπός σου μπορεί να αποτελείται από ένα συνδυασμό των δύο ή των 

τριών αυτών ειδών. Στους πιο κλασικούς συνδυασμούς περιλαμβάνονται ο εκτο-

ενδομορφικός τύπος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από παραπανίσιο λίπος μόνο στο 

κάτω μέρος του σώματος, ενώ από την μέση και πάνω η σιλουέτα είναι λεπτή, και 

ο ενδο-εκτομορφικός τύπος, ο οποίος εμφανίζει αυξημένη συγκέντρωση λίπους 

στη μέση, με λεπτά κάτω άκρα.  



Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από μικρή κατανάλωση λίπους άρα και 

συσσώρευση του. Τα άτομα που ακολουθούν την μεσογειακή διατροφή δεν 

εμφανίζουν εκτομορφικό σωματότυπο. 

 

Συνοψίζοντας πως η μεσογειακή διατροφή μας επηρεάζει 

Οι άνθρωποι που ζουν στη Μεσόγειο έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και 

λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια σε σχέση με τους κατοίκους των δυτικών 

κοινωνιών. Οι επιστήμονες συμπέραναν ότι μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των 

ευεργετικών συστατικών του ελαιόλαδου που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα 

λιπαρά και των πλούσιων φυτικών ινών στα φρούτα και τα λαχανικά. Η χρήση του 

ελαιόλαδου, με τα αντιοξειδωτικά που περιέχει, έχει συσχετιστεί με την ελάττωση 

της καρδιαγγειακής νόσου και με αντιφλεγμονώδη και αντιυπερτασική δράση, 

ελάττωση της κακής χοληστερίνης LDL και του καρδιαγγειακού κινδύνου. 

Επίσης, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ που είναι πλούσιο σε φλαβοειδή και έχει 

αντιοξειδωτική δράση, συμβάλλει στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. 

Μια δεκάχρονη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό «Journal 

of American Medical Association» (JAMA) περιέγραψε ότι οι ασθενείς που 

ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής με άσκηση, 

είχαν κατά 50% μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά. (Mediterranean diet, 

lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women: the 

HALE project. Knoops KT, de Groot LC, Kromhout D, Perrin AE, Moreiras-Varela O, 

Menotti A, van Staveren WA. JAMA. 2004 Sep 22;292(12):1433-9).  

Η μεσογειακή δίαιτα προστατεύει από την εξέλιξη του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά 

και από την εμφάνιση νέων περιπτώσεων με ελάττωση του κινδύνου κατά 83%. 

Επίσης, η δίαιτα αυτή έχει συνδεθεί με απώλεια βάρους κατά 3,8 kg περισσότερο 

απ’ ό,τι στη δίαιτα με χαμηλά λιπαρά. 

Άνθρωποι που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή έχουν χαμηλότερο κίνδυνο 

για εμφάνιση των νόσων Parkinson και Alzheimer. Η μελέτη της μεσογειακής 

διατροφής έχει αποδείξει σε κλινικές έρευνες ότι η υψηλή πρόσληψη φυτικών 

ινών και η χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος σχετίζονται με χαμηλότερη 

νοσηρότητα και μικρότερη συχνότητα εγκεφαλικών επεισοδίων, υπέρτασης και 

καρδιαγγειακών.  



Ακολουθώντας τη μεσογειακή διατροφή είναι σημαντικό όχι μόνο να χάσουμε ή 

να διατηρήσουμε το βάρος μας, αλλά να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο 

διατροφής για εμάς και για ολόκληρη την οικογένεια, ώστε και τα παιδιά να 

μαθαίνουν να τρέφονται σωστά. 

 

Χρήσιμες συμβουλές 

 Τρώμε 7-10 μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα.  

 Καταναλώνουμε χαμηλών λιπαρών γαλακτοκομικά (γάλα, τυρί και γιαούρτι) 

και μικρή ποσότητα κόκκινου κρέατος και προϊόντων κρέατος (λ.χ. μία φορά 

τη βδομάδα).  

 Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί 120 ml για τις γυναίκες ή μέχρι 2 ποτηράκια για 

τους άνδρες προφυλάσσει το καρδιαγγειακό μας σύστημα.  

 Προτιμάμε σύνθετους υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά (πολύσπορο 

ψωμί, ολικής αλέσεως δημητριακά) και φρούτα - λαχανικά, γιατί επιδρούν 

λιγότερο στα μεταγευματικά επίπεδα σακχάρου απ’ ό,τι οι απλοί (άσπρο 

ψωμί, γλυκά).  

 Τρώμε πολλά λαχανικά, όχι πολυβρασμένα, και φρούτα κυρίως άγουρα.  

 Επιλέγουμε ολικής αλέσεως προϊόντα, όπως ψωμί και ζυμαρικά.  

 Τρώμε άπαχα κρέατα και διαλέγουμε κρέας που δεν έχει πέτσα, όπως το 

κοτόπουλο, και τα ψήνουμε ή τα βράζουμε.  

 Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο στη μαγειρική.  

 Προτιμάμε τα φρέσκα ψάρια και αποφεύγουμε τα παστά ή τα τηγανισμένα. 

  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.boro.gr/22948/mesogeiaki-diatrofi-poia-einai-ta-ofeli-tis-gia-tin-ugeia-mas  

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Teenagers/TeensAndBodyShapeSV.aspx?ArticleID=8#.UzGuzqh_t58  

http://www.boro.gr/4684/mesogeiaki-diatrofi  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE

%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE 

http://etwinning.sch.gr/projects/elia/mediter.htm  

http://www.nut.uoa.gr/dietaryGR4.htm  

http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr/mde6/Lazaridis_Giorgos/files/mediterranean%20diet.pdf) 
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