
Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 
ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

Κέντρο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
- Προέλευση της διατροφής 

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διατροφής 

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

III. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

- Μακροθρεπτικά συστατικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη) 

- Μικροθρεπτικά συστατικά (Βιταμίνες και μέταλλα) 

- Νερό και φυτικές ίνες 

IV. ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ 

V. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
✤ Ονομάζεται επίσης « Κρητική 
διατροφή »  
 
 
 
 
 
 
 

✤ Εφαρμόζεται ως παραδοσιακό 
μοντέλο διατροφής σε πολλές χώρες 
κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα 

✤ Διασταυρούμενα αποτελέσματα 
από διάφορους πολιτισμούς 

✤ Παγκόσμιο μοντέλο διατροφής 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

✤Αυξάνει τη διάρκεια ζωής μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών 
ασθενειών (διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις, παχυσαρκία…) 
 

✤Δίνει υψηλή αίσθηση κορεσμού και δεν είναι περιοριστική 
 

✤Είναι συμβατή με τη βιώσιμη διατροφή (φιλική προς το 
περιβάλλον) 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

✤Μπορεί να μην ταιριάζει με πληθυσμούς που ζουν σε περιοχές 
χωρίς ήλιο 

 

✤Τα θαλασσινά είναι η κύρια πηγή έκθεσης σε υδράργυρο 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΩΝ 



✤ Μέτρια κατανάλωση σε θαλασσινά, 
ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά και λευκά 
κρέατα 

✤ Χαμηλή κατανάλωση σε κόκκινο 
κρέας και γλυκά 

✤ Πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, 
δημητριακά, προϊόντα δημητριακών, 
όσπρια, σπόρους, ελαιούχους σπόρους 
και ελαιόλαδο. 



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Για να είμαστε υγιείς, ο οργανισμός μας χρειάζεται: 

 υδατάνθρακες,  

πρωτεϊνες,  

λίπη,  

βιταμίνες,  

μέταλλα,  

φυτικές ίνες και νερό  

και μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά στη διατροφή μας. 





Για να είναι υγιής, ο οργανισμός μας χρειάζεται υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες, μέταλλα, ίνες και νερό και 
μπορούμε να τα βρούμε στην τροφή μας. 
Η μεσογειακή διατροφή καλύπτει όλες τις διατροφικές μας ανάγκες σε μακροθρεπτικά συστατικά και μικροθρεπτικά 
συστατικά. 
Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη είναι βασικά μακροθρεπτικά συστατικά για το σώμα μας και είναι θερμιδικά, το 
οποίο σημαίνει ότι παρέχουν ενέργεια όταν τα τρώμε. 
Το πρώτο μακροθρεπτικό συστατικό είναι οι υδατάνθρακες. Υπάρχουν δύο τύποι: οι γρήγοροι υδατάνθρακες που μπορούμε 
να βρούμε σε φρούτα, μέλι και ζάχαρη. Και οι αργοί υδατάνθρακες που μπορούμε να βρούμε στα δημητριακά, τα όσπρια και 
τους ελαιούχους σπόρους. Οι γρήγοροι υδατάνθρακες, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, μας δίνουν ενέργεια πιο γρήγορα 
από ό, τι οι αργοί υδατάνθρακες. Αλλά και οι δύο είναι σημαντικοί. 
 
 

Μακροθρεπτικά συστατικά και μικροθρεπτικά συστατικά 

Το δεύτερο μακροθρεπτικό συστατικό είναι οι πρωτεΐνες. Μπορούμε να τις βρούμε σε πολλά ζωικά προϊόντα όπως στο 
κρέας, στο ψάρι, στα αυγά, στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα ή στα φυτικά προϊόντα όπως στα δημητριακά, στα 
όσπρια και στους ελαιούχους σπόρους. Οι πρωτεΐνες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την οικοδόμηση μυών, αλλά 
παρουσιάζονται ως επί το πλείστον σε όλα τα κύτταρά μας. Επιπλέον, παρέχουν ενέργεια και συμβάλλου στη διατήρηση 
των μυών, στην επούλωση και έχουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. 
 





Τα λίπη 

Το τρίτο και τελευταίο μακροθρεπτικό συστατικό είναι τα λίπη και παρέχουν περισσότερη ενέργεια από 
τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες. Μπορούμε να βρούμε πολύ καλά λίπη στο ελαιόλαδο, τα 
λιπαρά ψάρια, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους. Τα λίπη είναι σε θέση να αποθηκεύουν 
ενέργεια και να την απελευθερώνουν όταν την χρειαζόμαστε. Βοηθούν επίσης στη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας του σώματός μας, στη γονιμότητα και την απορρόφηση ορισμένων βιταμινών. Τα καλά 
λιπίδια μειώνουν επίσης τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. 
 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα τρόφιμο μπορεί να περιέχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη 
ταυτόχρονα και αυτό συμβαίνει με πολλά τρόφιμα. 
 
Οι βιταμίνες (όπως βιταμίνη Α, Β, C και D) και τα μέταλλα (όπως σίδηρος, μαγνήσιο, νάτριο…) είναι 
μικροθρεπτικά συστατικά και δεν έχουν ενεργειακό ρόλο, αλλά είναι τόσο σημαντικές όσο και οι 
υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη για την υγεία μας. Μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή 
όπως η μεσογειακή, καλύπτει όλες μας τις διατροφικές ανάγκες 



ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 



Νερό και φυτικές ίνες 

 
Το νερό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του σώματός μας. Είναι απαραίτητο για τη ζωή καθώς το σώμα μας 
είναι φτιαγμένο κυρίως από νερό. Το νερό είναι επίσης το πιο άφθονο συστατικό στα τρόφιμα. Φρούτα, λαχανικά και 
γάλα περιέχουν περισσότερο από 80% νερό. Τα δημητριακά περιέχουν περισσότερο από 70% νερό μετά το μαγείρεμα, 
επειδή έχουν απορροφήσει πολύ νερό. Έτσι, οι ανάγκες μας σε νερό καλύπτονται εν μέρει από φαγητό, αλλά όχι 
εντελώς,γι αυτό πρέπει επίσης να πίνουμε αρκετό νερό. 
Οι φυτικές ίνες είναι ένας άλλος τύπος υδατανθράκων, αλλά δεν έχουν θερμίδες και οι λειτουργίες τους είναι πολύ 
διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές. Έχουν ενεργό ρόλο στη ρύθμιση διέλευσης του εντέρου, λειτουργούν 
ευεργετικά για την απορρόφηση άλλων τροφών, και είναι απαραίτητές για τη διατροφή του εντερικού μας 
μικροβιώματος. Δεν θα μιλήσω για το εντερικό μικροβίωμα, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά να ειπωθούν, αλλά προς το 
παρόν πρέπει απλώς να ξέρετε ότι είναι ένα σύνολο μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, παράσιτα, μη παθογόνοι μύκητες 
που ζουν στο πεπτικό μας) που συμβάλλουν σημαντικά στην καλή μας υγεία  Κ.λπ. έτσι ώστε οι ίνες να μπορούν να 
είναι εντελώς λειτουργικές, χρειάζονται νερό. 
 



ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ 
Η μεσογειακή διατροφή έχει μια άλλη θεμελιώδη αρχή για την οποία δεν μιλήσαμε ακόμη και αυτή είναι τα μπαχαρικά και τα βότανα. Ο Ιπποκράτης, ο 
πατέρας της Ιατρικής συνέστησε τη χρήση αρωματικών βοτάνων για την καλή κατάσταση της υγείας μας. Τα μπαχαρικά και τα βότανα χρησιμοποιούνται σε 
μικρή ποσότητα ουσιαστικά για να δώσουν άρωμα στα πιάτα και μερικές φορές για να δώσουν χρώμα. 
Δεν έχουν στην πραγματικότητα θρεπτική αξία και δεν παρέχουν ενέργεια αλλά βελτιώνουν τη γεύση του φαγητού και πολλά από αυτά έχουν 
φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα φρέσκα βότανα είναι πηγή βιταμινών και μετάλλων. Έχουν επίσης αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το νησί της Κρήτης είναι τόσο 
πλούσιο σε βότανα και αρωματικά. Σε συνδυασμό με άλλα τρόφιμα βελτιώνουν την πεπτική υγεία και βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού μας. 
Επίσης,έχουν επίδραση και στη διέγερση των αισθήσεών μας. Το άρωμα ενός φυτού μπορεί να είναι αρκετό για να μας φτιάξει τη διάθεση. 
Για παράδειγμα, το κόλιανδρο (coriandre) ενισχύει την ανοσολογική άμυνα, διότι συμβάλλει στην εξάλειψη των τοξινών. Το δεντρολίβανο (romarin) είναι 
ένα φυσικό αντισηπτικό. Το θυμάρι έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες,το οποιο σημαίνει ότι βοηθά στην απόρριψη προϊόντων που σχηματίζονται στην 
αναπνευστική οδό. 
Χάρη σε αυτά μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση αλατιού επειδή είναι τα βότανα είναι καλοί ενισχυτές της γεύσης και γνωρίζουμε ότι το αλάτι 
αυξάνει την αρτηριακή πίεση. 



ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ 



ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 



  Μεσογειακό πλήρες γεύμα  
 
 1. Βράστε το κίνοα για 15 λεπτά και 
ανακατεύετε για λίγο ώστε να γίνει 
αφράτo. Προσθέστε ρεβίθια. 

 

2. Ανακατέψτε την ντομάτα, το αγγούρι, 
το κόκκινο κρεμμύδι, το βαλσαμικό 
ξύδι ή το λεμόνι, το αλάτι, τη ρίγανη, το 
ελαιόλαδο 

 

3. Προσθέστε αβοκάντο, φέτα και 
χούμους (σπιτικά ή όχι) 



 Μεσογειακές Φακές 
 
1.Τσιγαρίστε τα κρεμμύδια και το σκόρδο 
με ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα 

 

2. Προσθέστε ντομάτες, κολοκυθάκια, 
πιπέρι, μελιτζάνες, πράσινες φακές, 
σάλτσα ντομάτας και αφήστε τα να 
σιγοβράσουν για 30 λεπτά 

 

3. Προσθέστε μπαχαρικά όπως κουρκούμη, 
βότανα της Προβηγκίας (δεντρολίβανο, 
θυμάρι, εστραγκόν, μυρώνι, μέντα) 

 

4. Σερβίρετε με φρέσκα βότανα (βασιλικό ή 
μαϊντανό) 



 Σούπα ''Μινεστρόνε''  
 
1. Τσιγαρίστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το 
σέλινο, τα καρότα και το μαϊντανό με 
ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα 

 

2. Προσθέστε ρίγανη, ντομάτα, λαχανίδα(kale)  
αρακά, κολοκυθάκια, πράσο, τοματοπολτό, 
φασόλια (κανελίνι) και καλύψτε με νερό για 45 
λεπτά 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, η μεσογειακή διατροφή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα:  
Προσαρμοσμένη στους περισσότερους ανθρώπους, καλύπτει όλα τα θρεπτικά συστατικά 
που χρειάζεται το σώμα και είναι ευεργετικά για την υγεία.  
Χαμηλή σε ζωικά προϊόντα, επεξεργασμένα, γλυκά προϊόντα και  
πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, όσπρια,  
σέβεται το περιβάλλον και  
επιτρέπει τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, κατά 
συνέπεια, της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 


