
                                                 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

•Μεσογειακή διατροφή 
ονομάζουμε τον τρόπο 
διατροφής ο οποίος 
αποτελείται από τροφές με 
ακόρεστα ή χαμηλά 
λιπαρά.Αυτός ο τρόπος 
διατροφής είναι 



εμπλουτισμένος με βιταμίνες 
τις οποίες ο οργανισμός τις 
αντλεί από τις διάφορες 
τροφές της Μεσογειακή 
Διατροφής.

•Τα τελευταία χρόνια έρευνες 
έδειξαν,ότι αυτό το είδος 
διατροφής μειώνει τον 
κίνδυνο παρουσίας 
επικίνδυνων ασθενειών που 
βλάπτουν τον οργανισμό του 
αναθρώπου,όπως καρδιακές 



παθήσεις ,χοληστερίνη 
κ.α.Επίσης οι έρευνες έδειξαν 
ότι η Μεσογειακή Διατροφή 
οδηγεί σε μακροζωία και σε 
έναν υγιή οργανισμό.

                                                  

 



                                                 

                                                      
ΔΗΜΗΤΡΙ  A  ΚΑ



     Χωρίζονται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες:       
• στα σιτηρα, που 
περιλαμβάνουν το 
σταρι, το καλαμποκι, 
το ρυζι και το κεχρί



• στα οσπριοειδη, στα 
οποία ανήκουν η 
σογια, οι φακες,,τα 
ρεβιθια κλπ. 

• στα ελαιωδη 
δημητριακα, όπως 
είναι η σογια

ΣΙΤΑΡΙ



• Το   στάρι  : είναι μια 
βασική τροφή, που 
χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή αλευριού, 
ζωοτροφών και ως 
πρώτη ύλη στην 
παρασκευή 
αλκοολούχων ποτών 
και καυσίμων.Το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1


σιτάρι, όπως και τα 
άλλα δημητριακά 
περιέχουν  γλουτένη, 
στην οποία πολλοί 
άνθρωποι είναι 
δυσανεκτικοί.

                                                                         

ΚΕΧΡΙ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B7


Το   κεχρί  : Η θρεπτική 
τους αξία μπορεί να 
ταυτιστεί με το σιτάρι 
και το ρύζι και περιέχει 
υψηλά ποσοστά 
υδατανθράκων. Το κεχρί
έχει ιδιαίτερα έντονη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8D%CE%B6%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9


γεύση και κυκλοφορεί 
στην αγορά σε ποικιλίες
κίτρινου, λευκού και 
μαύρου χρώματος. 

 

ΨΩΜΙ

 Το ψωμί περιέχει 
υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, ανόργανα 
συστατικά, βιταμίνες 



και νερό. Η θρεπτική 
αξία του ψωμιού 
εξαρτάται από το 
αλεύρι που έχει 
χρησιμοποιηθεί για την 
παρασκευή του, επειδή 
η διαδικασία της άλεσης
καταστρέφει μεγάλο 
μέρος των θρεπτικών 
συστατικών.Το ψωμί δεν



παχαίνει, όμως η 
υπερβολή στην 
ποσότητα του ψωμιού 
συντελεί στην αυξημένη
πρόσληψη θερμίδων. 

             Οι βασικοί 
τύποι ψωμιού είναι οι 
εξής:



Καθάριο 
ή άσπρο 
ψωμί

Φτιαγμένο 
μόνο από 
καλά 
κοσκινισμέν
ο σιτάρι.

Σταρένιο 
ή ολικής 
αλέσεως 
ψωμί

Προέρχεται 
από την 
άλεση 
ολόκληρου 
του σιταριού
και είναι 
πλούσιο σε 



Καθάριο 
ή άσπρο 
ψωμί

Φτιαγμένο 
μόνο από 
καλά 
κοσκινισμέν
ο σιτάρι.
φυτικές ίνες.

Μπομπότ
α

Ψωμί από 
καλαμπόκι.

Πολύσπορ
ο ψωμί

Γίνεται από 
το σύνολο 
των 
δημητριακώ



Καθάριο 
ή άσπρο 
ψωμί

Φτιαγμένο 
μόνο από 
καλά 
κοσκινισμέν
ο σιτάρι.
ν,με την 
προσθήκη 
σπόρων.

Ψωμί 
σίκαλης

Είναι καλό 
για τους 
διαβητικούς,
γιατί έχει 



Καθάριο 
ή άσπρο 
ψωμί

Φτιαγμένο 
μόνο από 
καλά 
κοσκινισμέν
ο σιτάρι.
μικρή 
ποσότητα 
αμύλου και 
περισσότερη
πρωτεΐνη 
από το 
σταρένιο.



Καθάριο 
ή άσπρο 
ψωμί

Φτιαγμένο 
μόνο από 
καλά 
κοσκινισμέν
ο σιτάρι.

Γερμανικ
ό ψωμί

Γίνεται από 
μείγμα 
δημητριακώ
ν με 
κυρίαρχη τη 
σίκαλη.

                                                                                                 



ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:



• Κόκκινο: έχει έντονη αντιοξειδωτική 
δράση, που θεωρείται υπεύθυνη 
για την προστασία της καρδιάς.

• Μωβ: αποδίδει το μπλε χρώμα 
στους καρπούς και προσφέρει 
μεγαλύτερη ποικιλία από 
αντιοξειδωτικές ουσίες.

•  Πορτοκαλί και κίτρινο : ενισχύουν 
το αντισηπτικό μας σύστημα, 
βοηθούν στη σωστή λειτουργία της 
όρασης και ευεργετούν το δέρμα.

• Πράσινο: ένδειξη ότι είναι πλούσια 
σε σίδηρο και πολλές βιταμίνες, 
βοηθάει στην απορρόφηση του 
σιδήρου από τον οργανισμό μας και
προωθούν την υγιή λειτουργία των 
ματιών.   



• Λευκά: πλούσια σε φυτικές ίνες ενώ
συνδέονται με την προστασία από 
την υψηλή χοληστερίνη.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς
τους σε φυτικές ίνες,  φυλλικό οξύ,



βιταμίνη C, β-καροτένιο ,
πολυφαινόλες και στοιχεία ξεχωριστής
σημασίας τόσο για την ανάπτυξη, όσο

και για τη διατήρηση της υγείας.

• φυτικές ίνες  : συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της 
δυσκοιλιότητας,ρυθμίζουν την 
γλυκόζη του αίματος και 
προστατεύουν από τον καρκίνο του 
παχέως εντέρου.

• Β-καροτένιο:συμβάλλει στη 
διατήρηση υγιούς δέρματος, καλής 
όρασης, αλλά και ενός ισχυρού 
ανοσοποιητικού συστήματος.



• Βιταμίνη   C  : περιορίζει την τάση 
του οργανισμού από τις ασθένειες 
και βελτιώνει τη συνολική υγεία.

• Πολυφαινόλες: είναι ουσιές 
αντιοξειδωτικές που προστατεύουν 
τον οργανισμό από την βλαπτική 
επίδραση των ελευθέρων ριζών.

• Φυλλικό οξύ: είναι μια βιταμίνη 
που έχει συνδεθεί με καρδιαγγειακά
νοσήματα και καρκίνο.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ



•Αποτελούν καθαρή τροφή, 
χωρίς υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων.

•Έχουν υψηλή διατροφική 
αξία.

•Έχουν γεύση πραγματική 
και γεμάτη, αφού τα 
βιολογικά προϊόντα 
συλλέγονται όταν είναι 
ώριμα, άρα με όλες τις 
γευστικές αξίες.



ΟΦΕΛΗ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

• Μείωση της 
‘’κακής’’ 
χοληστερόλης  στο 
αίμα.



• Καλύτερη 
λειτουργία του 
εντέρου.

• Πρόληψη των 
καρδιαγγειακών 
παθήσεων 

• Διευκολύνει την 
πέψη.

• Πρόληψη του 
καρκίνου.

• Αναζωογονήση του
δέρματος.



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Γαλακτοκομικά  προϊόντα
ονομάζουμε  τα  προϊόντα,  τα
οποία  παράγονται  από  γάλα
(προέρχεται  από  αρκετά  ζώα,



όπως  είναι  η  αγελάδα,  το
κατσίκι,  το  πρόβατο)Τα
γαλακτοκομικά  προϊόντα  είναι
πλούσια σε ασβέστιο,  το οποίο
βοηθά  στην  υγεία  των  οστών.
Πολλοί  άνθρωποι  έχουν
αλλεργία  σε  διάφορα
γαλακτοκομικά προϊόντα.

Το  Γιαούρτι Είναι πλούσιο σε
πρωτεΐνες  υψηλής  βιολογικής
αξίας,  σε  βιταμίνη  Α και
βιταμίνης  D που  συμβάλλουν



στην  ισορροπία  του
ανοσοποιητικού  συστήματος.
Ακόμη,  το  γιαούρτι  αποτελεί
πολύ καλή πηγή ασβεστίου, που
βοηθάει στη δημιουργία γερών
οστών και δοντιών.

ΑΥΓΑ



Τα Αυγά περιέχουν  βιταμίνες,
μεταλλικά  στοιχεία,  πρωτεΐνες
ζωικής  προέλευσης  πολύ
υψηλής ποιότητας,  πιο πλήρεις
από  εκείνες  του  γάλακτος,  πιο
θρεπτικές  από  του  κρέατος  ή
του  ψαριού  και  πιο  εύκολα
αφομοιώσιμες  από  τον
ανθρώπινο οργανισμό.

ΨΑΡΙΑ
Τα Ψάρια του αλμυρού νερού
είναι  απο  τις  πιο  θρεπτικές



τροφές,καθώς  αποτελούν  μια
σημαντική  πηγή
πρωτεϊνών,μαζί  με  το  κόκκινο
κρέας και τα πουλερικά. 

  

      Τι μας προσφέρουν τα ψάρια
τρώγοντάς τα συχνότερα;

    Μας ωφελουν:

•Στην υγεία της καρδιάς

•Στην αντικαρκινική δράση

•Στην  αντιφλεγμονώδης
δράση



•Στην εγκεφαλική τροφή

•Στην υγεία των ματιών

•Στο αναπνευσικό σύστημα

• Βιταμίνες: η  βιταμίνη
Α,  απαραίτητη  για  την
ενίσχυση της φυσικής μας
άμυνας,  η  βιταμίνη  D,  η
οποία  συμβάλλει  στην
καλύτερη  απορρόφηση



του  ασβεστίου  από  τον
οργανισμό.

• Ανόργανα
στοιχεία: Τα  ψάρια
είναι  πλούσια  σε
φώσφορο  αλλά  και  σε
ασβέστιο  και
μαγνήσιο.Περιέχουν
επιπλέον  ψευδάργυρο,  ο
οποίος  παίζει  σημαντικό
ρόλο  στη  νευρολογική
λειτουργία. 



• Τα ω-3 λιπαρά: που
περιέχονται  στα  ψάρια
είναι ιδιαίτερα ευεργετικά
για την υγεία της καρδιάς

• Τα μικρά ψάρια: τα
οποία  μπορούν  να
καταναλωθούν  με  το
κόκκαλο,  αποτελούν
ιδιαίτερα  καλή  πηγή
ασβεστίου,  ειδικά  για
άτομα  τα  οποία  δεν
καταναλώνουν
γαλακτοκομικά. 



                                
                                            
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

                               

                                           ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ



•Η ποιότητα των πουλερικών
εξαρτάται  από  την  ηλικία
τους,  το  μέγεθος,  την
εκτροφή  τους  και  το
ποσοστό  του  λίπους  που
περιέχουν.

•Τα  νεαρά  πουλερικά  έχουν
δέρμα  πολύ  λεπτό  ενώ  τα
ηλικιωμένα  σκληρό  και
τραχύ.  Το  χρώμα  του
δέρματος  στα  νεαρά  είναι



άσπρο  ενώ  στα  ηλικιωμένα
κίτρινο.

  

                                ΘΡΕ
ΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

•Τα πουλερικά είναι πλούσια
σε  πρωτεΐνες,  βιταμίνες  και
μεταλλικά άλατα. 

•Οι  πρωτεΐνες  του  είναι
θρεπτικές,  φιλικές  και



εύπεπτες.  Τα  100  γραμμ.
κοτόπουλου  καλύπτουν  το
50% περίπου των ημερήσιων
αναγκών σε πρωτεΐνες  ενός
άνδρα  και  το  65%  μιας
γυναίκας.

ΟΣΠΡΙΑ



Ορισμός

       Όσπρια :είναι ένα 
είδος ξηράς φυτικής τροφής , 
που καταναλώνει άμεσα ο 
άνθρωπος, και είναι τα εξής:

• ΦΑΚΕΣ: Οι φακές έχουν
υψηλό επίπεδο 
πρωτεΐνης, περιέχουν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BA%CE%AE


φυτικές ίνες, βιταμίνη Β1, μέταλλα,σίδηρο, 
φώσφορο.

• ΡΕΒΙΘΙΑ: Είναι πλούσια
σε φώσφορο, μαγνήσιο,
ασβέστιο και σίδηρο 
καθώς και βιταμίνες Β, 
Κ, Ε, και C.  

• ΣΟΓΙΑ:    Είναι  πολύ
πλούσια σε: φυτικές ίνες,
αντιοξειδωτικά
φυτοχημικά  συστατικά
,και  εχει  μεγάλη

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%B8%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82


περιεκτικότητα  σε
φωσφόρο ,κάλιο κτλ

                                            
ΓΛΥΚΑ
      

Eίναι πηγή πολλών θερμίδων 
που δεν επιτρέπουν στον 
οργανισμό να χρησιμοποιήσει το
περιττό λίπος που έχει 
αποθηκευμένο και να χάσει 
βάρος. Τα γλυκά, είναι τρόφιμα 
που έχουν κυρίως θερμίδες και 



μικρή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία.

Γλυκά ... Πόσο συχνά 
μπορούν να υπάρχουν 
στη διατροφή μας; 
Η κατάχρηση γλυκών μπορεί να 
οδηγήσει σε πρόσληψη βάρους.
Στην πραγματικότητα τα γλυκά 
πρέπει να είναι μια έξτρα 
τροφή, διότι δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τη θρεπτική 



αξία του φαγητού σε βιταμίνες 
και ιχνοστοιχειά 

Για ποιο λόγο μπορεί 
να ζητάω περισσότερα 
γλυκά

1. Κακή  ποιότητα  ύπνου:η
έλλειψη  ύπνου  αυξάνει  τις
ορμόνες  του  στρες  στον
οργανισμό  και  δημιουργεί
συχνότερα  την  ανάγκη  για
κάτι  που  θα  μας  δώσει
γρήγορα ενέργεια.



2. Κακή  σύσταση  γευμάτων:οι
απλοί  υδατάνθρακες
ανεβάζουν  το  σάκχαρο  στο
αίμα    γρήγορα,  και  το  ίδιο
γρήγορα  φεύγουν  από  το
αίμα    προκαλώντας  την
αίσθηση  ‘υπογλυκαιμίας’  ή
πείνας.

3. Ψυχολογικοί
παράγοντες:πολύ  συχνά  η
γλυκιά  γεύση  συνδέεται  στη
σκέψη  μας  με  μια  γρήγορη
ευχαρίστηση



                                                     ΤΑ 
ΠΙΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ
                                   

 

Το παστέλι:   

                                                               

1. μας δίνει ενέργεια, 
απαραίτητη για να 
αντεπεξέλθουμε στην 



καθημερινή σωματική και 
πνευματική μας δραστηριότητα.
2.  έχει υψηλή περιεκτικότητά 
σε μονοακόρεστα και 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα         
3. Περιέχει πρωτεΐνη υψηλής 
βιολογικής αξίας, σε βιταμίνη Ε.

                                                           

Χαλβάς σιμιγδαλένιος  :

                                                 
                                                             



1. Είναι πλούσιος σε 
αντιοξειδωτικά τα οποία 
συμβάλλουν στην μείωση της 
ολικής και κακής 
χοληστερόλης.

2.  Περιέχει το ελαιόλαδο που 
είναι πλούσιο στην 
αντιγηραντική βιταμίνη Ε. 

3. Είναι πλούσιος σε 
βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β.

  Μαύρη σοκολάτα:   



  

1. Η μεγάλη περιεκτικότητα 
της μαύρης σοκολάτας σε κακάο την 
καθιστά εξαιρετική πηγή 
αντιοξειδωτικών που 
εξουδετερώνουν τις 
ελεύθερες ρίζες, με 
αποτέλεσμα να μας 
προστατεύουν από 

http://www.clickatlife.gr/your-life/story/41831/mauri-sokolata-giati-einai-toso-ofelimi


καρδιαγγειακά νοσήματα και 
την εμφάνιση καρκίνου.

Γλυκά του κουταλιού:

  

1. Τα γλυκά του κουταλιού έχουν
μηδενική περιεκτικότητα σε 
λιπαρά 

2. Επιπλέον, τα γλυκά του 
κουταλιού λόγω του ότι η 
πρώτη ύλη τους  είναι τα 



φρούτα χαρακτηρίζονται από 
υψηλή περιεκτικότητα σε 
αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, 
β-καροτένιο) τα οποία 
προστατεύουν την καρδιά, 
προλαμβάνουν τον καρκίνο 
και τονώνουν την άμυνα του 
οργανισμού

3. Επίσης τα γλυκά κουταλιού 
διατηρούν τις φυτικές ίνες των
φρούτων οι οποίες βοηθάνε 
στη καλή λειτουργία του 
εντέρου.

                                                                           



           


	Γλυκά ... Πόσο συχνά μπορούν να υπάρχουν στη διατροφή μας;

