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Μεσογειακή ΔιατροφήΜεσογειακή ΔιατροφήΜεσογειακή ΔιατροφήΜεσογειακή Διατροφή
Τι γνωρίζουμεΤι γνωρίζουμε



Διατροφή των ΚρητικώνΔιατροφή των Κρητικών
 Άφθονα δημητριακά, όσπρια, λαχανικά καιΆφθονα δημητριακά, όσπρια, λαχανικά και

άγρια χόρταάγρια χόρτα
 Κατανάλωση αποκλειστικά ελαιολάδου καιΚατανάλωση αποκλειστικά ελαιολάδου και

πολλές ελιέςπολλές ελιές
 Άφθονα φρούτα και πολλοί ξηροί καρποίΆφθονα φρούτα και πολλοί ξηροί καρποί
 Πολύ συχνά ψάρια και θαλασσινάΠολύ συχνά ψάρια και θαλασσινά
 Αγνό και καλό μέλιΑγνό και καλό μέλι
 Ντόπιο και καθαρό κρασίΝτόπιο και καθαρό κρασί
 Καθημερινή και έντονη σωματικήΚαθημερινή και έντονη σωματική

δραστηριότηταδραστηριότητα

 Άφθονα δημητριακά, όσπρια, λαχανικά καιΆφθονα δημητριακά, όσπρια, λαχανικά και
άγρια χόρταάγρια χόρτα

 Κατανάλωση αποκλειστικά ελαιολάδου καιΚατανάλωση αποκλειστικά ελαιολάδου και
πολλές ελιέςπολλές ελιές

 Άφθονα φρούτα και πολλοί ξηροί καρποίΆφθονα φρούτα και πολλοί ξηροί καρποί
 Πολύ συχνά ψάρια και θαλασσινάΠολύ συχνά ψάρια και θαλασσινά
 Αγνό και καλό μέλιΑγνό και καλό μέλι
 Ντόπιο και καθαρό κρασίΝτόπιο και καθαρό κρασί
 Καθημερινή και έντονη σωματικήΚαθημερινή και έντονη σωματική

δραστηριότηταδραστηριότητα



Πυραμίδα μεσογειακής διατροφήςΠυραμίδα μεσογειακής διατροφής



ΤροφήΤροφή

Κάθε ουσία που καταναλώνεται με σκοπόΚάθε ουσία που καταναλώνεται με σκοπό
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας καιτη διατήρηση της καλής λειτουργίας και

υγείας του ανθρώπινου οργανισμούυγείας του ανθρώπινου οργανισμού

Κάθε ουσία που καταναλώνεται με σκοπόΚάθε ουσία που καταναλώνεται με σκοπό
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας καιτη διατήρηση της καλής λειτουργίας και

υγείας του ανθρώπινου οργανισμούυγείας του ανθρώπινου οργανισμού



Συστατικά τροφήςΣυστατικά τροφής
 Μακρομοριακά συστατικάΜακρομοριακά συστατικά
1.1. ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακες
2.2. ΠρωτεϊνεςΠρωτεϊνες
3.3. ΛίπηΛίπη

 Μικρομοριακά συστατικάΜικρομοριακά συστατικά
1.1. Ανόργανα άλαταΑνόργανα άλατα
2.2. ΒιταμίνεςΒιταμίνες

 ΝερόΝερό
 Φυτικές ίνεςΦυτικές ίνες

 Μακρομοριακά συστατικάΜακρομοριακά συστατικά
1.1. ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακες
2.2. ΠρωτεϊνεςΠρωτεϊνες
3.3. ΛίπηΛίπη
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Θετικό ισοζύγιο ενέργειαςΘετικό ισοζύγιο ενέργειας

Αύξηση βάρουςΑύξηση βάρους

ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία
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Παχυσαρκία (ορισμός)Παχυσαρκία (ορισμός)

Δείκτης Μάζας ΣώματοςΔείκτης Μάζας Σώματος
ΒΜΙ=ΒΜΙ= Σωματικό βάρος (Σωματικό βάρος (KgKg) / ύψος) / ύψος²²((m)m)

Δείκτης Μάζας ΣώματοςΔείκτης Μάζας Σώματος
ΒΜΙ=ΒΜΙ= Σωματικό βάρος (Σωματικό βάρος (KgKg) / ύψος) / ύψος²²((m)m)



Αίτια ΠαχυσαρκίαςΑίτια Παχυσαρκίας
 Το πολύ φαγητόΤο πολύ φαγητό
 Καθιστική ζωήΚαθιστική ζωή
 Ορμονικές δυσλειτουργίεςΟρμονικές δυσλειτουργίες
 Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντεςΚοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
 ΦάρμακαΦάρμακα
 ΨυχολογικάΨυχολογικά

 Το πολύ φαγητόΤο πολύ φαγητό
 Καθιστική ζωήΚαθιστική ζωή
 Ορμονικές δυσλειτουργίεςΟρμονικές δυσλειτουργίες
 Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντεςΚοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
 ΦάρμακαΦάρμακα
 ΨυχολογικάΨυχολογικά



ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία –– Προβλήματα υγείαςΠροβλήματα υγείας
 ΥπέρτασηΥπέρταση
 Σακχαρώδη διαβήτηΣακχαρώδη διαβήτη
 Λιπώδη διήθησηΛιπώδη διήθηση
 Αυξημένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κ.α.Αυξημένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κ.α.
 ΚαρδιοπάθειεςΚαρδιοπάθειες
 Εγκεφαλικά επεισόδιαΕγκεφαλικά επεισόδια
 ΆπνοιεςΆπνοιες
 Καρκίνος (πεπτικό σύστημα, μαστός, κ.α.)Καρκίνος (πεπτικό σύστημα, μαστός, κ.α.)
 ΟστεοαρθρίτιδεςΟστεοαρθρίτιδες
 ΘρομβοφλεβίτιδεςΘρομβοφλεβίτιδες
 Παθήσεις χοληδόχου κύστηςΠαθήσεις χοληδόχου κύστης
 Ψυχολογικές παθήσεις (κατάθλιψη, ψυχογενής βουλιμία)Ψυχολογικές παθήσεις (κατάθλιψη, ψυχογενής βουλιμία)
 Κοινωνικά προβλήματαΚοινωνικά προβλήματα

 ΥπέρτασηΥπέρταση
 Σακχαρώδη διαβήτηΣακχαρώδη διαβήτη
 Λιπώδη διήθησηΛιπώδη διήθηση
 Αυξημένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κ.α.Αυξημένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κ.α.
 ΚαρδιοπάθειεςΚαρδιοπάθειες
 Εγκεφαλικά επεισόδιαΕγκεφαλικά επεισόδια
 ΆπνοιεςΆπνοιες
 Καρκίνος (πεπτικό σύστημα, μαστός, κ.α.)Καρκίνος (πεπτικό σύστημα, μαστός, κ.α.)
 ΟστεοαρθρίτιδεςΟστεοαρθρίτιδες
 ΘρομβοφλεβίτιδεςΘρομβοφλεβίτιδες
 Παθήσεις χοληδόχου κύστηςΠαθήσεις χοληδόχου κύστης
 Ψυχολογικές παθήσεις (κατάθλιψη, ψυχογενής βουλιμία)Ψυχολογικές παθήσεις (κατάθλιψη, ψυχογενής βουλιμία)
 Κοινωνικά προβλήματαΚοινωνικά προβλήματα



Πρόληψη της παχυσαρκίαςΠρόληψη της παχυσαρκίας

 Εφαρμογή πολύ απλών κανόνων υγιεινήςΕφαρμογή πολύ απλών κανόνων υγιεινής
διατροφής που προκύπτουν από τηνδιατροφής που προκύπτουν από την
μεσογειακή μας διατροφή (πυραμίδα)μεσογειακή μας διατροφή (πυραμίδα)

 Εφαρμογή πολύ απλών κανόνων υγιεινήςΕφαρμογή πολύ απλών κανόνων υγιεινής
διατροφής που προκύπτουν από τηνδιατροφής που προκύπτουν από την
μεσογειακή μας διατροφή (πυραμίδα)μεσογειακή μας διατροφή (πυραμίδα)



Αντιμετώπιση παχυσαρκίαςΑντιμετώπιση παχυσαρκίας

 Συνδυασμός κανόνων υγιεινής διατροφήςΣυνδυασμός κανόνων υγιεινής διατροφής
(κατάλληλη δίαιτα) και παράλληλη αύξηση(κατάλληλη δίαιτα) και παράλληλη αύξηση
σωματικής δραστηριότηταςσωματικής δραστηριότητας

 Φαρμακευτικές και χειρουργικές μέθοδοιΦαρμακευτικές και χειρουργικές μέθοδοι
 Ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυσηΨυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση
 Μεταθεραπευτική φροντίδαΜεταθεραπευτική φροντίδα

 Συνδυασμός κανόνων υγιεινής διατροφήςΣυνδυασμός κανόνων υγιεινής διατροφής
(κατάλληλη δίαιτα) και παράλληλη αύξηση(κατάλληλη δίαιτα) και παράλληλη αύξηση
σωματικής δραστηριότηταςσωματικής δραστηριότητας

 Φαρμακευτικές και χειρουργικές μέθοδοιΦαρμακευτικές και χειρουργικές μέθοδοι
 Ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυσηΨυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση
 Μεταθεραπευτική φροντίδαΜεταθεραπευτική φροντίδα



Τα κιλά «εύκολα» χάνονται καιΤα κιλά «εύκολα» χάνονται και
γρήγορα και εύκολαγρήγορα και εύκολα

ξανακερδίζονταιξανακερδίζονται

Τα κιλά «εύκολα» χάνονται καιΤα κιλά «εύκολα» χάνονται και
γρήγορα και εύκολαγρήγορα και εύκολα

ξανακερδίζονταιξανακερδίζονται



Πρακτικές διατροφικές  συμβουλέςΠρακτικές διατροφικές  συμβουλές
για παιδιά και εφήβουςγια παιδιά και εφήβους

 Να καταναλώνετεΝα καταναλώνετε πέντεπέντε γεύματα την ημέρα (πρωινό,γεύματα την ημέρα (πρωινό,
κολατσιό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό)κολατσιό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό)

 Να αποφεύγεται τα ζαχαροποιημένα ροφήματα καιΝα αποφεύγεται τα ζαχαροποιημένα ροφήματα και
βιομηχανοποιημέναβιομηχανοποιημένα snackssnacks πλούσια σε ζάχαρη, αλάτιπλούσια σε ζάχαρη, αλάτι
και λιπαράκαι λιπαρά

 Ναι στα δημητριακά ολικής άλεσης με τη λιγότερηΝαι στα δημητριακά ολικής άλεσης με τη λιγότερη
δυνατή προσθήκης ζάχαρηςδυνατή προσθήκης ζάχαρης

 Να αποφεύγεται τα ταχυφαγείαΝα αποφεύγεται τα ταχυφαγεία
 Να τρώτε καθημερινά φρούτα και λαχανικάΝα τρώτε καθημερινά φρούτα και λαχανικά
 Να πίνετε καθημερινά γάλα ή γιαούρτιΝα πίνετε καθημερινά γάλα ή γιαούρτι
 Ναι στο άπαχο κρέας στο κοτόπουλο και στο ψάριΝαι στο άπαχο κρέας στο κοτόπουλο και στο ψάρι
 Να προτιμάτε ελαιόλαδο στο μαγείρεμα και στο φαγητόΝα προτιμάτε ελαιόλαδο στο μαγείρεμα και στο φαγητό
 Να ξεκινάει πάντα η μέρα σας με ένα πλήρες πρωινόΝα ξεκινάει πάντα η μέρα σας με ένα πλήρες πρωινό

γεύμαγεύμα
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