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Συμμετέχοντες Μαθητές 

  
Κωτσιάβρα Ελισάβετ 

Μαγκανιαρη Παρασκευή 

Ματί  Κλαούντια 

Μεζίνη Αικατερίνη 

Μπλέτσας Λάμπρος 

Νάσιου Καλλιόπη 

Ξυλούρης Μιχαήλ 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαθεοδώρου Άννα 

Παπακωστάκη Αναστασία 

Στάθης Κωνσταντίνος 

Στρούμπου Βασιλική 

Τσαρούχης Νικόλαος 

Τσομπανέλλη Ευστρατία 

Φιλιπτσούκ Καρολίνα 

Φύτρος Πέτρος 

Χαχαλά Ειρήνη 

  Υπεύθυνος Καθηγητής: Φερφέλης 
Ηλίας 
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             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΦΤΑ ΧΩΡΩΝ 

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟ’Ι’ΟΝΤΑ 

 ΠΑΤΑΤΕΣ 

 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

 ΡΥΖΙ 

 ΨΑΡΙ  

 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΦΡΟΥΤΑ 

 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΚΑ 

 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΑΥΓΑ 

 ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 

 ΓΛΥΚΑ 

 ΜΕΛΙ 

 ΚΡΑΣΙ 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ 

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
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Μεσογειακή διατροφή είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον φυσιολόγο για να 

περιγράψει το μοντέλο διατροφής το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών 

που συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη των επτά χωρών. Στη διεθνή διάσκεψη για τις 

μεσογειακές διατροφές αποφασίστηκε τι θα θεωρείται υγιεινή , παραδοσιακή , μεσογειακή 

διατροφή και το 1955 μια ομάδα επιστημόνων από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 

δημιούργησε την πυραμίδα μεσογειακής διατροφής. 

Τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής είναι τα εξής: 

 Η καθημερινή διατροφή πρέπει να περιέχει φρούτα και λαχανικά γιατί εκτός από τις 

βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία  περιέχουν και φυτικές ίνες που δίνουν όγκο στις 

τροφές και διευκολύνουν την πέψη 

 Από τις τροφές πρέπει να λαμβάνεται στο σύνολο των ημερήσιων θερμίδων 40% 

από μη γλυκούς υδατάνθρακες (άμυλο) και 10% από γλυκούς υδατάνθρακες 

 Να αποφεύγονται τα επεξεργασμένα προϊόντα 

 Να καταναλώνονται γαλακτοκομικά προϊόντα καθημερινά σε μέτριες 

ποσότητες(κυρίως γάλα και γιαούρτι) 

 Τα γλυκά καταναλώνονται λίγες φορές την εβδομάδα ενώ πολλές φορές τη θέση της 

ζάχαρης παίρνει το μέλι 

 Να καταναλώνεται κρασί κάθε ημέρα (1-2ποτήρια) 

 Το κόκκινο κρέας είναι σχεδόν απαγορευμένο και καταναλώνεται λίγες φορές το 

μήνα(2) και σε μικρές ποσότητες σε αντίθεση με το κοτόπουλο και το ψάρι που 

καταναλώνονται κάθε εβδομάδα σε μικρές ως μέτριες ποσότητες 

 Να καταναλώνεται ελαιόλαδο ως πηγή λιπαρών που περιέχουν μονοακόρεστα 

λιπαρά οξέα 

 Να καταναλώνονται φρούτα και λαχανικά εποχής κάθε ημέρα 

 Να υπάρχει ποικιλία τροφών στη διατροφή μας για να προσλαμβάνουμε όλα τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 

 Να πίνουμε 5-6 ποτήρια νερό την ημέρα 

H συγκεκριμένη διατροφική σύνθεση έχει ως στόχο αφενός την πρόσληψη τροφών με 

υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και υδατάνθρακες και χαμηλή περιεκτικότητα σε 

κορεσμένα και χοληστερόλη 
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Η συσχέτιση της δίαιτας των κατοίκων της Κρήτης με την υγεία έγινε ευρέως γνωστή με τη 
μελέτη των Επτά Χωρών. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε λίγο πριν το 1960 από τον Αμερικανό 
Ανσελ Κις και τους συνεργάτες του, με αφορμή τα εντυπωσιακά χαμηλά ποσοστά 
θνησιμότητας αλλά και καρδιαγγειακών νοσημάτων που είχαν παρατηρηθεί στην περιοχή. 
Οι ιδιαίτερες συνήθειες διατροφής που χαρακτήριζαν την περιοχή αυτή μελετήθηκαν για να 
εξηγήσουν τη μικρότερη συχνότητα στεφανιαίας νόσου και καρκίνου, αλλά και τη μικρότερη 
θνησιμότητα από όλα τα αίτια σε σχέση με τις επιλεγμένες από τους ερευνητές χώρες που 
παρατηρήθηκαν στον πληθυσμό της Κρήτης. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών 
καμία άλλη περιοχή της Μεσογείου δεν είχε τόσο χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας όσο η 
Κρήτη τόσο πριν, όσο και μετά, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά περίπου 13.000 άνδρες ηλικίας 40-59 ετών, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν από δεκαέξι διαφορετικές περιοχές 7 χωρών (Φιλανδία, Ολλανδία, Ιαπωνία, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα), με στόχο να διερευνηθεί η ασαφής 
σχέση μεταξύ δίαιτας και εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. 
Η μελέτη των επτά χωρών εντυπωσίασε τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι συγκρίσεις 
μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών έδειξαν ότι ο πληθυσμός της Κρήτης παρουσίαζε την 
καλύτερη κατάσταση υγείας και τα μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο 
και καρκίνο, σε σχέση με όλους τους άλλους πληθυσμούς που μελετήθηκαν. Οι Κρητικοί, 
που οι τροφές τους κολυμπούσαν στο λάδι, βρέθηκαν να έχουν παγκοσμίως το καλύτερο 
επίπεδο υγείας.  Οι νεοπλασίες ήταν σπάνιες, λιγότερες από όλες τις περιοχές που είχαν 
μελετηθεί, πιθανότατα και όλου του κόσμου, και τα καρδιαγγειακά νοσήματα (αληθινή 
μάστιγα για τους κατοίκους του βορρά), ήταν σχεδόν άγνωστα στην Κρήτη. Μετά από 20 
έτη παρακολούθησης οι Κρητικοί παρουσίαζαν τα μικρότερα ποσοστά θανάτων από όλες 
τις αιτίες, ενώ μετά από 25 έτη παρακολούθησης οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο στην 
Κρήτη ήταν εντυπωσιακά λιγότεροι σε σχέση με τους θανάτους που παρατηρήθηκαν στους 
πληθυσμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βόρεια Ευρώπη, αλλά ακόμη και 
συγκριτικά με τους θανάτους που παρατηρήθηκαν σε άλλες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, 
όπως την Ιταλία, την Γιουγκοσλαβία και την Κέρκυρα. 
Τριανταένα χρόνια μετά, δηλαδή το 1991, ο Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με υπεύθυνο τον καθηγητή Αντώνη Καφάτο, ανέλαβε την επανεξέταση των 
συμμετεχόντων στην έρευνα, διαπιστώνοντας ότι το 50% των Κρητικών που συμμετείχαν 
βρίσκονταν ακόμα εν ζωή, ενώ στη Φιλανδία δεν υπήρχαν επιζώντες. Σήμερα στην Κρήτη 
εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή 30 άτομα. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει, μέσα από πληθώρα 

κλινικών και επιδημιολογικών μελετών, το σημαντικό ρόλο της Μεσογειακής Διατροφής, 

τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών, όπως οι 

καρδιοαγγειακές παθήσεις. Η Μεσογειακή Διατροφή, με τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά, 

τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί πηγή 

κλινικών μελετών παρέμβασης .Πρόσφατα αποτελέσματα από την ισπανική μελέτη 

PREDIMED , εξηγούν την αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης Μεσογειακής διατροφής 

για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακών 

παθήσεων. 

Οι έρευνες γύρω από τη Μεσογειακή διατροφή όμως δεν σταματούν εδώ. Σε μια άλλη 

ευρωπαϊκή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη (EUROLIVE) οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 

πολυφαινόλες του ελαιόλαδου, βασικού συστατικού της μεσογειακής διατροφής, προωθούν 

τη δημιουργία αντισωμάτων (OLABS) ενάντια στην οξειδωμένη μορφή της ¨κακής¨ 

χοληστερόλης (oxidized LDL) και ότι η δημιουργία αυτή ενισχύεται όταν η οξείδωση των 

λιπιδίων στον οργανισμό μας (lipid oxidative damage) είναι αυξημένη. Η οξειδωμένη αυτή 

μορφή της κακής χοληστερόλης (oxidized LDL) αποτελεί μόριο με ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη 

δημιουργία της αθηροσκλήρωσης. Σε αντίθεση, η δημιουργία αντισωμάτων (OLAB) από τον 

οργανισμό μας, κατά αυτής της οξειδωμένης μορφής φαίνεται να δρα προστατευτικά. Στην 

παραπάνω μελέτη συμμετείχαν 200 υγιείς Ευρωπαίοι άντρες, οι οποίοι κατανάλωσαν 

ελαιόλαδο με υψηλό, μεσαίο και χαμηλό ποσοστό φαινολικών συστατικών για τη διάρκεια 

τριών εβδομάδων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι α) η συγκέντρωση των OLAB 

στο πλάσμα του αίματος των εθελοντών ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την οξειδωμένη 

LDL (p<0.001), β) όσο μεγαλύτερο ήταν το φαινολικό περιεχόμενο του ελαιόλαδου που 

κατανάλωναν, τόσο μεγαλύτερη ήταν η παραγωγή αντισωμάτων OLAB (p<0.023). Οι 

παραπάνω μελέτες έρχονται να προστεθούν στα ήδη διαπιστωμένα οφέλη της 

Μεσογειακής διατροφής και να μας υπενθυμίσουν την πολύτιμη αξία της στην υγεία και 

ευεξία μας. 

Η κουλτούρα της μεσογειακής διατροφής 

Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’60, ο διάσημος Αμερικανός διατροφολόγος Ancel 

Keys πρότεινε τη μεσογειακή διατροφή ως μια διατροφή φτωχή σε ζωικά λίπη, που θα 

μπορούσε να παρέχει προστασία έναντι της στεφανιαίας νόσου, μειώνοντας τα επίπεδα της 

χοληστερόλης του αίματος. Ελάχιστοι έδωσαν τότε σημασία στη «χρυσή» αυτή ευκαιρία, 

μέχρι που φτάσαμε στη δεκαετία του ’80, όταν η καθηγήτρια διατροφής και προληπτικής 

ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντωνία Τριχοπούλου, οργάνωσε 

διεθνή συνάντηση στους Δελφούς, θεωρώντας ότι η μεσογειακή διατροφή 

παρέχει προστασία όχι μόνο για τα καρδιακά νοσήματα αλλά και για πολλούς καρκίνους, με 

μηχανισμούς ανεξάρτητους από την ενδεχόμενη επίδραση στη χοληστερόλη tου αίματος. 

Αυτή η διεθνής συνάντηση υπήρξε η αρχή μιας μακράς, επίπονης πορείας, της οποίας 

κορυφαίος σταθμός ήταν η -πριν από λίγες μέρες- ένταξη της μεσογειακής διατροφής στον 

http://www.predimed.org/
http://www.kepka.org/eurolive
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κατάλογο της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο φάκελος της 

υποψηφιότητας επικεντρωνόταν σε τέσσερις τοπικές κοινότητες ως παραδείγματα 

διατροφικής κουλτούρας: στην Κορώνη της Μεσσηνίας, στην ισπανική Σόρια, στο ιταλικό 

Τσιλέντο και στο μαροκινό Σεφσάουεν. Εγινε δηλαδή σε συνεργασία με την Ιταλία, την 

Ισπανία και το Μαρόκο. Ηταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2007 και είχε στόχο την 

προβολή της μεσογειακής διατροφής από την πλευρά του πολιτιστικού φορτίου που 

μεταφέρει. 

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Αφθονία τροφών φ υ τ ι κ ή ς προέλευσης, 

όπως φρούτα, λαχανικά, πατάτες, δημητριακά 

,και όσπρια .  

Ε λ α ι ό λ α δ ο ως βασικό έλαιο, που 

αντικαθιστά όλα τα άλλα λίπη και έλαια όπως 

βούτυρο, μαργαρίνη κτλ.  

Καθημερινή λήψη μικρών ποσοτήτων 

γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το τυρί και το 

γιαούρτι.  

Κατανάλωση ψ α ρ ι ο ύ και πουλερικών σε 

εβδομαδιαία βάση (όχι καθημερινή).  

Αυγά το πολύ μέχρι 4 την εβδομάδα (να σημειωθεί ότι στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται 

και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο μαγείρεμα).  

Κατανάλωση ζάχαρης (που υπάρχει βέβαια στα γλυκά) σε εβδομαδιαία βάση (όχι 

καθημερινή).  

"Κόκκινο" κρέας (μοσχάρι, χοιρινό κτλ.) μόνο λίγες φορές το μήνα.  

Φυσική δραστηριότητα (περπάτημα, κίνηση γενικότερα) στο επίπεδο που συντηρεί την 

αίσθηση καθημερινής υγείας και ευεξίας.  

Λογική κατανάλωση κρασιού (συνήθως με τα γεύματα 1-2 ποτηράκια του κρασιού)  

Τα βασικά της χαρακτηριστικά απεικονίζονται σχηματικά με την αντίστοιχη Διατροφική 

Πυραμίδα. Πρόκειται για μια γραφική αναπαράσταση των ποσοτήτων των διαφόρων 

συστατικών της δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

 

Τα δημητριακά είναι η σπουδαιότερη 

κατηγορία φυτών που καλλιεργούνται για 

τη διατροφή του ανθρώπου. Από τα 

δημητριακά παράγεται ένα από τα βασικά 

είδη της ανθρώπινης διατροφής, το ψωμί. 

 Στις χώρες με ψυχρότερα κλίματα 

καλλιεργούνται κυρίως το σιτάρι, το 

καλαμπόκι, το κριθάρι και η βρώμη, καθώς 

και η σίκαλη. 

 

 

 Η Σίκαλη είναι Αγγειόσπερμο, μονοκότυλο φυτό που ανήκει στην οικογένεια 

των Ποοειδών (Poaceae) ή Αγρωστωδών (Gramineae).  

 Οι πρώτες καλλιέργειες σίκαλης άρχισαν στην Ασία και στις νοτιοδυτικές 

περιοχές το 6500 π.Χ. Στη συνέχεια έφτασε στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.. 

 Ο κόκκος της σίκαλης είναι θρεπτικός περιέχοντας έλαια, άμυλο, 

αρκετές πρωτεΐνες, βιταμίνες της ομάδας Β και κάλιο. Τα άλευρά της έχουν 

μικρότερη θρεπτική αξία από του σταριού και δίνουν σκουρόχρωμο ψωμί που 

όμως διατηρείται μαλακό για περισσότερο διάστημα 

 Η σίκαλη εκτός από την παραγωγή αλεύρων και ψωμιού χρησιμοποιείται στην 

παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών καθώς και αναμεμιγμένη με άλλες 

τροφές στην παρασκευή ζωοτροφών. 

 

 

 

ΣΙΤΑΡΙ 

 Το σιτάρι ή στάρι ή σίτος , είναι 

ένα φυτό που καλλιεργείται σε όλο τον 

κόσμο. 

 Ο φλοιός του μπορεί να αποσπαστεί από 

τον καρπό και να αλεστεί, δίνοντας το 

λεγόμενο πίτουρο.  

 Το σιτάρι, όπως και τα άλλα δημητριακά, η βρώμη, η σίκαλη, τοκριθάρι, 

περιέχουν μία πρωτεΐνη, τη γλουτένη, στην οποία πολλοί άνθρωποι είναι 

δυσανεκτικοί (αλλεργικοί κατά κάποιο τρόπο), εκδηλώνοντας τη 

λεγόμενη κοιλιοκάκη, ένα είδος εντεροπάθειας. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AE%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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ΒΡΩΜΗ 

 Η βρώμη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη διατροφή του 

ανθρώπου με πολλούς τρόπους. 

Συνήθως παρασκευάζεται 

ως πληγούρι, μετά από τεμαχισμό 

των καρπών, ή ως αλεύρι βρώμης 

μετά από άλεση. Η βρώμη 

τρώγεται κυρίως σε μορφή χυλού. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως 

συστατικό σε πολλές συνταγές όπως για παράδειγμα για γλυκά βρώμης, 

πληγούρι βρώμης, μπισκοτάκια και ψωμί βρώμης. 

 

                                        

ΚΡΙΘΑΡΙ 

Το κριθάρι είναι δημητριακός καρπός του αγγειόσπερμου, μονοκοτυλήδονου φυτού του 

είδους Κριθή η κοινή  της 

οικογένειας 

των Ποοειδών (Poaceae) 

ή Αγρωστωδών (Gramineae). 

Καλλιεργείται και χρησιμοποιείται 

από τα πολύ παλιά χρόνια και σε 

μεγάλη ποικιλία κλιμάτων. Σήμερα 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την 

παρασκευή ψωμιού, μπύρας αλλά 

και ζωοτροφών.  

 

 Το κριθάρι παραγόταν 

ευκολότερα από άλλα δημητριακά, αλλά γινόταν πιο δύσκολα ψωμί. Παρείχε ένα 

θρεπτικό, αλλά πολύ βαρύ ψωμί, ώστε έπρεπε συχνά να ψήνεται πριν το 

άλεσμα, παράγοντας ένα χοντρό αλεύρι (ἄλφιτα) που χρησιμοποιούνται για να 

κάνουν τη μᾶζα. 

 Το κριθάρι ήταν ένα από τα πρώτα δημητριακά που καλλιεργήθηκαν από τον 

άνθρωπο στην «Εύφορη Ημισέληνο» (αλλιώς ονομαζόμενη η Εγγύς Ανατολή − 

γη η οποία σήμερα εκτείνεται στο Ιράκ, τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και 

το Λίβανο) και για χιλιάδες χρόνια αποτελούσε μια από τις κύριες τροφές του.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AE%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AE_%CE%B7_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1_(%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8C)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος ή αραποσίτι ( σίταρος ή σιταροπούλα στην Κύπρο) έχει την 

επιστημονική ονομασία Zea mays. Η ελληνική επιστημονική ονομασία του φυτού 

είναι Αραβόσιτος ο κοινός ή Ζέα η μαΰς[2]. Είναι σιτηρό της οικογένειας 

των Ποοειδών (Poaceae) ήΑγρωστωδών (Gramineae) και κατάγεται από την Αμερικάνικη 

ήπειρο όπου ήδη πριν από 5.500 χρόνια το καλλιεργούσαν οι Ίνκας, οιΜάγια και οι Αζτέκοι. 

 Είναι ετήσιο, ψηλό φυτό με χοντρό όρθιο και 

συμπαγή βλαστό, στενά και μακριά φύλλα 

σε σχήμα σπαθιού και κυματιστά άκρα 

 Στην κορυφή του φυτού υπάρχει η 

αρσενική ταξιανθία που σχηματίζει θύσανο, 

έχει δε την ονομασία φόβη. 

 Το καλαμπόκι είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β, 

θρεπτικά συστατικά, όπως η θειαμίνη και η 

νιασίνη. Η θειαμίνη είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της υγείας των νεύρων και της γνωστικής λειτουργίας. Η ανεπάρκεια της 

νιασίνης από τον οργανισμό μας οδηγεί στην πελλάγρα, μια ασθένεια που 

χαρακτηρίζεται από διάρροια, άνοια και δερματίτιδα και παρατηρείται συνήθως σε 

άτομα που υποσιτίζονται. 

  Η βιταμίνη Β12 και φυλλικού οξέος που περιέχονται στο καλαμπόκι δρα στην 

πρόληψη της αναιμίας η οποία προκαλείται από την έλλειψη αυτών των βιταμινών. 

 

ΟΛΙΚΗ ΑΛΕΣΗ 

Όταν τα δημητριακά αλέθονται μαζί με το φλοιό τους, δίνουν αλεύρι που λέγεται «ολικής 

άλεσης». Aπό το αλεύρι αυτό παρασκευάζονται τα προϊόντα ολικής άλεσης, που μπορεί να 

είναι ψωμί, αρτοσκευάσματα 

(κουλουράκια, μπισκότα, φρυγανιές 

κ.ά.) και μακαρόνια. Aλεύρι ολικής 

άλεσης μπορεί να γίνει από το σιτάρι, 

το κριθάρι, τη σίκαλη, τη βρόμη, το 

καλαμπόκι αλλά και από το ρύζι, από 

το οποίο παίρνουμε ρυζάλευρο. 

 

 Tα προϊόντα ολικής άλεσης 

περιέχουν άμυλο. Tο άμυλο είναι ένας σύνθετος υδατάνθρακας, που στον οργανισμό 

διασπάται σε πιο απλά σάκχαρα και στο τέλος μετατρέπεται σε γλυκόζη. O 

οργανισμός χρειάζεται την παρέμβαση της ινσουλίνης για να μπορέσει να 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B9#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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μεταβολίσει τη γλυκόζη. Συνεπώς, οι διαβητικοί που έχουν πρόβλημα με την 

ινσουλίνη τους πρέπει να τρώνε με μέτρο τα προϊόντα ολικής άλεσης. 

 Tα προϊόντα ολικής άλεσης περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες από αυτά που 

γίνονται με ραφιναρισμένο αλεύρι, με συνέπεια να δίνουν και λιγότερες θερμίδες. 

 Eίναι γνωστό ότι όποιος πάσχει από δυσκοιλιότητα πρέπει να αυξήσει τις φυτικές 

ίνες που προσλαμβάνει από την τροφή του. Συνεπώς, θα πρέπει να αυξήσει την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και να προτιμήσει τα προϊόντα ολικής άλεσης. 

 

  

ΟΣΠΡΙΑ 

Όσπρια ονομάζονται τα φυτά και οι καρποί μιας ολόκληρης 

οικογένειας φυτών, που ανήκουν στην οικογένεια των 

Χεδρωπών  (Leguminosae) ή άλλως Κυαμιδών (Fabaceae). 

Χρησιμοποιούνται άμεσα για τη διατροφή του ανθρώπου, 

ενώ πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 

ζώων. Περιέχουν μεγάλο ποσοστό κυτταρίνης που τα κάνουν 

να είναι δύσπεπτα, και τελείως ακατάλληλη τροφή για όσους 

υποφέρουν από διάφορες στομαχικές ανωμαλίες. 

Πρέπει να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση σύμφωνα με 

τη Διατροφική Πυραμίδα καθώς είναι απαραίτητη στη 

Μεσογειακή Διατροφή η αφθονία τροφών φυτικής 

προέλευσης. Ανάμεσα στα όσπρια, που καταναλώνει άμεσα ο άνθρωπος, ανήκουν τα 

φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια, τα κουκιά, τα μπιζέλια, τα φιστίκια, η σόγια, τα χαρούπια, η 

φάβα και άλλα. Το βασικό χαρακτηριστικό των οσπρίων είναι ότι περιέχουν μεγάλο 

ποσοστό από πρωτεΐνες (γι αυτό και ονομάζονται "το κρέας του φτωχού"), που αποτελούν 

βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. 

Το φασόλι είναι ο καρπός της φασολιάς. Είναι εδώδιμος καρπός 

και θρεπτικό όσπριο. Αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης και 

διαιτητικών ινών και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου. 

Διάφορες ποικιλίες φασολιών έχουν προέλθει από διάφορες 

περιοχές σε όλο τον κόσμο, από την Αφρική έως την Νότια 

Αμερική. Αναπτύχθηκαν για πάνω από 8.000 χρόνια, δίδοντας 

μια πολύτιμη πηγή τροφής στους ιθαγενείς πληθυσμούς των 

ανθρώπων. Τα θαμνώδη φασόλια είναι ένα νέο φαινόμενο στην καλλιέργεια των φασολιών. 

Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην πεδιάδα της Οαχάκα στο νότιο Μεξικό πριν 1.000 

χρόνια. 

Οι φακές είναι πλούσιες σε σίδηρο, φώσφορο, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. 

Καταναλώνονται κυρίως βραστά ως σούπα. Δεν πρέπει όμως να γίνεται κατάχρησή τους, 

επειδή προκαλούν βλάβες στους οφθαλμούς. Οι φακές χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες ποικιλιών. Τις μεγαλόσπερμες, με τα μεγαλύτερα πλακουτσωτά σπόρια που 

http://www.google.gr/imgres?sa=X&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbnid=YxM9xq7hwaQwkM:&imgrefurl=http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1&docid=W3GfWLKpLNFbUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Phaseolus_vulgaris_seed.jpg/240px-Phaseolus_vulgaris_seed.jpg&w=240&h=160&ei=u_p0UvHtEcmn0QWQ2IGAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:0,i:194&iact=rc&page=4&tbnh=128&tbnw=178&start=28&ndsp=13&tx=122&ty=95
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:White_beans.jpg
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φτάνουν σε διάμετρο τα 10 χιλιοστά και τις 

μικρόσπερμες των οποίων τα σπόρια φτάνουν τα 

6 χιλιοστά. 

Τα ρεβίθια καταναλώνονται βραστά ή μαγειρευτά 

ως όσπρια, καβουρντισμένα ως ξηροί καρποί (τα 

γνωστά στραγάλια), γίνονται θρεπτικά άλευρα και 

μετά από επεξεργασία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο του καφέ. Είναι πλούσια σε φώσφορο, μαγνήσιο, 

ασβέστιο και σίδηρο καθώς και βιταμίνες Β, Κ, Ε, και C. 

Το «ανώτερο φασόλι» όπως χαρακτηρίστηκε από τους Κινέζους και τους Ιάπωνες , η σόγια 

περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό πρωτεϊνών σε σχέση με τα άλλα όσπρια καθώς και 

αμινοξέων που συναντάμε στο κρέας αλλά σε μικρότερες ποσότητες. Περιέχει επίσης 

φυτικές ίνες , βιταμίνες, κάλιο και νάτριο. Από τη σόγια παρασκευάζονται σήμερα πάνω 

από 120 διαφορετικά καταναλώσιμα από τον άνθρωπο προϊόντα μεταξύ των οποίων 

υποκατάστατα κρέατος, τυριών, γάλακτος, κακάο, βουτύρου κλπ. Παραδοσιακές χρήσεις 

της σόγιας περιλαμβάνουν το γάλα σόγιας, το σογιάλευρο και το σογιέλαιο. 

Ο καρπός της χαρουπιάς είναι λοβός πεπλατυσμένος. Τα 

χαρούπια είναι μακριά, στριφτά και σκληρά πράσινου 

χρώματος όταν είναι άγουρα και ξυλώδη εξωτερικά 

,καστανού χρώματος όταν είναι ώριμα. Ακόμη 

χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή ηδύποτων και 

φαρμάκων κατά του βήχα και της χρόνιας βρογχίτιδας. Οι 

σπόροι των χαρουπιών αποτελούν πολύτιμο βιομηχανικό 

υλικό. Από αυτούς παρασκευάζεται κυτταρίνη που 

χρησιμοποιείτε για την κατασκευή φωτογραφικών πλακών και άλλων αντικειμένων. Επίσης 

παρασκευάζονται βαφικές και κολλητικές ουσίες. 

Η φάβα, το τρόφιμο δηλαδή που προέρχεται από τα 

αφυδατωμένα σπέρματα αρακά, περιέχει ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά υδατανθράκων (63%) και πρωτεϊνών (20%) 

γεγονός που την αναβαθμίζει διατροφικά αφού αποτελεί 

πλούσια πηγή φυτικών πρωτεινών χωρίς την παρουσία 

τριγλυκεριδίων , κορεσμένων η τρανς λιπαρών. Όμως, 

επειδή το αμεινοξύ μεθειονίνη απουσιάζει από τη φάβα, 

για να υπάρχει πληρότητα αμινοξέων θα πρέπει να 

συνοδεύεται με δημητριακά (όπως ρύζι) ή ξηρούς 

καρπούς (όπως αμύγδαλα ή φυστίκια). Εκτός από τη μορφή σούπας μπορεί να μαγειρευτεί 

σαν πουρές, να μπει σε σαλάτες με λαχανικά, να γίνει ντιπ και να μαγειρευτεί σε ριζότο.  

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Με τον όρο λαχανικά αναφερόμαστε σε φυτά ή 

μέρη φυτών που τρώγονται ως σαλάτα ή 

μαγειρεμένα ως φαγητό. Τα μέρη των φυτών που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:3_types_of_lentil.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Carobs.JPG
http://www.google.gr/imgres?sa=X&biw=1008&bih=468&tbm=isch&tbnid=DDywvJ9xIbEDQM:&imgrefurl=http://fasolia-vanilies-feneou.blogspot.com/2012/11/blog-post_2150.html&docid=hIWmXeL2SNSJ-M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-3sDnLz2_Pgo/UKQhtyszCQI/AAAAAAAAADY/_36KR7mL1X0/s1600/%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B1.jpg&w=320&h=251&ei=WGJ_UvWYI8qV0QXdgoDgCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:101&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=230&start=4&ndsp=12&tx=129&ty=53
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LiwiH8yh6L8pLM&tbnid=De60hhYdXu7wmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diakonima.gr/2013/06/03/%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4/&ei=h6iCUrqkKcbA0QWSsoCgCQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFPa5vBn1cnBFnQI1AvQcU3u1m4XQ&ust=1384380931565266
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τρώγονται είναι η ρίζα , ο βλαστός , τα φύλλα , τα άνθη ή οι καρποί. Ορισμένα λαχανικά 

μπορούν να καταναλωθούν ωμά ή μπορεί να είναι μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους σε 

αλμυρά φαγητά . Ωστόσο άλλα μπορεί να φαγωθούν ως επιδόρπια ή γλυκά εδέσματα . Τα 

λαχανικά έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και λιγότερη σε πρωτεΐνες . Το χρώμα τους 

είναι συνήθως πράσινο , κίτρινο ή κόκκινο . Μπορούν να ταξινομηθούν με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους . Όλα τα λαχανικά περιέχουν βιταμίνες και ελάχιστα υδατάνθρακες 

και πρωτεΐνες . Το χρώμα που έχουν τα λαχανικά προέρχεται από χρωστικές όπως η 

χλωροφύλλη που δίνει το πράσινο χρώμα τα καρετονοειδή που δίνουν το κίτρινο ή κόκκινο 

χρώμα τα φλαβονοειδή που είναι ελαφρώς κίτρινα ή άχρωμα και οι ανθοκυανίνες που 

δίνουν το πορφυρό χρώμα . 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ποιότητας 

 Έξτρα ποιότητα στην οποία δεν υπάρχουν λάθη στο χρώμα το σχεδιασμό και την 

ποιότητα 

 Κατηγορία 1 στην οποία γίνονται μερικά μικρά λάθη αλλά η ποιότητα είναι καλή 

 Κατηγορία 2 στην οποία παρατηρούνται μικρά λάθη στο σχεδιασμό και το χρώμα 

 Κατηγορία 3 όπου δεν πωλείται πλέον στην αγορά 

ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

 Με βάση τη βοτανική τους σχέση , καθώς ο τύπος αύξησης και η ευαισθησία 

τους σε έντομα και ασθένειες μοιάζει σε φυτά  με βοτανική συγγένεια  

 Τύπος φυτού: το φαγώσιμο τμήμα ενός λαχανικού μπορεί να είναι : 

 

 Ρίζα (καρότο , σέλινο , παντζάρι , ρεπάνι:  , γλυκοπατάτα , γουλί , παστινάκι , ρέβα) 

 Κόνδυλος(πατάτα , αγκινάρα ) 

 Στέλεχος(σπαράγγια , γογγύλι ) 

 Οφθαλμός(λάχανο Βρυξελλών) 

 Βολβός(κρεμμύδι , σκόρδο , πράσο , παντζάρι , ραπανάκι) 

 Μίσχοι φύλλων(σέλινο) 

 Φύλλα(μαρούλι , λάχανο , ραδίκια , μαϊντανός , άνηθος , δυόσμος , σπανάκι , ρόκα , 

σέλινο , άνθη αγκινάρας , κουνουπίδι , μπρόκολο) 

 Ανώριμο άνθος(αγκινάρα) 

 Σπέρμα(αρακάς) 

 Ανώριμος καρπός(μελιτζάνες) 

 Ώριμος καρπός(ντομάτες , καρπούζι) 

 Φρουτώδη λαχανικά(αβοκάντο , πιπεριά , αγγούρι , ντομάτα , κολοκύθα , μελιτζάνα) 

 Σχεδόν όλα τα λαχανικά ανήκουν στα αγγειόσπερμα τα οποία διακρίνονται σε 
μονοκοτυλήδονα(Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο, Σπαράγγι, Κολοκάσια, Μπαμπού) και 
δικοτυλήδονα(Παντζάρι, Σέσκουλο, Σπανάκι, Ραδίκι, Αντίδι, Λαγόχορτο, Μαρούλι, 
Αγκινάρα, Γλυκοπατάτα, Λάχανο, Κουνουπίδι, Λάχανο Βρυξελλών, Γογγύλι, 
Μπρόκολο, Ρέβα, Γούλι, Ραπανάκι, Γλυκοκολόκυθο, Κολοκύθα, Αγγούρι, 
Κανταλούπα, Πεπόνι, Καρπούζι, Αβοκάντο, Φασόλι, Μπιζέλι, Κουκί, Μπάμια, Σέλινο, 
Άνηθος, Καρότο, Μάραθος, Μαϊντανός, Ντομάτα, Μελιτζάνα, Πατάτα, Πιπεριά)τα 
οποία ανήκουν στους μύκητες και τα φύκη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AD%CE%B2%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AC
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1)Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε φυτού μπορούμε να προσδιορίσουμε την εποχή 
σποράς. 

Βιταμίνες 

Τα λαχανικά περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, Β1, Β2 και προβιταμίνη Α και σε 
μικρότερη ποσότητα PP και φολικό οξύ. 

Η Β-καροτίνη, ουσία που το σώμα μας την μετατρέπει σε βιταμίνη Α, βρίσκεται άφθονη σε 
λαχανικά με πορτοκαλί χρώμα, όπως είναι το καρότο, και στα σκούρα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά. Το ασκορβικό οξύ ή βιταμίνη C αφθονεί στην πιπεριά, στη ρέβα, στα κραμβοειδή 
και φυλλώδη λαχανικά. Οι βιταμίνες Β1 και Β2 περιέχονται στα χλωρά φασολάκια, τα 
σπαράγια και στο σπανάκι. Η PP στα κραμβοειδή, στα χλωρά φασολάκια, στα καρότα, στο 
σπανάκι, στα χλωρά μπιζέλια κ.ά. 

Πρωτεΐνες και υδατάνθρακες 

Λίγα λαχανικά είναι αξιόλογες 
πηγές πρωτεϊνών ή 
υδατανθράκων. Τέτοια είναι τα 
φασολάκια και ο αρακάς, που είναι 
πλούσια σε πρωτεΐνες, και οι 
πατάτες και γλυκοπατάτες, που 
είναι σπουδαία πηγή 
υδατανθράκων. 

Τα λαχανικά έχουν πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες . Συνίσταται να τα καταναλώνουμε κάθε 
ημέρα μιας και βρίσκονται στη βάση της διατροφικής πυραμίδας Περιέχουν μοναδικά 
θρεπτικά συστατικά που συντελούν στην όξινη αντίδραση και στην καλύτερη πέψη . Ακόμα 
,περιέχουν την κυτταρίνη , η οποία δημιουργεί όγκο και συμβάλλει στην καλύτερη 
λειτουργία του πεπτικού συστήματος . Περιέχουν σημαντικές ποσότητες ιχνοστοιχείων . 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 

Γαλακτοκομικά προϊόντα ονομάζουμε τα 

προϊόντα, τα οποία παράγονται από 

γάλα. Οι βιομηχανίες που παράγουν 

γαλακτοκομικά προϊόντα ονομάζονται 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fHi3D4kAeiA5VM&tbnid=svLHKg9MaAUTkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diaforetiko.gr/pos-na-kanete-ta-lachanika-sas-na-diatirithoun-freska-perissotero/&ei=K6iCUtedLsnH0QXtuYCgCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNHxCSRtIlvH7Dwxxo29p5BwfxdozQ&ust=1384380826885425
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1
http://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
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γαλακτοβιομηχανίες. Το γάλα, το οποίο θα επεργαστεί στις γαλακτοβιομηχανίες προέρχεται 

από αρκετά ζώα, όπως είναι η αγελάδα, το κατσίκι, το πρόβατο, καθώς και από άλλα όπως 

το άλογο, η καμήλα, τα βουβάλια κ.ά. Τα γαλακτοκομικά προϊοντα τα βρίσκουμε συνήθως 

σε κουζίνες, όπως η ευρωπαϊκή, η ινδική, αυτή της Μέσης Ανατολής, ενώ δεν είναι γνωστά 

στην κουζίνα της Ανατολικής Ασίας. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων έχει 

αυξηθεί σημαντικά σε όλο τον κόσμο από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλούσια σε ασβέστιο, το οποίο βοηθά στην υγεία των οστών. 

Περιέχουν, επίσης, κορεσμένα λιπαρά και μπορεί σε ορισμένους ανθρώπους, που έχουν 

αλλεργία στη λακτόζη, να προκαλούν πρήξιμο στην κοιλιά. Πολλοί άνθρωποι έχουν 

αλλεργία σε διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γάλα, και γενικά τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα χρησιμοποιούνται πολύ στη μαγειρική, μιας και είναι συστατικά πολλών φαγητών 

και γλυκών, όπως είναι το κέικ, τα μπισκότα κ.ά. .                                    1)Γάλα :  Το γάλα 

είναι θρεπτικό, λευκό ή ελαφρώς κιτρινωπό υγρό, που αποτελεί βιολογικό έκκριμα των 

μαστών των θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου είδους, που προορίζεται 

για τη διατροφή των νεογνών τους.[Σημ. 1] Η δια του θηλασμού απ΄ ευθείας μεταφορά του 

γάλακτος από τους μαστούς στο πεπτικό σύστημα των νεογνών αποτελεί το μικρότερο 

κύκλωμα παραγωγής - κατανάλωσης που σημειώνεται στη Φύση.Το γάλα δεν είναι 

ομοιογενές, αλλά μείγμα διάφορων οργανικών ουσιών και αποτελείται από νερό, λίπος, 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ένζυμα, άλατα και βιταμίνες. Μερικά από τα συστατικά αυτά, 

όπως το λίπος, είναι δυνατό να χωριστούν από το υπόλοιπο γάλα με μηχανικό τρόπo    

2) Βούτυρο : Το βούτυρο είναι κίτρινη έως λευκή λιπαρή ουσία που παρασκευάζεται από 

γάλα ή γάλα κορυφής ή μείγμα τους με βουτυροποίηση (απόδαρση). Με τη βουτυροποίηση 

επιτυγχάνεται η συνένωση των λιποσφαιρίων σε ένα στερεό γαλάκτωμα (στο γάλα τα 

λιποσφαίρια είναι σε μεγαλύτερες αποστάσεις και μη συνδεδεμένα). Το γαλάκτωμα αυτό 

εμπεριέχει εκτός από λιποσφαίρια και νερό, τυρόπηγμα, γαλακτοζάχαρο, και ανόργανα 

άλατα.. Το γάλα που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορεί να είναι αγελαδινό, πρόβειο, 

κατσικίσιο, αιγοπρόβειο ή σπανιότερα βουβαλίσιο ή και από γάλα καμήλας.[1] Το βούτυρο 

χρησιμοποιείται ως φαγητό και ως μαγειρικό λίπος.  

3) Τυρί : Το τυρί είναι τροφή που παρασκευάζεται από το γάλα, με την επίδραση ουσιών, οι 

οποίες δρουν φυραματικά. Υπάρχουν διάφορα είδη τυριών (σκληρά, μαλακά κλπ.), με 

γνωστότερα ελληνικά τη φέτα , το μανούρι, το κασέρι και άλλα. Το τυρί είναι πολύ ωφέλιμο 

για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς στα συστατικά του συμπεριλαμβάνονται οι βιταμίνες, 

το ασβέστιο, το λίπος, η λακτόζη, η καζεΐνη, υδατάνθρακες, σάκχαρα και πρωτεΐνες. Τα ίδια 

συστατικά έχει και το γάλα, από το οποίο παράγεται. Το πλεονέκτημά του είναι ότι έχει 

πολύ μικρότερο όγκο από το γάλα και συνέπεια αυτού είναι να απορροφάται καλύτερα από 

τον οργανισμό 

Γιαούρτι : Το γιαούρτι είναι τροφή σε κρεμώδη κατάσταση που παράγεται από γάλα και έχει 

υποστεί ζύμωση. Το γιαούρτι έχει απαλή αφή με ελαφρώς όξινο άρωμα που οφείλεται στο 

γαλακτικό οξύ που περιέχει. Το γιαούρτι έχει υψηλή θρεπτική αξία, μπορεί δε να παραχθεί 

από γάλα αγελάδας, προβάτου και βούβαλου. Το γιαούρτι είναι ολιγοθερμιδική τροφή με 

σχετικά μικρή ποσότητα λιπαρών (ειδικότερα τα μη στραγγισμένα γιαούρτια). Βοηθάει στη 

σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος καθώς τα ένζυμα που περιέχει διευκολύνουν 
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την πέψη και βελτιώνουν την αφομοίωση των τροφών. Επίσης τα ζωντανά και ενεργά 

βακτήρια ασκούν θετική επίδραση στη μικροχλωρίδα του εντέρου και στην παραγωγή 

εντερικών αντισωμάτων. Συμβάλει στην διατήρηση της καλής υγείας του δέρματος. Περιέχει 

πρωτεΐνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φώσφορο, μαγνήσιο και κάλιο. Τέλος το 

γιαούρτι, επειδή παράγεται από γάλα, είναι πλούσιο σε ασβέστιο που βοηθά στην καλή 

υγεία των οστών. 

 

ΠΑΤΑΤΕΣ 
 

Οι πατάτες αποτελούν ένα πολύ κοινό τρόφιμο στις δίαιτες των περισσότερων Ευρωπαίων, 
αλλά πιθανόν κάποιες φορές να παραβλέπεται η διατροφική συνεισφορά αυτής της τόσο 
βασικής καλλιέργειας. Καταρχάς, υπάρχουν σημαντικές διατροφικές διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων πιάτων με πατάτες, ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέματος, γεγονός που μπορεί να 
έχει επίδραση στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την πατάτα ως τρόφιμο. 
Αυτό που κάνει τις πατάτες τόσο ιδιαίτερες είναι το ότι συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των 
αμυλούχων τροφίμων με αυτά των λαχανικών. Η πατάτα είναι γνωστή και ως "γεώμηλο. 
 
\Είναι φυτό ιθαγενές των υψιπέδων του Mεξικού, του Περού, της Xιλής και της Kολομβίας, 
περιοχές όπου ζούσαν Ινδιάνοι, Ίνκας, Αζτέκοι. Μεταφέρθηκε από τη Νότιο Αμερική στην 
Ισπανία από Ισπανούς εξερευνητές και γρήγορα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Είναι γνωστό ότι η πατάτα ευδοκιμεί καλύτερα σε δροσερό, υγρό κλίμα. Έτσι,η Γερμανία, η 
Ρωσία και η Πολωνίαείναι οι μεγαλύτερες πατατοπαραγωγές χώρες της Ευρώπης. 
Πατάτα και ελλάδα 
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ελλάδα και αποτελεί τμήμα της βασικής διατροφής του 
πληθυσμού. Η παραγωγή πατάτας ήταν πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια 
των Παγκοσμίων πολέμων, αφού έθρεψε και κράτησε ζωντανούς πολλούς ανθρώπους.. 
Η εισαγωγή της πατάτας στην Ελλάδα για καλλιέργεια αποδίδεται στον Ιωάννη 
Καποδίστρια. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, ο Καποδίστριας, επειδή αρχικά οι πατάτες 
είχαν αντιμετωπιστεί με αδιαφορία από τον ελληνικό λαό, διέταξε να ξεφορτώνονται 
επιδεικτικά τα φορτία με πατάτες στην αποβάθρα του Ναυπλίου κι έπειτα να φρουρούνται 
αυστηρά. Έτσι, ο λαός θεώρησε πως η πατάτα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Σιγά σιγά ο 
κόσμος επιχειρούσε να τις κλέψει υπό την ανοχή των φρουρών, οι οποίοι είχαν διαταγές να 
κάνουν τα στραβά μάτια. Σύντομα όλο το φορτίο είχε κλαπεί και η εισαγωγή είχε πετύχει 
 
 
 
Τα οφέλη στην υγεία 
Προστασία από καρδιακές παθήσεις και καρκίνο: Οι πατάτες περιέχουν φλαβονοειδή, τα 
οποία με την προστατευτική αντιοξειδωτική τους δράση, προστατεύουν από καρδιαγγειακές 
παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου.  
 
Πατάτα και Υδατάνθρακες: Το κύριο θρεπτικό συστατικό των πατατών που παρέχει 
ενέργεια είναι οι υδατάνθρακες, που είναι σε μορφή αμύλου. Οι υδατάνθρακες αποτελούν 
την πρωταρχική πηγή ενέργειας για το σώμα και θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον τις 
μισές ημερήσιες θερμίδες. Το πλεονέκτημα της πρόσληψης υδατανθράκων από τις πατάτες 
είναι η λήψη και μιας αξιόλογης ποσότητας ορισμένων μικροθρεπτικών συστατικών. Οι 
πατάτες περιέχουν μια μικρή ποσότητα πρωτεΐνης: Αν και η ποσότητα αυτή αποτελεί 
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λιγότερο από το 10% των ημερήσιων απαιτήσεων για έναν ενήλικα, οι πατάτες είναι καλή 
πηγή των αμινοξέων λυσίνη και τρυπτοφάνη και, όταν συνδυάζονται με γάλα ή αβγά, 
δίνουν ένα τρόφιμο με πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας. Οι βραστές ή ψητές πατάτες 
αποτελούν τροφή που δε διαθέτει λίπος, ενώ αντίθετα παρέχει στον οργανισμό 
υδατάνθρακες. 
 Οι πατάτες αποτελούν πηγή φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού 
και ενισχύουν την υγιή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος Κάποιοι απολαμβάνουν 
την πιο δυνατή γεύση της μαγειρεμένης πατάτας με τη φλούδα·στη μορφή αυτή οι πατάτες 
περιέχουν ακόμα περισσότερη ποσότητα ινών.  Ωστόσο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε να μην καταναλώνεται φλούδα που έχει αποχρωματιστεί ή έχει χτυπήματα. 
Η παρουσία κηλίδων πράσινου χρώματος αντικατοπτρίζει υψηλότερα επίπεδα 
γλυκοαλκαλοειδών, όπως η σολανίνη·, ουσίες επιβλαβείς αν καταναλωθούν σε μεγάλες 
ποσότητες. Μια μικρή ποσότητα του αμύλου της πατάτας ανθίσταται στην πέψη (λέγεται 
«ανθεκτικό άμυλο»): αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα, όταν οι πατάτες καταναλώνονται κρύες μετά 
το μαγείρεμα, όπως για παράδειγμα στην πατατοσαλάτα. Το «ανθεκτικό άμυλο» δρα στο 
σώμα με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των φυτικών ινών και πιθανόν βοηθά στον έλεγχο του 
σακχάρου και των επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. 
Οι πατάτες είναι μια αξιόπιστη πηγή βιταμίνης C.Αν και υπάρχουν πολλά φρούτα και χυμοί 
που περιέχουν βιταμίνη C, κανένα άλλο από τα αμυλούχα τρόφιμα που καταναλώνονται 
συνήθως δεν αποτελεί σημαντική πηγή της βιταμίνης αυτής, όπως η πατάτα. Παρά το 
γεγονός ότι η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θέρμανση και αποσυντίθεται σε έναν βαθμό 
κατά το μαγείρεμα, αρκετή ποσότητα διατηρείται, ώστε να καθιστά τις μαγειρεμένες πατάτες 
μια χρήσιμη πηγή αυτού του θρεπτικού συστατικού. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση υγιούς δέρματος, δοντιών, ούλων, μυών και οστών και συμβάλλει στην 
απορρόφηση του σιδήρου από τα φυτικά τρόφιμα, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος στο σώμα 
με άλλον τρόπο. 
Οι πατάτες αποτελούν σημαντική πηγή καλίου. Οι πατάτες περιέχουν ποσότητες καλίου 
που είναι ισόποσες -ανά μονάδα βάρους- με αυτές που περιέχονται στα περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά. Επειδή, μάλιστα,  οι πατάτες καταναλώνονται συνήθως σε 
μεγαλύτερες ποσότητες, αποτελούν σημαντική και αξιόπιστη πηγή αυτού του θρεπτικού 
συστατικού 
Επίσης περιεχουν μικρες ποσότητες σιδήρου και μαγνησίου 
Υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β για τον εγκέφαλο και την αθλητική 
δραστηριότητα. . Οι πατάτες περιέχουν επίσης σημαντικές ποσότητες φολικού οξέος, το 
οποίο είναι απαραίτητο για τις εγκύους. 
Ανυσηχίες για την υγεία 
Οι τηγανιτές πατάτες περιέχουν ακρυλαμίδιο, μια πιθανώς καρκινογόνα νευροτοξίνη: Οι 
τηγανητές πατάτες και τα πατατάκια αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε 
ακρυλαμίδιο από οποιαδήποτε άλλη τροφή. Μια μόνο σακούλα με πατατάκια περιέχει 20% 
της μέγιστης ασφαλούς πρόσληψης διατροφικού ακρυλαμιδίου, και οι περισσότεροι 
άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο από αυτό. Οι ψητές πατάτες πάντως είναι 
ασφαλέστερες με λιγότερο λάδι. 
Οι πατάτες από τη φύση τους δεν περιέχουν νάτριο (το οποίο με το χλώριο σχηματίζει 
αλάτι). Οι συστάσεις δημόσιας υγείας τονίζουν την προσοχή που πρέπει να δίνεται, ώστε η 
κατανάλωση αλατιού να μην είναι υψηλή, λόγω της συσχέτισης μεταξύ της πρόσληψης 
νατρίου και του κινδύνου αυξημένης αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) 
Οι εμπορικές πατάτες περιέχουν υψηλές ποσότητες φυτοφαρμάκων: Οι πατάτες ανήκουν 
στην ομάδα των δώδεκα τροφών που περιέχουν το υψηλότερο επίπεδο φυτοφαρμάκων. 
Μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την ιδιότητά τους μαγειρεύοντάς τες οι ίδιοι ή αγοράζοντάς 
τες από βιολογική καλλιέργεια. Όσον αφορά τα προϊόντα πατάτας, όλες σχεδόν οι πατάτες 
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που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας (όπως οι τηγανητές έξω και τα πατατάκια) εμπίπτουν 
στην επικίνδυνη κατηγορία. 
         
 
  
 
 
                                                             ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
Τα ζυμαρικά είναι προϊόντα που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι ή από αλεύρι ολικής 
αλέσεως μακαρονοποιίας, από σκληρό σιτάρι και νερό, χωρίς ζύμη, και τα οποία 
ξηραίνονται σε ειδικούς χώρους, μέχρις ότου αποκτήσουν την επιθυμητή περιεκτικότητα σε 
υγρασία. Τα ζυμαρικά είναι από τα περισσότερο διαδεδομένα είδη διατροφής σε ολόκληρη 
σχεδόν την υφήλιο και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης. Η εξάπλωση των ζυμαρικών 
οφείλεται στα αξιόλογα πλεονεκτήματα που έχουν ως είδη διατροφής, επειδή διατηρούνται 
εύκολα και για μακρό σχετικά χρόνο, μαγειρεύονται σύντομα, είναι εύπεπτα και τέλος είναι 
προσιτά, από απόψεως  τιμής. 
Τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, που βρίσκονται στη βάση της μεσογειακής διατροφής, 
αποτελούν μαζί με το ψωμί, το ρύζι, την πατάτα και το καλαμπόκι την κύρια ομάδα 
σύνθετων υδατανθράκων. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες μεταβολίζονται, αφομοιώνονται και 
χωνεύονται πιο αργά σε σχέση με τους απλούς υδατάνθρακες των γλυκών και των 
φρούτων. Τα ζυμαρικά συνιστώνται ως βασική τροφή του ανθρώπου, για όλες τις ηλικίες, 
ακόμη και στα πιο αυστηρά διαιτολόγια, επειδή περιέχουν λίγες θερμίδες (130 περίπου 
θερμίδες στα 100 γρ. μαγειρεμένης ποσότητας) και εφόσον οι υδατάνθρακες πρέπει να 
καλύπτουν το 50-55% της καθημερινής ολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας.                       
                                                                                                                              
ΣΠΑΓΓΕΤΙ: 
Τo σπαγγέτι είναι είδος λεπτού, χωρίς τρύπα, μακαρονιού το οποίο διεθνώς αναγνωρίζεται 
ως Ιταλικής προέλευσης.Ως σπαγγέτι προσδιορίζονται ωστόσο και όλα τα μακαρόνια που 
έχουν μέγεθος τουλάχιστον 7 και συνηθέστερα τα μεγέθη 9 μέχρι 11. Τα Ιταλικά ξερά 
σπαγγέτι φτιάχνονται από σιμιγδάλι σκληρού σίτου, αλλά εκτός της Ιταλίας, μπορεί να γίνει 
με άλλα είδη του αλευριού. Παραδοσιακά, τα περισσότερα σπαγγέτι ήταν 50cm μακριά, 
αλλά μικρότερη μήκη έγιναν δημοφιλή κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού του 20ου 
αιώνα και σήμερα τα σπαγγέτι είναι συνήθως διαθέσιμα σε μήκη 25-30cm.  
  
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ: 
Οι χυλοπίτες είναι είδος παραδοσιακού ελληνικού ζυμαρικού, που παρασκευάζεται από 
αλεύρι, αυγά, γάλα και αλάτι. Η ζύμη ανοίγεται σε λεπτό φύλλο, και έπειτα κόβεται σε 
λωρίδες. Σε κάποιες περιοχές τεμαχίζονται σε μικρά τετράγωνα. Η διαδικασία αυτή στο 
παρελθόν γινόταν στο χέρι, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ειδικές μηχανές. Οι χυλοπίτες 
απλώνονται για ορισμένες μέρες σε καθαρά σεντόνια, μακριά από σκόνες και έντομα για να 
στεγνώσουν και να ξεραθούν τελείως. Τα λαζάνια παρασκευάζονται με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο, μόνο που κόβονται σε στενόμακρες λωρίδες. 
  
ΤΡΑΧΑΝΑΣ: 
Ο τραχανάς είναι ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι και γάλα και έχει σχήμα κοκκώδες και 
ακανόνιστο. Οι κόκκοι έχουν διάμετρο περίπου 2-3 χιλιοστά. Υπάρχει σε διάφορες 
ποικιλίες: ξινός και γλυκός, χοντρός και ψιλός. Ο τραχανάς μαγειρεύεται σαν σούπα είτε με 
αρκετό νερό, είτε πιο πηχτή. Ο χρόνος μαγειρέματος του τραχανά είναι συνήθως μικρός, 
περίπου 15-20 λεπτά. Ορισμένες φορές μαγειρεύεται και με ντομάτα. 
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Κατά την παρασκευή του τραχανά, το τελευταίο στάδιο είναι το στέγνωμά του. Για να γίνει 
αυτό ο τραχανάς απλώνεται ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή, 
το άπλωμα του τραχανά, έχει παραμείνει και ως λαϊκή έκφραση, που αναφέρεται σε 
κάποιον που αργοπορεί χαρακτηριστικά. 
Στην Κύπρο ο τραχανάς φτιάχνεται από ψιλοσπασμένο σιτάρι (λέγεται και κονάρι κατά την 
Κυπριακή διάλεκτο) και ζυμώνεται σε κυλινδρική μορφή με, περίπου, λιγότερο από ένα 
εκατοστό διάμετρο και "απλώνεται" στον ήλιο για να ξεραθεί. Φτιάχνεται επίσης σε σούπα, 
συνήθως πιο πηχτή από άλλες σούπες. Δεν χρησιμοποιείται ντομάτα αλλά αυγολέμονο και, 
συνήθως, περιέχει κάποιο είδος κρέατος. Πολύ δημοφιλής είναι η σούπα τραχανά με 
μελισσοφάγους. 
  
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ: 
Το κριθαράκι ή μανέστρα, είναι ζυμαρικό της ελληνικήςκαι ιταλικής κουζίναςμε ωοειδές 
σχήμα πεπλατυσμένο στο κέντρο και μυτερότερο στα άκρα - και μέγεθος κόκκου ρυζιού ή 
σιταριού ή και μεγαλύτερο.Τόσο στα ελληνικά όσο και στα ιταλικά η ονομασία του 
προέρχεται από το δημητριακό κριθάρι. Φτιάχνεται από σιμιγδάλι το οποίο αρχικά 
ζυ?ώνεται ?ε νερό και στη συνέχεια πιέζεται ?έσα από κατάλληλα καλούπια και παίρνει το 
γνωστό σχή?α. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην ελληνική κουζίνα, χρησιμοποιείται όμως 
γενικότερα στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. 
  
 
ΡΥΖΙ 
 
Το ρύζι είναι μονοκοτυλήδονο φυτό της οικογένειας των Ποοειδών. Το ρύζι είναι ένα από τα 
βασικά διατροφικά είδη της ανθρωπότητας: τα δυο είδη του αποτελούν το ένα πέμπτο των 
συνολικά καταναλισκόμενων θερμίδων παγκοσμίως.Στην αρχική αναποφλοίωτη μορφή του 
το ρύζι βρίσκεται σε διάφορα χρώματα, όπως καφέ, κόκκινο, μωβ και μαύρο. 
 
Το ρύζι ως προϊόν κυκλοφορεί σε πολλές μορφές ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο 
παραγωγής του. Ορισμένα είδη που τα συναντούμε κατά κόρο στην ελληνική αγορά είναι: 
Ρύζι Γλασσέ. Το χρώμα του είναι λευκό και ενδείκνυται για σούπες και γλυκά όπως το 
ρυζόγαλο. 
Ρύζι Καρολίνα. Είναι προτιμητέο για φαγητά φούρνου. 
Ρύζι Νυχάκι. Το χρώμα του είναι λευκό και το σχήμα του μακρύσπερμο, κυρίως για πιλάφι. 
Ρύζι Parboiled. Είναι προβρασμένο με υποκίτρινο χρώμα και το σχήμα του είναι 
μακρύσπερμο. Θεωρείται ιδανικό για πιλάφι και για κάθε συνταγή, λόγω του ότι παραμένει 
σπυρωτό. 
Ρύζι καστανό μερικώς αναποφλοίωτο. Στο ρύζι αυτό κατά την επεξεργασία δεν αφαιρείται ο 
φλοιός του με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και με 
μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη σε σχέση με τα παραδοσιακά ρύζια. Συστήνεται σε δίαιτες 
υγιεινής διατροφής και απώλειας βάρους. 
Ρύζι Μπασμάτι. Το χρώμα του είναι λευκό και το σχήμα του μακρύσπερμο: Αρωματικό ρύζι 
που καλλιεργείται στις περιοχές των ποταμών που πηγάζουν από τα Ιμαλάια και βρίσκονται 
μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Το άρωμα του έχει σχέση με τα ιδιαίτερα συστατικά του 
υπεδάφους των περιοχών που καλλιεργείται.  
Ρύζι Jasmine. Αρωματικό ρύζι που καλλιεργείται στα υψίπεδα της Ταϋλάνδης. Το άρωμα 
του οφείλεται στα ιδιαίτερα συστατικά του υπεδάφους της περιοχής που καλλιεργείται.  
Ρύζια Αρμπόριο & Carnaroli με σχήμα μεσόσπερμο αλλά μεγάλο και πλατύ κόκκο. 
Συνήθως Ιταλικής προέλευσης, καλλιεργούνται στις παραποτάμιες περιοχές του ποταμού 
Πάδου της Βορείου Ιταλίας. 
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Ρύζι Άγριο: Είναι ένα υδρόφιλο φυτό που καλλιεργείται στη Βόρειο Αμερική. Πλούσιο σε 
φυτικές ίνες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη 
 
Η διατροφική του αξία είναι πολύ σημαντική. Περιέχει πρωτεΐνη χαμηλής βιολογικής αξίας. 
Αυτό σημαίνει ότι η πρωτεΐνη του ρυζιού δεν περιέχει όλα τα αμινοξέα που είναι απαραίτητα 
για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, όπως η πρωτεΐνη του αυγού. Η λυσίνη είναι το 
αμινοξύ το οποίο λείπει από το ρύζι αλλά βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα στα όσπρια. Όταν 
λοιπόν το ρύζι συνδυάζεται με τα όσπρια, όπως το ρεβιθόρυζο ή το φακόρυζο που 
καταναλώνεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τότε τότε συμπληρώνεται το προφίλ 
των αμινοξέων και αυξάνεται η βιολογική αξία της πρωτεΐνης που παίρνουμε από το 
συγκεκριμένο γεύμα. Επίσης και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως το κρέας και τα 
ψάρια μπορούν να συνδυαστούν με το ρύζι και να παρέχουν ποικιλά αμινοξέων και 
θρεπτικών συστατικών. 
 
Το ρύζι περιέχει σε ποσοστό 90% περίπου απλούς και σύνθετους υδατάνθρακες και είναι 
ελέυθερο από γλουτένη, τη βασική πρωτεΐνη των δημητριακών. Για αυτό το λόγο μπορεί να 
καταναλωθεί από άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, τη γνωστή κοιλιοκάκη. 
Το ρύζι δεν προκαλεί αλλεργίες. Είναι τροφή εύπεπτη και μπορεί να καταναλωθεί από 
όλους. Δεν περιέχει χοληστερόλη, αλάτι και λίπος. Ανήκει στη ομάδα των δημητριακών τα 
οποία αποτελούν τη βάση της διατροφής μας. Στην πυραμίδα της διατροφής το ρύζι 
συγκαταλέγετε μαζί με το ψωμί, τα ζυμαρικά και τα δημητριακά πρωινού στη βάση της 
πυραμίδας και καθημερινά πρέπει να καταναλώνουμε 6-11 μερίδες από αυτά (1 μερίδα 
αντιστοιχεί σε 1 φέτα ψωμί και ½ κούπα βρασμένο ρύζι, ζυμαρικά και δημητριακά). 
 
Καφέ ή Λευκό Ρύζι 
 
Η διαφορά του καφέ και του λευκού ρυζιού δε βρίσκεται μόνο στο χρώμα. Το ρύζι περιέχει 
πολλά στρώματα. Για την παραγωγή του καφέ ρυζιού αφαιρείται μόνο το εξωτερικό 
στρώμα, ο φλοιός. Αυτή η διαδικασία είνα η λιγότερο καταστρεπτική για τη διατροφική αξία 
του ρυζιού και εμποδίζει την απώλεια των θρεπτικών συστατικών που συμβαίνει με την 
περεταίρω επεξεργασία του ρυζιού. Αν το καφέ ρύζι αλεθεί περισσότερο ώστε να αφαιρεθεί 
το πίτυρο και το σπέρμα, το αποτέλεσμα είναι ένα λευκότερο ρύζι, το οποίο όμως έχει χάσει 
αρκετά θρεπτικά συστατικά. Το λευκό ρύζι παράγεται μετά από την αφαίρεση της 
εξωτερικής στοιβάδας του σπόρου, η οποία περιέχει απαραίτητα λιπαρά οξέα. 
 
Το καφέ ρύζι είναι τροφή πλούσια σε μαγγάνιο και καλή πηγή σεληνίου και μαγνησίου. Το 
άλεσμα του ρυζιού για την παραγωγή του λευκού καταστρέφει το 67% της βιταμίνης Β3, το 
80% της βιταμίνης Β1, το 90% της βιταμίνης Β6, το 50% του μαγγανίου, το 50% του 
φωσφόρου, το 60% του σιδήρου και τη συνολική ποσότητα των φυτικών ινών και των 
απαραίτητων λιπαρών οξέων. 
 
Ρύζι και Ασθένειες 
 
Το καφέ ρύζι συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου του εντέρου και του κόλον μέσω των 
φυτικών ινών και του σεληνίου που περιέχει. Επίσης βοηθά στην πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και στη διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους. Σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική διαπιστώθηκε ότι το έλαιο που προέρχεται 
από το σπέρμα του ρυζιού μείωσε κατά 7% την LDL χοληστερόλη. Οι φυτικές ίνες του καφέ 
ρυζιού προφυλλάσουν επίσης από τη χολολιθίαση. 
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Το ρύζι αποτελεί μια πολύ καλή τροφή για τον άνθρωπο. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας στον κόσμο αφού 
ένας μέσος Ιάπωνας τρώει 90 κιλά ρυζιού ετησίως. 
 
 
 
 

Ψάρι & Μεσογειακή Διατροφή 
 
Η Μεσογειακή Διατροφή αντικατοπτρίζει, όπως υποδεικνύει και το όνομά της, τις τυπικές 
διατροφικές συνήθειες των κατοίκων των χωρών της Μεσογείου. Όπως έχουμε δει και 
παλαιότερα, στην πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής οι ομάδες τροφίμων  ιεραρχούνται 
από τη βάση μέχρι την κορυφή της, ανάλογα με τη συχνότητα που πρέπει να βρίσκονται 
στο διαιτολόγιό μας.  
Το ψάρι είναι μία αγαπημένη διατροφική συνήθεια και αναπόσπαστο κομμάτι της 
μεσογειακής διατροφής.Τα ψάρια στη μεσογειακή διατροφή, συστήνεται, βάσει της 
πυραμίδας, να καταναλώνονται 2 με 3 φορές την εβδομάδα, διότι αποτελούν βασική πηγή 
πρωτεΐνης και είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σίδηρο. Η περιεκτικότητά 
τους σε λίπος διαφέρει από είδος σε είδος. 
Επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι τα ψάρια αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεϊνών 
υψηλής ποιότητας, απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων, όμως πάνω απ' όλα αποτελούν 
μια μοναδική και πλούσια πηγή της σειράς ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων.Το λίπος 
που περιέχεται στο ψάρι, τα ω-3 λιπαρά οξέα, ανήκει στα λεγόμενα «καλά» λιπαρά, αυτά 
δηλαδή που είναι αποδεδειγμένα ευεργετικά για τον οργανισμό και ιδίως για την καρδιά. 
Παράλληλα με την παροχή αμινοξέων και λίπους, τα ψάρια μας εφοδιάζουν με πληθώρα 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων, όπως τις βιταμίνες Α και D καθώς και τις αυτές του 
συμπλέγματος Β (Β1, Β2, Β3 και Β12), ενώ τα βασικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία που 
συναντώνται στα ψάρια και τα θαλασσινά είναι το ασβέστιο, ο φωσφόρος, ο ψευδάργυρος 
και το ιώδιο. 
  
Σύμφωνα με μελέτες η κατανάλωση ψαριών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της κατάθλιψης. 
Επιπλέον βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας της καρδιάς, στη διατήρηση 
της φυσιολογικής πίεσης τους αίματος και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων 
τριγλυκεριδίων στο αίμα.Επομένως η κατανάλωση ψαριών θωρακίζει τον ανθρώπινο 
οργανισμό και συμβάλλει στην  μακροζωία και ευεξία. 
Στην ελληνική αγορά ?πορού?ε να βρού?ε άφθονα ψάρια, από αφρόψαρα (γαύρο, 
σαρδέλα), σκου?πρί, τόνο, ?έχρι θαλασσινά όπως χταπόδια, καλα?άρια, σουπιές. Όλα 
αυτά τα ψάρια και θαλασσινά έχουν ?εγάλη διατροφική αξία.  
  
 
 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ                                                                           
                                                                        
Οι ξηροί καρποί κυρίως τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα φουντούκια και τα φιστίκια, είναι μια 
κατηγορία τροφίμων που προσφέρουν στον οργανισμό μας ενέργεια και απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά. Μικρή ποσότητα ξηρών καρπών τροφοδοτεί τον οργανισμό μας με 
μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ακόρεστων λιπαρών οξέων (Ω - 3 και Ω-6), φυτικών 
πρωτεϊνών, αντιοξειδωτικών (α-τοκοφερόλη), βιταμινών Β, ανόργανων συστατικών 
(ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο και χαλκό), φυτικών ινών, πολυφαινόλες, αργινίνη και 
τανίνες. 
 



 
 

  Σελίδα 
22 

 
  

Η κατανάλωσή τους προσφέρει: 
Μείωση της "κακής" χοληστερόλης (LDL) σε ποσοστό (8-12%) και αύξηση της "καλής" 
χοληστερόλης (HDL) σε ποσοστό (6-12%). 
Μείωση κατά 10,2% κατά μέσο όρο το επίπεδο των τριγλυκεριδίων. 
Βελτίωση λειτουργίας και φυσικής κατάστασης των αρτηριών της καρδιάς. Οι ξηροί καρποί 
είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε αργινίνη, ένα αμινοξύ απαραίτητο για να παραχθεί μονοξείδιο 
του αζώτου, το οποίο βοηθά τις αρτηρίες να διασταλούν μειώνοντας τον κίνδυνο για 
στεφανιαία νόσο σε ποσοστό 30-50%. 
Προστασία από την εμφάνιση του διαβήτη τύπου ΙΙ. 
Βελτίωση λειτουργίας του εντέρου. 
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Αντικαρκινική προστασία. Η Ευρωπαϊκή Προοπτική Μελέτη για τον Καρκίνο και τη 
Διατροφή διαπίστωσε ότι όσο περισσότερους ξηρούς καρπούς κατανάλωναν οι γυναίκες 
τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του εντέρου. 
Η συχνή και λογική κατανάλωση ξηρών καρπών έχει αποδειχθεί ότι δεν αυξάνει το 
σωματικό βάρος. 
Για να φτάσουν όμως οι ξηροί καρποί στο τραπέζι και να συνεισφέρουν στη σωματική μας 
υγεία, προηγούνται μια σειρά από διαδικασίες. Η δεντροφύτευση, η λίπανση, ο ψεκασμός, 
το μάζεμα των καρπών, η αποφλοίωση τους, το στέγνωμα, και τέλος το σπάσιμο του 
κελύφους τους στους σπαστήρες ξηρών καρπών. Στη συνέχεια η ψίχα των ξηρών καρπών 
μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία όπως λεύκανση, κοπή σε κύβους, ψήσιμο, 
τηγάνισμα, επικάλυψη με καραμέλα ή σουσάμι κ.α. Στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρίες που 
προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες (σπάσιμο, λεύκανση, κοπή κ.τ.λ). Η περιοχή της 
Ελλάδος με τη μεγαλύτερη παραγωγή ξηρών καρπών είναι η κεντρική Ελλάδα κυρίως οι 
νομοί Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας και Ημαθίας. 
Τα  βασικα ειδη ξηρων καρπων ειναι: τα φυστικια ,τα αμυγδαλα ,τα φουντουκια ,τα 
καρυδια,τα κουκουναρια καθως και οι κολοκυθοσποροι οι ηλιοσποροι και τα καστανα.           
                                                                                                                                                  
Τα Φιστίκια: 
 
Είναι εξαιρετικές πηγές δύο βιταμινών του συμπλέγματος Β (της νιασίνης και του φυλλικού 
οξέος). 
Περιέχουν φυτικές στερόλες, ουσίες που σε υψηλά ποσά συμβάλλουν στη μείωση της 
απορρόφησης της χοληστερόλης. Υπενθυμίζεται ότι οι φυτικές στερόλες έχουν μπει εδώ και 
καιρό στη ζωή μας, μέσω του εμπλουτισμού συγκεκριμένων τροφίμων(μαργαρινών, 
γαλακτοκομικών), τα οποία προορίζονται για την μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης. 
Βελτιώνουν τα επίπεδα ολικής και HDL χοληστερόλης σε υγιείς ενήλικες. 
Προσφέρουν σημαντικά αντιοξειδωτικά οφέλη. 
Τα αράπικα φιστίκια αποδίδουν 160 θερμίδες σε κάθε χούφτα, ενώ τα Αιγίνης 167 θερμίδες 
ανά χούφτα                                                                                                                               
                                                                                           
Τα  Αμύγδαλα:                                                                                                                          
 θαυμάσια πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και βιταμίνης Ε (μια χούφτα 30γρ. 
αμύγδαλα, αποδίδει 165 θερμίδες, περιέχει 9 γρ. μονοακόρεστων λιπαρών οξέων και 
προμηθεύει το 35% των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη Ε). 
Έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένο λίπος. 
Δεν περιέχουν καθόλου χοληστερόλη. 
Μειώνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης. Σε μετά-ανάλυση 7 ερευνών, φάνηκε 
πως τα αμύγδαλα συμβάλλουν στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης, χωρίς να μειώνουν 
την «καλή» HDL χοληστερόλη.   
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 Τα Φουντουκια :                                                                                                                        
                                                                                
Είναι πολύ καλή πηγή διαλυτών φυτικών ινών και μαγγανίου, ενός ιχνοστοιχείου που 
συμμετέχει σε αντιοξειδωτικά συστήματα του οργανισμού μας. Η δράση αυτή διαφαίνεται 
και από επιστημονική μελέτη, που έδειξε πως τα φουντούκια συμβάλλουν στην αύξηση της 
αντιοξειδωτικής δυναμικής του πλάσματος του αίματος κατά 20%. 
Δεν έχουν καθόλου χοληστερόλη. 
Μια χούφτα φουντούκια αποδίδουν 177 θερμίδες.   
 
 
Τα καρυδια : 
Αποτελούν μία από τις καλύτερες πηγές ω-3 λιπαρών οξέων στη φύση. Μια χούφτα 
καθαρισμένα καρύδια, περιέχουν 2,5 γρ. ω-3 λιπαρών οξέων. 
Οι πολυφαινόλες των καρυδιών δείχνουν να αναστέλλουν την οξείδωση της LDL 
χοληστερόλης, διαδικασία που αποτελεί πρωταρχικό στάδιο της αθηροσκλήρωσης. 
Επιπλέον βελτιώνουν τη λειτουργία των ενδοθηλίων των αγγείων. Σχετική μελέτη έδειξε 
πως μια χούφτα καρύδια ημερησίως, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της λειτουργίας του 
ενδοθηλίου των αγγείων. 
Μια χούφτα (30γρ) καθαρισμένα καρύδια δίνουν 185 θερμίδες.                                               
                                                                                                                                                  
              
Τα Κουκουνάρια: 
Περιέχουν σημαντικά ποσά βιταμίνης Ε, βιταμίνης Κ και μαγνησίου. 
Περιέχον το πινολενικό οξύ, που σχετικές έρευνες έδειξαν ότι ίσως διαδραματίζει θετικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, μέσω της δράσης του σε δύο ορμόνες που 
ελέγχουν τον κορεσμό. 
Δίνουν 190 θερμίδες ανά χούφτα.                                                                                           
Κολοκυθόσποροι, ηλιόσποροι, κάστανα: 
Οι κολοκυθόσποροι (πασατέμπος) θεωρείται από τους ανατολικούς λαούς ότι περιέχει 
ουσίες που αποτρέπουν τη μετατροπή ορμονών στον ανδρικό οργανισμό και συμβάλλουν 
με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. 
Οι ηλιόσποροι είναι πλούσιοι σε ιχνοστοιχεία και απαραίτητα στον οργανισμό λιπαρά οξέα. 
Τα κάστανα, αν και δεν εντάσσονται τυπικά στους ξηρούς καρπούς (επειδή δεν περιέχουν 

σχεδόν καθόλου λίπος και έχουν μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και υδατάνθρακες), είναι 

πλούσια σε βιταμίνη C και συνιστώνται ιδιαίτερα ως σνακ. Δύο- τρία μικρά καθαρισμένα 

κάστανα αποδίδουν 80 θερμίδες.     

Ελιές και Ελαιόλαδο στη Μεσογειακή Διατροφή 

 

Ο καρπός του συμβόλου των ολυμπιακών ιδεωδών, αυτός της ελιάς, δε λείπει από καμία 

χωριάτικη σαλάτα κι από κανένα ελληνικό τραπέζι. Ποιά είναι, όμως τα οφέλη του και πώς 

μπορεί να επιδράσει στην υγεία μας; 

Οι ελιές εν γένει περιέχουν ελάχιστους υδατάνθρακες και αποτελούν μια πολύ καλή πηγή 

μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (ολεϊκά οξέα). Είναι καλές πηγές βιταμίνης Ε, λόγω των 

τοκοφερολών που περιέχουν, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα, όπως 
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ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, σελήνιο, ψευδάργυρο κ.ά. Ακόμη, το 

ελαιόλαδο που παράγεται από αυτές περιέχει φαινόλες και άλλα θρεπτικά συστατικά όπως 

πρωτεΐνη, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, ιστιδίνη, φαινυλαλανίνη, ισολευκίνη, μεθειονίνη κ.ά. Οι 

ελιές επίσης έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. 

Τα οφέλη της ελιάς 

Πέρα από τη γεύση και τον… ελληνικό χαρακτήρα που δίνουν στη χωριάτικη σαλάτα, οι 

ελιές μας χαρίζουν και τεράστια οφέλη όσον αφορά την υγεία μας. Συγκεκριμένα: 

- Περιέχουν λινολεϊκό οξύ, το οποίο είναι ιδιαιτέρως ευεργετικό στο θηλασμό, καθώς η 

έλλειψη αυτού σχετίζεται με δερματικές παθήσεις και ανάπτυξη προβλημάτων στα βρέφη. 

- Βελτιώνει τις ηπατικές λειτουργίες «καθαρίζοντας» τον οργανισμό λόγω του φυσικού 

χλωρίου που περιέχει. 

- Οι βιταμίνες A, D, E και Κ βοηθούν στην ανάπτυξη των οστών στα παιδιά και τους 

ενήλικες. 

- Η χαρακτηριστική γεύση και το άρωμά τους προέρχεται από τις πολυφαινόλες, οι οποίες 

παρουσιάζουν δράση κατά του καρκίνου και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

- Η βιταμίνη Ε και άλλα αντιοξειδωτικά που βρίσκουμε στις ελιές μειώνουν τον κίνδυνο 

καταστροφής των κυττάρων και τις φλεγμονές. 

Τα οφέλη του ελαιολάδου 

Ίσως το πιο αγαπημένο παράγωγο της ελιάς, το πλούσιο σε καλά λιπαρά ελαιόλαδο, είναι 

διάσημο ανά τον κόσμο για την ευεργετική του 

δράση στον οργανισμό μας. 

- Τα μονοακόρεστα λιπαρά που περιέχει, εκτός 

του ότι είναι αντιοξειδωτικά, επιδρούν θετικά στα 

επίπεδα της χοληστερίνης. Συγκεκριμένα, το 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ρίχνει την «κακή» 

(LDL) χοληστερίνη και αυξάνει την «καλή» 

(HDL). 

- Το ολεϊκό οξύ, το πιο βασικό από τα μονοακόρεστα λιπαρά στο ελαιόλαδο επηρεάζει την 

ανάπτυξη του ογκογονιδίου (HER-2/neu), το οποίο ευθύνεται για την ανάπτυξη του 

καρκίνου του μαστού. 

- Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες με εξαιρετική δράση σε περιπτώσεις άσθματος και 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Οι ειδικοί, μάλιστα, του Αμερικανικού Ιδρύματος Αρθρίτιδας, 

βρήκαν ότι κάποια συστατικά στο ελαιόλαδο έχουν τις ίδιες επιδράσεις με τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα. 
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- Το μαγνήσιο, η σκουαλένη και η κυκλοαρτενόλη, που συναντούμε στο ελαιόλαδο, 

βοηθούν στη μείωση της οξύτητάς του. 

- Οι ερευνητές βρήκαν ότι το φυσικό συστατικό ολεοκανθάλη μπορεί να δράσει αποτρεπτικά 

στην εμφάνιση Αλτσχάιμερ στο μέλλον ή ακόμα και να συντελέσει στην επιβράδυνση της 

ασθένειας. 

- Η Αμερικανική Ένωση κατά του Διαβήτη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για 

τα Τρόφιμα συνιστούν την κατανάλωση ελαιολάδου από διαβητικούς, καθώς λόγω των 

μονοακόρεστων λιπαρών μπορεί να βοηθήσει στο να πέσουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο 

αίμα. 

- Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαύρες ελιές περιέχουν θρεπτικά συστατικά, ικανά να 

αποτρέψουν την απώλεια οστικής μάζας, ειδικά στα - Τα ολεανολικά και μασλινικά οξέα 

δρουν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων στο 

έντερο. 

- Μειώνει τις εξάψεις που βιώνουν σε έντονο βαθμό οι γυναίκες που βρίσκονται σε 

εμμηνόπαυση. 

- Περιέχει τα φυσικά χημικά στοιχεία που μπορούν να μειώσουν τον πόνο. 

- Κάνει καλό στο δέρμα του κεφαλιού και τα μαλλιά: βοηθά να διορθωθούν οι 

κατεστραμμένοι αδένες της τρίχας και παρέχει την απαραίτητη υγρασία στα μαλλιά, 

χαρίζοντάς τους λάμψη και απαλότητα. 

- Αν έχετε σκληρές φτέρνες, το ελαιόλαδο θα σας τις απαλύνει, ενώ θα κάνει καλό και στα 

νύχια σας. 

- Εμπεριέχεται σε πολλά προϊόντα για την περιποίηση του δέρματος, λόγω του ότι βελτιώνει 

την ελαστικότητά του και αποτρέπει την εμφάνιση ρυτίδων, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει. 

Τα οφέλη των φύλλων της ελιάς 

 

Απ’ ό,τι φαίνεται οι ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς δεν περιορίζονται μόνο στους καρπούς 

και το λάδι της, αλλά επεκτείνονται και στα φύλλα της. 

- Η ολευροπεΐνη είναι ένα ενεργό συστατικό στα φύλλα της ελιάς, το οποίο μπορεί να ρίξει 

την υψηλή αρτηριακή πίεση, διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

κυκλοφορία του αίματος. 

- Στο εκχύλισμα από φύλλα ελιάς υπάρχουν φλαβονοειδή, τα οποία έχουν 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ακόμη, το εκχύλισμα μπορεί να σταματήσει τον 

πολλαπλασιασμό των βλαβερών βακτηρίων και ιών. 
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- Έχουν αντιβιοτικές, αντιικές και αντιμυκητησιακές ιδιότητες καταπολεμώντας το κρύωμα 

και τον πυρετό, ενώ σύμφωνα με μελέτες, η ολευροπεΐνη φαίνεται να «απενεργοποιεί» τα 

βακτήρια. 

- Είναι αποτελεσματικά και σε περιπτώσεις αφροδίσιων νοσημάτων, όπως έρπη και 

γονόρροια, ενώ λόγω των παραπάνω αντιβακτηριδιακών ιδιοτήτων τους, μπορούν να 

αντιμετωπίσουν και οδοντικές μολύνσεις. 

- Έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και αποτρέπουν 

την καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων. 

 

ΦΡΟΥΤΑ 

ΜΗΛΟ  Είναι ιδιαίτερα θρεπτικό, καθώς περιέχει αρκετές φυτικές ίνες (3-5γρ), βιταμίνες (C), 

αντιοξειδωτικά και μέταλλα πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Το πορτοκάλι είναι φρούτο που καρπίζει από το δέντρο πορτοκαλιά. Είναι ένα 

από τα πιο γνωστά εσπεριδοειδή. Το σχήμα του είναι σφαιρικό Το πορτοκάλι έχει γλυκιά ή 

γλυκόξινη γεύση και είναι λιγότερο ή περισσότερο αρωματικό ανάλογα με την ποικιλία και 

την ποιότητα. Κάποια ελαφριά πικρή γεύση που παρατηρείται με 

Σύκο είναι ο καρπός της συκιάς που συναντάται αυτοφυές σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο και 

καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου για τους εδώδιμους καρπούς της. 

ρικές φορές οφείλεται σε ποσότητα αιθέριου ελαίου που έχει εισχωρήσει στη σάρκα. 

Το σύκο αποτελούσε σημαντικό στοιχείο της διατροφής των μεσογειακών λαών στην 

αρχαιότητα, ήταν καλή πηγή εσόδων του αρχαίου αθηναϊκού κράτους. Στην αρχαιότητα 

τάιζαν τα ζώα που εξέτρεφαν για το συκώτι τους με σύκα, εξ' αιτίας της οποίας προέκυψε η 

ετυμολογική συγγένεια των λέξεων σύκο και συκώτι[2]. Το σύκο μάλλον σήμαινε στην 

αρχαιότητα το γυναικείο γεννητικό όργανο ως σεξουαλικό υπονούμενο[2]. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BA%CF%8E%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BA%CF%8E%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BA%CE%BF#cite_note-.CE.A3.CF.85.CE.BA.CE.BF-.CF.83.CF.85.CE.BA.CF.8E.CF.84.CE.B9-2
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Στην Ελλάδα παράγονται σύκα, ενώ υπάρχουν και παραδοσιακές συνταγές για σύκο 

(γλυκό του κουταλιού αλλά και άλλες). 

ΦΡΑΟΥΛΑ   Η φράουλα είναι πολυετές, έρπον κυρίως αλλά και 

αναρριχώμενο ποώδες φυτό με τριχωτά σύνθετα φύλλα που αποτελούνται από 3 φυλλάρια 

που τα περιθώρια τους είναι πριονωτά. Τα άνθη της είναι λευκά, μονογενή ή και 

ερμαφρόδιτα και φύονται σε μικρές ταξιανθίες που ξεκινούν από τις μασχάλες των φύλλων. 

Όσο ο χρόνος περνάει οι ρίζες του φυτού γίνονται ξυλώδεις και αναπτύσσονται 

παραφυάδες που ριζώνουν αναπτύσσοντας νέα φυτά. Ο καρπός της φράουλας είναι 

σύνθετος και αποτελείται από μια ανθοδόχη που έχει στην επιφάνεια της πολλά μικρά 

σπόρια. Η καλλιέργεια της φράουλας είναι αρκετά εύκολη ακόμα και για τους πιο 

αρχάριους. 

ΣΤΑΦΥΛΙ  Το σταφύλι είναι ο καρπός του αμπελιού. Το αμπέλι αλλιώς ονομάζεται 

και κλήμα (Vitis Vinifera), είναι αναρριχητικό φυτό και προιόντα του ο μούστος, το κρασί, 

το ξύδι και οι σταφίδες, ενώ μπορεί να γίνει καιγλυκό του κουταλιού. Είναι γνωστό ως 

καρπός από την αρχαιότητα και αναφέρεται για πρώτη φορά στη Βίβλο. Υπάρχουν 

διάφορες ποικιλίες στην Ελλάδα, όπως η σουλτανίνα Κορινθίας. Γενικότερα διαχωρίζονται 

με βάση το χρώμα του, λευκό, κόκκινο και μαύρο. Το σταφύλι ιατρικά καταπολεμά την 

κατακράτηση των υγρών. Είναι πλούσιο σε κάλιο και βιταμίνες, έχει και αντιοξειδωτική αλλά 

και αντικαρκινική δράση, λόγω της ρεσβερατρόλης, που βρίσκεται στη φλούδα του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B5%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ΑΝΑΝΑΣ  Το ύψος του φτάνει το 1,5 μέτρο και έχει μεγάλα ξιφοειδή φύλλα με χείλη 

οδοντωτά , που σχηματίζουν ρόδακα. Τα άνθη του εκφύονται σε πυκνή ταξιανθία, τύπου 

στάχυ, στην κορυφή ανθικού άξονα, που έχει ύψος περίπου μισό μέτρο. Έχουν τριμερή 

διάταξη, δηλαδή 3 σέπαλα, 3 πέταλα, 6 στήμονες και τρίχωρη ωοθήκη. 

Ο καρπός του είναι σαρκώδης, σύνθετος που προέρχεται από ολόκληρη την ταξιανθία, 

δηλαδή αποτελείται από τους επιμέρους καρπούς, που είναι ράγες και το σαρκώδη άξονα 

του στάχυος, που καταλήγει σε θύσανο φύλλων. 

Το φυτό ευδοκιμεί σε υγρά και γόνιμα εδάφη, στραγγιζόμενα και όξινα. Ανθίζει και 

καρποφορεί μόνο μία φορά από το 12ο ως τον 30ό μήνα μετά τη φύτευσή του. Δε 

σχηματίζει σπέρματα και πολλαπλασιάζεται πάντα αγενώς , με παραφυάδες ή κόβοντας 

την κορυφή του φρούτου την οποία μετέπειτα μπορεί κανείς να φυτέψει είτε άμεσα σε 

γλάστρα ή αφου την αφήσει πρώτα για ένα μικρό διάστημα σε ένα δοχείο με νερό ώστε να 

αναπτυχθούν περισσότερο οι ρίζες που βρίσκονται στην βάση της κορυφής. Προσβάλλεται 

από διάφορα έντομα. 

Ορισμένες ποικιλίες του ανανά του εδώδιμου καλλιεργούνται ως διακοσμητικά φυτά για τα 

ωραία φύλλα τους. 

ΜΠΑΝΑΝΑ   Η μπανάνα είναι τροπικό φρούτο, καρπός της μπανανιάς. Περιέχει βιταμίνες 

A, B, C, D. Καταναλώνεται συνήθως ωμή, αν και μπορεί να φαγωθεί τηγανητή, ψητή και 

αποξηραμένη, σε στρογγυλές επίπεδες φέτες. 

 ΑΧΛΑΔΙ   Το αχλάδι είναι ο καρπός της αχλαδιάς.Έχει σχήμα μακρύ και στενεύει στο άκρο που 

βρίσκεται το κοτσάνι ενώ είναι φαρδύ στο κάτω μέρος. Υπάρχουν και ποικιλίες αχλαδιών με σχήμα 

μήλου. Τα αχλάδια εξωτερικά έχουν χρώμα ανοιχτό πράσινο, πρασινοκίτρινο, κιτρινωπό, ελαφρύ 

κίτρινο, πράσινο με κόκκινο ανάλογα με την ποικιλία.Εσωτερικά η σάρκα τους είναι συνήθως λευκή 

πιο μαλακή από τα μήλα και πιο γλυκιά.Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες αχλαδιών. Στην Ελλάδα οι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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κυριότερες είναι κρυστάλλια που το βάρος του κάθε αχλαδιού είναι από 100-130 γραμμάρια Το 

χρώμα τους είναι κιτρινοπράσινο και η σάρκα τους λευκή. 

Οι περίφημες κοντούλες , με μέτριου μεγέθους καρπό 60-90 γραμμαρίων. Ελαφρύ 

πράσινου χρώματος εξωτερικά , με θαυμάσιο άρωμα και γεύση. Δεν βρίσκονται εύκολα στις 

αγορές και η τιμή τους είναι λίγο τσουχτερή. Είναι ευαίσθητες στη μεταφορά τους. 

Τα βουτυράτα, με χρώμα κιτρινωπό εξωτερικά , αρκετά μεγάλα αχλάδια 120-160 

γραμμάρια βάρος. Η σάρκα τους είναι μαλακή και η γεύση τους γλυκιά ελαφρώς βουτυράτη. 

1.  

ΡΟΔΑΚΙΝΟ   Η σάρκα είναι χυμώδης, αρωματική με γλυκιά και υπόξινη γεύση. Ο πυρήνας 

του ροδάκινου (κουκούτσι) είναι μεγάλος κόκκινος με πολλές αυλακώσεις και μένει 

κολλημένος στη σάρκα ή ξεκολλάει εύκολα. Υπάρχουν αρκετά είδη ροδάκινου που έχουν 

διαφορές στο σχήμα ,στο χρώμα και στη γεύση. Έτσι έχουμε τα νεκταρίνια με τη σκληρή 

σάρκα, τα λευκόσαρκα ροδάκινα με τη λευκή σκληρή σάρκα και περισσότερη πικρή γεύση 

από ότι τα ροδάκινα, τους γιαρμάδες με τη μαλακή πολύ αρωματική σάρκα και τον πυρήνα 

να αφαιρείται εύκολα και τα ροδάκινα με τους κόκκινους καρπούς , τα σαγκουίνια. 

Τα επιτραπέζια ροδάκινα και τα νεκταρίνια καταναλώνονται νωπά και μαζεύονται από το 

δέντρο γύρω στη μία εβδομάδα πριν από τη πλήρη ωρίμανση τους. Έτσι μπορούν να 

διατηρηθούν γύρω στις 15 ημέρες. Το ροδάκινο είναι αρκετά ευαίσθητο στη ζέστη και αν 

μείνει εκτός ψυγείου σαπίζει γρήγορα. 

ΚΕΡΑΣΙΑ   Κεράσια ονομάζονται οι καρποί του δένδρου της κερασιάς (Prunus). Έχουν 

σχήμα σφαιρικό και ο φλοιός τους είναι λείος και γυαλιστερός. Είναι μικρά σε μέγεθος και το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)
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χρώμα τους ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία. Υπάρχουν δύο τύποι κερασιών και 

εκατοντάδες ποικιλίες: το γλυκό κεράσι - γνωστό και ως Prunus avium στους βοτανολόγους 

– και το ξινό κεράσι, γνωστό ως βύσσινο (επιστημονική ονομασία Prunus cerasus). Από τις 

γλυκές ποικιλίες ιδιαίτερες προτιμήσεις συγκεντρώνει αυτή με τους μεγάλους, 

βαθυκόκκινους και χυμώδεις καρπούς. 

.ΠΕΠΟΝΙ  Ανάλογα με την ποικιλία τα πεπόνια διαφέρουν στο σχήμα, στο μέγεθος, στο 

χρώμα της φλούδας και της σάρκας, στο άρωμα και στη γεύση. Έτσι έχουμε σχήμα 

στρογγυλό ή ωοειδές, φλούδα παχιά ή λεπτή, χρώμα κίτρινο ή πρασινωπό, επιφάνεια 

φλούδας λεία ή με γραμμώσεις, γεύση γλυκιά και αρωματική, σάρκα στερεή, χυμώδης, 

μαλακιά ή σκληρή που στο κέντρο της σχηματίζει κενό και εκεί βρίσκονται οι πολυάριθμοι 

σπόροι. Τα πεπόνια είναι από τα πιο διαδεδομένα καλοκαιρινά φρούτα. 

Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες καλλιέργειες βρίσκονται στην Πελοπόννησο και 

στην Κρήτη ενώ συνολικά καλλιεργούνται 65.000 στρέμματα με την ετήσια παραγωγή να 

φτάνει τους 20.000 τόνους. Η Κίνα έχει την μεγαλύτερη παραγωγή πεπονιών στον κόσμο. 

Ακολουθούν η Ισπανία, η Τουρκία το Ισραήλ και οι Η.Π.Α. 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ    Το καρπούζι (επιστ.: Κίτρουλλος ο εριώδης, Citrullus lanatus) είναι 

ένα φρούτο το οποίο προέρχεται από τη νότια Αφρική. Οι ποικιλίες που 

καταναλώνονται σήμερα μπορούν να φτάσουν σε βάρος αρκετά κιλά. Το καρπούζι 

είναι λείο εξωτερικά με χρώμα αποχρώσεις του πράσινου και ενίοτε με 

εναλλασσόμενες σκούρες και ανοικτές πράσινες ρίγες. Ο φλοιός του είναι αρκετά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF
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σκληρός, με πάχος περίπου ένα εκατοστό και άσπρο χρώμα στο εσωτερικό. Το κύριο 

μέρος του καρπουζιού στο εσωτερικό είναι μαλακό, κόκκινο, περιέχει μεγάλο 

αριθμό μαύρων σπόρων (ή και άσπρων) και περιέχει μεγάλες ποσότητες νερού.  

Ένα καρπούζι περιέχει ζάχαρη σε ποσοστό γύρω στο 6% και νερό κατά 91% ανά βάρος. 

Όπως και πολλά άλλα φρούτα, περιέχει βιταμίνη C. 

Το αμινοξύ κιτρουλίνη απομονώθηκε για πρώτη φορά από το καρπούζι και αναλύθηκε.[1] Τα 

καρπούζια περιέχουν μεγάλο ποσοστό κιτρουλίνης και έπειτα από την κατανάλωση 

αρκετών χιλιογράμμων, υψηλή συγκέντρωση μετριέται στο πλάσμα του αίματος. Αυτή 

μπορεί εσφαλμένα να αποδοθεί σεκιτρουλιναιμία ή σε άλλες διαταραχές του κύκλου της 

ουρίας. Είναι ελαφρώς διουρητικό και περιέχει καροτινοειδή σε μεγάλες ποσότητες.[4] Το 

καρπούζι με κόκκινη σάρκα είναι σημαντική πηγή σε λυκοπένιο. Τελευταίες έρευνες 

δείχνουν ότι η κατανάλωση καρπουζιού μπορεί να έχει αποτελέσματα εναντίον της 

υπέρτασης.  

ΒΕΡΙΚΟΚΟ   Είναι σαρκώδης, σφαιρικός, με αυλακωτή κοιλιακή ραφή. Ο πυρήνας 

(κουκούτσι) είναι ξυλώδης και στο εσωτερικό του περιέχει 1-2 σπόρια με πικρή γεύση που 

μοιάζουν με αμύγδαλα και χρησιμοποιούνται στην φαρμακοποιία.Το σαρκώδες και 

χυμώδες περικάρπιο είναι εύγευστο, γλυκό και έχει χρώμα πορτοκαλοκίτρινο. Το εξωτερικό 

του βερίκοκου (φλούδα) είναι λεπτό, συνήθως χνουδωτό και είναι χρώματος κίτρινου με 

μερικές κόκκινες κηλίδες στη μπροστινή του πλευρά. 

Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α. Επίσης περιέχει βιταμίνες C, Β1, Β2 και φυσικό σάκχαρο. 

Επίσης τα βερίκοκα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Το βερίκοκο καταναλώνεται νωπό 

ως φρούτο. Επίσης μπορεί να καταναλωθεί και αποξηραμένο, γίνεται μαρμελάδα, 

κομπόστα, χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική και γίνεται λικέρ και χυμός. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7_C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9#cite_note-4
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7#.CE.92.CE.B9.CF.84.CE.B1.CE.BC.CE.AF.CE.BD.CE.B7_.CE.921
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7#.CE.92.CE.B9.CF.84.CE.B1.CE.BC.CE.AF.CE.BD.CE.B7_.CE.922
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF
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ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ- ΜΥΡΩΔΙΚΑ  ΣΤΗΝ         ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
                                  
 
 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΜΥΡΩΔΙΚΑ 
Το μπαχαρικό είναι το αποξηραμένο τμήμα ενός φυτού που περιέχει αρωματικές, πικάντικες 
και καυστικές ουσίες. Είναι γνωστό και με τις ονομασίες καρύκευμα και μυρωδικό. Σαν 
μυρωδικά εννοούμε βέβαια και τα φρέσκα μπαχαρικά και βότανα που χρησιμοποιούμε στη 
μαγειρική μας. Τα μπαχαρικά μπορεί να είναι φύλλα, σπόρια, καρποί, ρίζες, βολβοί και 
φλοιοί. Περιλαμβάνονται στις αρτυματικές ύλες και σύμφωνα με τον Ελληνικό κώδικα 
τροφίμων και ποτών αυτές είναι εκείνες που έχουν έντονο άρωμα και γεύση και η προσθήκη 
τους στα τρόφιμα γίνεται για να τους προσδώσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για να 
βελτιώσουν τη γεύση τους. Πολλά από τα μπαχαρικά έχουν και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 
αντικαθιστούν τα διάφορα συντηρητικά που σε πολλές περιπτώσεις βλάπτουν την υγεία του 
ανθρώπου. Αξιοσημείωτο είναι πως απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των μπαχαρικών σε 
τρόφιμα που έχουν αλλοιωθεί για να καλύψουν τη δυσάρεστη οσμή και γεύση τους. 
  
ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ-ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ 
Τα  τα μυρωδικά μπαχαρικα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής δίαιτας. Η 
αντικατάσταση του αλατιού με μπαχαρικάείναι μια από τις χρήσιμες συμβουλές των ειδικών 
για το καθημερινό μαγείρεμα.Αν και στην ουσία τίποτα δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά, 
υπάρχει η πεποίθηση ότι ακόμη ένας παράγοντας που κάνει τη μεσογειακή δίαιτα τόσο 
ευεργετική είναι η χρήση των μυρωδικών και των μπαχαρικών . Έρευνες που έχουν γίνει 
υποστηρίζουν πως η μεσογειακή δίαιτα βοηθάει στην πρόσληψη μιας σειράς νοσημάτων, 
μεταξύ των οποίων και διάφορες μορφές καρκίνου. Οι επιστήμονες όμως αποφάσισαν να 
επεκταθούν στο γενικότερο διατροφικό σχήμα. Έτσι η μελέτη των  βοτάνων ,μυρωδικών και 
μπαχαρικών έχει ενταχθεί στο πλαίσιο αυτού του γενικότερου προβληματισμού.Εδώ και 
κάποια χρόνια, υπάρχει η επισήμανση για αντικατάσταση του αλατιού με βότανα και η 
κατανάλωση αγρίων χόρτων στο πλαίσιο των λαχανικών. Η φύση όμως δεν έχει ακόμα 
αποκαλύψει τα μυστικά της στην επιστήμη. Από τα δέκα πιο δημοφιλή μυρωδικά στη 
μεσογειακή δίαιτα, μόνο για τα δύο έχουν γίνει κλινικές μελέτες. Το φασκόμηλο μπορεί να 
καταπολεμήσει τον πονόλαιμο και η μέντα το ευερέθιστο έντερο. Τα υπόλοιπα δημοφιλή 
μυρωδικά είναι: η ρίγανη, το θυμάρι, το δεντρολίβανο, ο βασιλικός, ο μαϊντανός, ο 
άνιθος, ο μάραθος, και το εστραγκόν . 
Πολλές επιστημονικές έρευνες για τα μπαχαρικά δείχνουν ότι πολλά από αυτά, περιέχουν 
στοιχεία που μπορούν να προστατέψουν τα υγιή κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού! Μία 
από αυτές τις ουσίες είναι η κουρκουμίνη.Επίσης πολλά μπαχαρικά περιέχουν 
αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες εξουδετερώνουν έναν μεγάλο αριθμό βλαβερών χημικών 
στοιχείων που εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό. Μία από αυτές τις αντιοξειδωτικές 
ουσίες είναι η ευγενώλη, η οποία περιέχεται σε πολλά μπαχαρικά και έχει σαν κύριο 
χαρακτηριστικό την μείωση της χοληστερόλης, διατηρώντας τις αρτηρίες καθαρές, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.Λόγω των πολλών 
αντιοξειδωτικών που περιέχονται σε πολλά μπαχαρικά έχουν σαν αποτέλεσμα να 
έχουν αντιγηραντικές ιδιότητες Τα κυριότερα μπαχαρικά με αντιγηραντικές ιδιότητες 
είναι το γαρίφαλο, η κανέλα. 
              ΤΑ ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 
Πιπέρια:   
 Μαύρο Το πιο διαδεδομένο και το πιο καυτερό πιπέρι.. 
Κόκκινο πιπέρι ή πάπρικα:Κόκκινοι και ώριμοι καρποί που έχουν αποξηρανθεί όπως  ή 
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έχουν εμβαπτιστεί στο ξίδι. Έχουν την χαμηλότερη καυστικότητα και έντονο άρωμα.. Η 
γεύση της πάπρικας μπορεί να είναι πάρα πολύ καυτή ή πιο ήπια.  
Πιπέρι καγιέν: Το πιπέρι καγιέν είναι πιπέρι σκόνη από τσίλι πιπεριές. Το πιπέρι καγιέν 
προέρχεται από τον ώριμο καρπό του φυτού. 
Τσίλι:Καυτή γεύση με ένταση που διαφοροποιείται από ποικιλία σε ποικιλία. Ισχύει σαν 
γενικός κανόνας, αν και υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι όσο πιο μικρές είναι οι πιπεριές τσίλι 
τόσο πιο καυτές είναι. 
Μπούκοβο:Είναι οι σπόροι των καυτερών πιπεριών, δίνει όμως πιο καυτερή γεύση στις 
σάλτσες απ΄ 'οτι οι πικάντικες πιπεριές. Καυτή γεύση πιο ήπια συγκριτικά με αυτή των 
πιπεριών τσίλι. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μαρινάτες κρέατος. Στη Β. Ελλάδα είναι γνωστό 
ως συνοδευτικό του πατσά, η καυτερή του γεύση διασπά την λιπαρότητα της σούπας. 
Κύμινο: Βασικό συστατικό για σμυρναίικα σουτζουκάκια. Δυνατή, ζεστή και σχετικά πικρή 
γεύση. 
Κουρκουμάς: Το''χρυσάφι'' της πολίτικης κουζίνας! Δίνει κίτρινο χρώμα στο ρύζι, στο 
κοτόπουλο, στο ψάρι και στα θαλασσινά. Ως μπαχαρικό έχει θερμή, πικρή και ελαφρώς 
στυφή γεύση που θυμίζει τζίντζερ. Είναι συστατικό του μείγματος κάρυ. 
Σούμακι ή σουμάκ: Φρουτώδης, ξινή γεύση. 
Σινάπι: Οι σπόροι του σιναπιού έχουν πικάντικη γεύση που διαφοροποιείται ανάλογα με το 
είδος στο οποίο ανήκουν. Οι κίτρινοι σπόροι έχουν την πιο ήπια γεύση από όλους, οι καφέ 
μεσαία γεύση και οι μαύροι πιο έντονη γεύση. 
Δίνει πλούσια γεύση στο κρέας, στο ψάρι, στα πουλερικά, στα βρασμένα λαχανικά, στις 
σάλτσες  
.Μπαχάρι: Πικάντικη πιπεράτη γεύση που θυμίζει γαρίφαλο, κανέλα και μοσχοκάρυδο. 
Κάρδαμο:Περισσότερο βότανο παρά μπαχαρικό. Σε σαλάτες ή σε σούπες με λαχανικά. 
Μαχλέπι: Γεύση που θυμίζει καρύδι, εμπλουτισμένη με την απαλή γλύκα του αμυγδάλου. 
Πικρή επίγευση. 
Κακουλέ ή κάρδαμο: Γεύση γλυκιά και ταυτόχρονα ελαφρώς πικάντικη που θυμίζει λεμόνι. 

             

 

 

ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΤΟ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 

 

Ο κρόκος είναι ένα ανεκτίμητο βότανο της ελληνικής φύσης, μάλιστα ο κρόκος 

Κοζάνης θεωρείται η καλύτερη ποιότητα σαφράν παγκοσμίως.  Ταιριάζει ιδανικά σε 

σούπες, σάλτσες, κρεατικά, ψάρια, ζυμαρικά, ρύζι, και προστίθεται συχνά στον καφέ 

και το τσάι. 

Ιδιότητες –  υπνωτικό και επουλωτικό. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, 

απαραίτητα για την ισχυροποίηση της άμυνας του οργανισμού, και επικυρωμένη ερευνητικά 

αντισπασμωδική και χωνευτική δράση. Θεωρείται άριστο φάρμακο για τις ασθένειες του 

στομάχου, βοηθάει στην πέψη και μειώνει τους γαστρικούς πόνους. Θεωρείται εξαιρετικό 

τονωτικό, ανακουφίζει από τον πονοκέφαλο, τη ναυτία, τις κρίσεις άσθματος, προστατεύει 

τα εγκεφαλικά κύτταρα από εκφυλιστικές νόσους, βελτιώνει τη μνήμη, τονώνει την 

κυκλοφορία του αίματος και βοηθά στημείωση της χοληστερόλης. Αρκετές μελέτες 

υποστηρίζουν αντικαταθλιπτική δράση, αντιθρομβωτική και αγγειοδιασταλτική επίδραση και 

αποτροπή της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων. 
 

                  ΓΑΡΙΦΑΛΟ   “ Η  ΚΑΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ” 
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Το γαρίφαλο, ένα από τα πιο διαδεδομένα μπαχαρικά. Έχει δυνατή και 

χαρακτηριστικά καυστική γεύση και ευχάριστο άρωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για 

τον αρωματισμό κρεάτων και συχνά το βρίσκουμε καρφωμένο σε κρεμμύδια, για να 

δώσει άρωμα και γεύση σε ζωμούς. Χρησιμοποιείται και στην ζαχαροπλαστική και 

στην αρτοποιία σε πίτες, τάρτες, γλυκά και σιρόπια, καθώς και στην ποτοποιία 

κυρίως για τον αρωματισμό των λικέρ. 
Ιδιότητες - Η ευγενόλη, το αιθέριο έλαιο που περιέχεται στο γαρίφαλο, ανακουφίζει από τον 
πόνο, τον τυμπανισμό, τη δυσπεψία και τη ναυτία. Παράλληλα, παρουσιάζει ήπια 
αντισηπτική δράση, για αυτό και χρησιμοποιείται στην παρασκευή σκευασμάτων για τον 
καθαρισμό του στόματος. Βοηθάει στην αντιμετώπιση λοιμώξεων και μυκητιάσεων, και 
χρησιμοποιείται στην θεραπεία της ακμής και του έρπητα. Η περιεκτικότητα του γαρίφαλου 
σε τανίνες και φλαβονοειδή, του προσδίδουν επιπλέον ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. 

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ    “ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΥΤΟ” 

 

Τα σπόρια του φυτού χρησιμοποιούνται στην αρτοποιία, στην παρασκευή 

αλκοολούχων ποτών και είναι απαραίτητα στην παρασκευή του ούζου και ορισμένες 

φορές του τσίπουρου. 
Ιδιότητες –  Στις μέρες μας γνωρίσουμε πως ο γλυκάνισος έχει εξαιρετικές χωνευτικές 
ιδιότητες και χρησιμοποιείται συχνά στον εντερικό κολικό και στον τυμπανισμό. Το αιθέριο 
έλαιο του γλυκάνισου αποβάλλεται από τον οργανισμό τμηματικά μέσω της αναπνοής και 
έχει αντισπασμωδική δράση. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιείται στη βρογχίτιδα, στον 
κοκίτη και στον επίμονο ερεθιστικό βήχα, για τον καθαρισμό των άνω αναπνευστικών οδών, 
της βραχνάδας στη φωνή, αλλά και σαν εφιδρωτικό και αντιπυρετικό μέσο. Το αφέψημα των 
σπόρων συνιστάται συχνά σαν διουρητικό μέσο στις ασθένειες των νεφρών, του συκωτιού 
και του παγκρέατος 

ΚΑΝΕΛΑ “Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ” 

Η κανέλα χρησιμοποιείται στη μαγειρική, δίνοντας ιδιαίτερη γεύση , στο κόκκινο 
κρέας, στα πουλερικά και στο ψάρι. Συνδυάζεται εξαιρετικά με φρούτα. 

Ιδιότητες - Έχει τονωτικές, αντισηπτικές και θερμαντικές ιδιότητες, και βοηθά στην 
καταπολέμηση της κούρασης και της νωθρότητας που χαρακτηρίζουν την γρίπη και άλλες 
ιογενείς λοιμώξεις. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε καταστάσεις τυμπανισμού, δυσπεψίας, 
γαστρεντερικών κολικών και διάρροιας. Είναι καλή πηγή μαγνησίου και σιδήρου, αλλά το 
σημαντικότερο συστατικό της είναι το πτητικό έλαιο κινναμαλδεΰδη, το οποίο έχει ήπια 
ηρεμιστική και αναλγητική δράση και βοηθάει στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Τα 
βιολογικά ενεργά συστατικά της κανέλας μιμούνται τη δράση της ινσουλίνης, και ορισμένες 
μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της μειώνει τα επίπεδα σακχάρου, τριγλυκεριδίων, 
συνολικής και LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 

  

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 

Έχει εξαιρετικά δυνατό άρωμα και έντονη γεύση, και χρησιμοποιείται ευρέως στη 

φαρμακευτική, στη σαπωνοποιία, στην αρωματοποιία και φυσικά στη μαγειρική. ι  

αρωματίζει μοναδικά την μπεσαμέλ και τον πουρέ πατάτας, αλλά προστίθεται και σε 

γλυκά και πολλά αρτοσκευάσματα, καθώς και σε διάφορα λικέρ και στο τσάι. 

Ιδιότητες – Το μοσχοκάρυδο έχει αναλγητική επίδραση και δρα ως αντισηπτικό του 

εντέρου. Θεωρείται πως βοηθά ιδιαίτερα στην καταπολέμηση του πόνου από πέτρες 

της χολής, των κολικών του νεφρού και των ρευματικών πόνων. Επίσης, διεγείρει 
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τον εγκέφαλο και τονώνει το νευρικό σύστημα. Πιστεύεται πως ανακουφίζει από την 

χρόνια κόπωση, καταπολεμά την ψυχική εξάντληση, το άγχος και τα σημάδια 

κατάθλιψης. Η χρήση του είναι καλό να αποφεύγεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 

καθώς υπερβολική πρόσληψη μπορεί να κρύβει κινδύνους. 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
Τα αποξηραμένα φύλλα του βασιλικού χρησιμοποιούνται στη μαγειρική για τον 
αρωματισμό ψητών, σε σαλάτες, σε βραστά, κοκκινιστά, σούπες, σάλτσες και άλλα. 

Ιδιότητες - Ο βασιλικός είναι πλούσιος σε ευγενόλη, εστραγόλη, λιναλούνη και άλλες ουσίες 
με σημαντική αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση. Τα αιθέρια έλαια που περιέχει 
έχουν αξιόλογη αντισπασμωδική δράση, η οποία καταπραΰνει από τους πόνους της κοιλιάς 
και τις ημικρανίες νευρικής φύσης. Επίσης, βελτιώνει τη λειτουργία του στομάχου, ελαττώνει 
τα αέρια των εντέρων, ελευθερώνει τους σπασμούς των εντερικών μυών και ανοίγει την 
όρεξη. Χρησιμοποιείται ενάντια στον χρόνιο ερεθισμό του στομάχου, των ανωμαλιών του 
πεπτικού συστήματος, και στην αντιμετώπιση των αιμορροΐδων που οφείλονται σε 
δυσκοιλιότητα. Θεωρείται ακόμη πως συμβάλλει στην παραγωγή γάλακτος στις θηλάζουσες 
μητέρες, ενώ σε συνδυασμό με κρασί έχει χωνευτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται επίσης 
ενάντια στις εμπύρετες ασθένειες, ιδιαίτερα στα κρυολογήματα και τη γρίπη, και για την 
ανακούφιση από αϋπνία και εξάντληση. 

 

 

 

 

 

 

 

Tα πουλερικα και τα αυγα 

στη μεσογειακη διατροφη 

  

Τα πουλερικά και τα αυγά είναι και αυτές τροφές πλούσιες σε πρωτεϊνες. Οι τροφές αυτές 

βρίσκονται στη μέση της πυραμίδας της μεσογειακή διατροφής και θα πρέπει να 

καταναλώνονται μερικές φορές την εβδομάδα.   

Αυγά: Ένα αυγό απαρτίζεται κυρίως από τρία μέρη. Τα δυο πιο σημαντικά είναι 

ο κρόκος και το ασπράδι. Ο κρόκος περιέχει το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών ουσιών 

και είναι μια πορτοκαλοκίτρινη ημίρευστη σφαίρα. Το ασπράδι είναι ένα παχύρευστο 

διαφανές υγρό που αποτελείται κυρίως από την πρωτεΐνη αλβουμίνη. Το τρίτο μέρος 

συγκρατεί τον κρόκο στο κέντρο του του αυγού. 

 

Η σύνθεση ενός αυγού: 
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Τα αυγά είναι μεταξύ των  

πιο χρήσιμων και σημαντικών υλικών στη 

κουζίνα. Πράγματι, τα αυγά δεν είναι  τίποτα 

λιγότερο από μία συμπύκνωση βιταμινών και 

μεταλλικών στοιχείων. Σκεφθείτε ότι ένα και 

μόνο αυγό έχει την διατροφική αξία δύο (2) 

ολόκληρων λίτρων γάλακτος ή μιάμιση φορά το 

βάρος του σε κρέας (100 γρ). Πέραν αυτού, 

περιέχει πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης πολύ 

υψηλής ποιότητας που βρισκονται στο λευκό 

μέρος του, το ασπράδι και στο κίτρινο μέρος, 

τον κρόκο (ή λέκιθο).  

  

 

  

Το αυγό είναι μια σημαντικότατη πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β, περιέχει 

αντιοξειδωτικές ουσίες που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που ενοχοποιούνται για 

σειρά ασθενειών συνδεδεμένων με καρδιακά νοσήματα αλλά και τον καρκίνο, ο κρόκος του 

είναι πλούσιος σε βιταμίνη D. 

Ένα μικρό αυγό, των 55 γρ. δίνει περίπου 70 Kcal. Μπορεί κανείς άφοβα να συμπεριλάβει 

σαν διατροφή σε μία δίαιτα αδυνατίσματος δύο με τρία αυγά εβδομαδιαία, θα 

προσφέρουν κατά κύριο λόγο ιώδιο και σελένιο αλλά και βιταμίνες (είπαμε, D και E και όλο 

το σύμπλεγμα των B) όπως και τσίγκο, σε μικρότερες ποσότητες. 

 

Το ασπράδι του αυγού 

Το ασπράδι του αυγού, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τον κρόκο, είναι πρακτικά ελεύθερο 

λίπους και χοληστερόλης. Πράγματι, αποτελείται κυρίως από νερό και πρωτεΐνες. Βρίσκει 

επίσης κανείς μεταλλικά στοιχεία όπως μαγνήσιο, νάτριο και κάλιο, βιταμίνες του 

συμπλέγματος Β (Β1, Β2 και κυρίως Β12), καθώς και γλυκίδια. Ελάχιστη είναι η 

περιεκτικότητά του σε υδατάνθρακες (μόλις 1%) 

Η διατροφική του σύνθεση το κάνει να είναι μία πολύτιμη διατροφή, ακόμα και για αθλητές 

(δείτε πόσες τροφές υπάρχουν στο εμπόριο με βάση τα ασπράδια του αυγού: πρωτεϊνούχα 

ζυμαρικά, μπάρες, πρωτεΐνες αυγού κλπ) 

Το ωμό ασπράδι δεν είναι και από τις πιο εύπεπτες τροφές. Το μαγείρεμα διευκολύνει τη 

δράση των ενζύμων της πέψης, πήζοντας τις πρωτεΐνες του. Για τον κρόκο ισχύουν 

ακριβώς τα αντίθετα: εάν φαγωθεί ωμός είναι εύπεπτος, ενώ το (υπερβολικό) μαγείρεμα τον 

κάνει δύσκολο στην χώνεψή του. 

 

Ο κρόκος του αυγού 

Ο κρόκος του αυγού είναι πολύ πλούσιος σε πρωτεινες, λιπιδια και, φυσικά υγρασία. Από 

τα λίπη, σε μεγαλύτερα ποσοστά βρίσκουμε λεκιθίνη, τριγλυκερίδια, αλλά 

και χοληστερόλη. Επίσης ελάχιστη είναι η περιεκτικότητα και του κρόκου 

σε υδατάνθρακες. Η σύνθεσή του δεν είναι ομοιογενής σε όλη τη μάζα του αλλά 

αποτελείται από στρώσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης πυκνότητας. 
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Πρέπει, όμως να σημειωθεί ότι το αυγό, παρ’ όλη τη μεγάλη διατροφική αξία ΔΕΝ είναι και 

δεν πρέπει να θεωρείται πλήρης σαν τροφή. Του λείπουν όπως είδαμε υδατάνθρακες, αλλά 

και σάκχαρα, βιταμίνη C, φυτικές ίνες. 
 

Η πολύτιμη αξία του αυγού 

 

- Είναι ένα υψηλής ποιότητας διατροφικό προϊόν, με χαμηλή θερμιδική αξία, περιέχει 

υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και σε μικρή ποσότητα ευρεία γκάμα βιταμινών (Α, D, Ε, Β12), 

μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 

 

- Δεν επιβαρύνει το καθημερινό διαιτολόγιο με πολλές θερμίδες, αφού προσδίδει στον 

οργανισμό μόνο 75, ενώ το λίπος που περιέχει είναι στα επιτρεπτά πλαίσια. 

 

- Στη διατροφή των μικρών παιδιών είναι απαραίτητο, καθώς δυναμώνει και ενισχύει την 

ανάπτυξη του σώματός τους. 

 

- Τα αυγά συντηρούνται στην ψύξη 4-5 εβδομάδες από την ημερομηνία παραγωγής τους 

χωρίς καμία αξιοσημείωτη ποιοτική απώλεια, επιτρέποντάς μας έτσι να τα έχουμε εύκαιρα 

ανά πάσα στιγμή για ένα υγιεινό γεύμα –σε ελάχιστο χρόνο– και με πάρα πολλές επιλογές. 

 

- Αξιοσημείωτη είναι η χρήση τους στη ζαχαροπλαστική: μαρέγκες, τούρτες, παγωτά, κέικ 

και μπισκότα δεν είναι δυνατόν να παρασκευαστούν δίχως την πολύτιμη συμβολή του 

αυγού. 

 

- Το κυριότερο όμως είναι ότι όλα τα παραπάνω παρασκευάζονται με το χαμηλότερο 

κόστος, αφού το αυγό είναι το πιο οικονομικό και προσιτό διατροφικό προϊόν που μας 

χαρίζει η φύση και παρέχεται με αφθονία στην αγορά.  

 

- Και βέβαια, υπάρχουν τα αυγά ημέρας, τα αυγά ελευθέρας βοσκής και τα αυγά βιολογικής 

γεωργίας, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σουπερμάρκετ και τα μαγαζιά. 

 

Πουλερικά:  

  Τα πουλερικά παρέχουν στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας και 

σίδηρο, εύκολα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό. Μπορούμε να τα καταναλώνουμε συχνά 

και καθημερινα, φυσικά και στη Μεσογειακή διατροφή, απλώς πάντα με μέτρο. 

  Το κοτόπουλο αποτελεί μια απολύτως υγιεινή λύση για ένα πολύ θρεπτικό γεύμα. Είναι 

μια πρώτης τάξεως πηγή πρωτεΐνης για τον οργανισμό μας. Με 100 γρ. κοτόπουλου 

παρέχουμε στο οργανισμό μας το 60% της ημερήσιας πρωτεϊνης που έχει ανάγκη. Το 

κοτόπουλο έχει μεγάλες ποσότητες νιασίνης  (βιταμίνη Β3) και βιταμίνης Β6. Η νιασίνη 

είναι σημαντική γιατί βοηθάει στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος στον 

οργανισμό μας. Παράλληλα η νιασίνη και η βιταμίνη Β6 βοηθούν στο μεταβολισμό των 
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λιπών, των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών του σώματος. Το κοτόπουλο αποτελεί 

επίσης μια πολύ καλή πηγή του ιχνοστοιχείου σελήνιο. Το σελήνιο είναι βασικό συστατικό 

πολλών σημαντικών μεταβολικών οδών, συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού της 

θυρεοειδούς ορμόνης.  

  

Το κοτόπουλο λοιπόν όπως αποδεικνύεται ιατρικά είναι ένα πολύ θρεπτική τροφή. 
Χρειάζεται όμως προσοχή στο μαγείρεμα γιατί μπορεί να μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο 
έδεσμα εάν δεν προσεχθούν κάποιες λεπτομέρειες στην προετοιμασία του. Έτσι, υπάρχουν 
πολλοί κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούμε όταν μαγειρεύουμε ένα κοτόπουλο, καθώς 
και οδηγίες που αφορούν το φιλετάρισμα, το μαρινάρισμα, τις τεχνικές κοπής ψημένου και 
νωπού κοτόπουλου. 

 

Την ποιότητα και την φρεσκάδα του κοτόπουλου, την εξασφαλίζει η φυσική ικανότητά του 

να παρέχει υψηλής ποιότητας πρωτείνες που είναι εξαιρετικά εύπεπτες , αλλά και πολύ 

εύγευστες. Η πρωτείνη στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την παροχή των απαραίτητων 

αμινοξέων που απαιτούνται για ττην κατασκευή και τη διατήρηση του μυικού ιστού. 

Μπορεί να το ακούτε για πρώτη φορά, αλλά η πλούσια σε χολίνη διατροφή μπορεί να 
προστατεύει τον εγκέφαλο από τις συνέπειες του γήρατος. Η βιταμίνη αυτή υπάρχει σε 
τρόφιμα όπως τα αυγά, το κοτόπουλο, τα ψάρια του αλμυρού νερού και τα όσπρια όπως τα 
φασόλια. 

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης διαπίστωσαν πως όσοι τρώνε άφθονη 
χολίνη αποδίδουν καλύτερα στα τεστ μνήμης και έχουν λιγότερες πιθανότητες να 
παρουσιάσουν αλλοιώσεις στον εγκέφαλο οι οποίες σχετίζονται με την άνοια. 

πως έδειξε η ανάλυση, οι άντρες και οι γυναίκες που κατανάλωναν την περισσότερη χολίνη 

είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε όλα τα τεστ - ακόμα και όταν ελήφθησαν υπ’ όψιν άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη μνήμη, όπως το μορφωτικό επίπεδο και η κατανάλωση 

λίπους και θερμίδων. 
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 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Ως κόκκινο κρέας ορίζεται κατά κύριο λόγο το μοσχάρι.Βρίσκεται στην κορυφή της διατροφικής πυραμίδας μαζί 

με τα γλυκά.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση με στόχο την τήρηση μιας 

ισορροπημένης δίαιτας. 

 

Ψευδάργυρος 

Τα παιδιά και οι έφηβοι, ιδιαίτερα τα κορίτσια, βρίσκονται συχνά να έχουν ανεπαρκείς ποσότητες ψευδαργύρου 

στον οργανισμό τους -τα μισά του συνόλου των κοριτσιών στην εφηβεία, δεν έχουν υγιή επίπεδα αυτού του 

μετάλλου. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το να τρώμε κόκκινο κρέας λιγότερο από δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί να οδηγήσει 

σε έλλειψη ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για ένα υγιές δέρμα και υγιές ανοσοποιητικό 

σύστημα. Ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, η επαρκής πρόσληψη ψευδαργύρου μπορεί να βοηθήσει στην 

πρόληψη κρυολογημάτων και άλλων λοιμώξεων. 

 

Σίδηρος 

Το κόκκινο κρέας αποτελεί σημαντική πηγή σιδήρου και είναι ζωτικής σημασίας για την καλή υγεία, καθώς και για 

την πρόληψη ασθενειών, όπως η αναιμία. Περίπου το ¼ των γυναικών ,πιστεύεται ότι πάσχει από έλλειψη 

σιδήρου. Το κρέας περιέχει περισσότερο σίδηρο από τις περισσότερες τροφές και αυτός είναι πιο εύκολο να 

χρησιμοποιηθεί από το σώμα, από ό,τι εκείνος που βρίσκεται σε φυτικές πηγές. Το κόκκινο κρέας είναι επίσης 

μια καλή πηγή άλλων βιταμινών και ανόργανων συστατικών, όπως ο φωσφόρος, το κάλιο, το μαγνήσιο και το 

σελήνιο. 

Πρωτεΐνη 

Το κόκκινο κρέας είναι μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία των μυών και των 

οργάνων. Η πρωτεΐνη που βρίσκεται στο κρέας είναι «πλήρης», που σημαίνει ότι περιέχει όλα τα αμινοξέα που 

το σώμα δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνο του. Είναι σημαντική για την ανανέωση του σώματος καθώς και για τη 

γενικότερη υγεία. 

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β 

Το κόκκινο κρέας είναι μία από τις καλύτερες πηγές των βιταμινών Β, που βρίσκονται μόνο στα ζωικά τρόφιμα 

και οι οποίες βοηθούν στην υγεία των νευρικών κυττάρων και στη φυσιολογική δημιουργία του αίματος. Ακόμη, 

έρευνες έχουν δείξει  ότι η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής η οποία περιλαμβάνει  και το κόκκινο κρέας σε 

λιγότερο συχνή βάση,μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου ενώ συντελεί και στην άμεση 

απώλεια βάρους. 
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

Η υπερβολική χρήση κρέατος και ειδικότερα κόκκινου μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις στον ανθρώπινο 

οργανισμό όπως η πρόκληση αυξημένης χοληστερίνης. Αυτό συμβαίνει διότι το κόκκινο κρέας εμπεριέχει 

αυξημένες ποσότητες σε κορεσμένα λιπαρά οξέα τα οποία συμβάλουν στην πρόκληση υπερχοληστεριναιμίας. 

Επιπρόσθετα πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει πώς η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

συσχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες για πρόκληση καρκίνου του παχέος εντέρου σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

 ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Τα περισσότερα γλυκά τα οποία συνήθως καταναλώνονται, προσφέρουν πολλές θερμίδες, κυρίως από λιπαρά 

και μάλιστα τις περισσότερες φορές κορεσμένα και μεγάλη απόλαυση χωρίς να δίνουν κορεσμό, καθώς δεν 

περιέχουν σχεδόν καθόλου φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ξαναπεινάσει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μετά την κατανάλωσή τους. Εάν είναι, λοιπόν, λάτρης των γλυκών πρέπει να μάθει να τα επιλέγει 

σωστά και να τα βάζει έξυπνα στη διατροφή του με ισορροπία,διαφορετικά οδηγείται σε γρήγορη αύξηση του 

σωματικού του βάρους το οποίο αποτελεί την αιτία πολλών ασθενειών όπως η αρτηροσκλήρωση,ο διαβήτης και 

τα αναπνευστικά προβλήματα. 

 

Σήμερα, μπορούμε να συναντήσουμε εύκολα γλυκά με ισορροπημένο διατροφικό προφίλ όπως τα επιδόρπια στα 

οποία η ζάχαρη έχει αντικατασταθεί από ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες, όπως η στέβια και έχουν χαμηλό 

γλυκαιμικό δείκτη, περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερες θερμίδες και λιπαρά. 

 Αντίστοιχα, μπορούμε να παρασκευάζουμε μόνοι μας γλυκά χρησιμοποιώντας αντί για ζάχαρη φυσικά 

γλυκαντικά όπως η στέβια και προσέχοντας την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά. Με τον τρόπο αυτό, 

καταφέρνουμε να ικανοποιήσουμε τη γλυκιά γεύση, με λιγότερες θερμίδες, ενώ παράλληλα «φροντίζουμε» τα 

επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. 

                                           

 

 

                                          ΜΕΛΙ 

Το μέλι είναι ένα αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται από το νέκταρ των 

φυτών, το οποίο μαζεύουν οι μέλισσες και το μεταβάλλουν για την τροφή τους σε ένα 

πυκνότερο υγρό και τελικά το αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους. 
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 Το μέλι περιέχει κυρίως τους υδατάνθρακες γλυκόζη και φρουκτόζη, οι οποίοι είναι 

απλά ζάχαρα. 

 Το μέλι είναι φυσικό γλυκαντικό με μεγάλη γλυκαντική δύναμη λόγω της 

φρουκτόζης  και μετατρέπεται αμέσως σε ενέργεια λόγω της γλυκόζης. 

 Δυναμώνει και τον τονώνει τον οργανισμό σε περίπτωση κόπωσης. 

 Είναι μια πλούσια και άμεσης ενέργειας τροφή για παιδιά, εγκύους, αθλητές, 

αρρώστους που βρίσκονται σε ανάρρωση καθώς και για άτομα με υψηλή σωματική 

ή πνευματική εργασία. 

  Τέλος πολλοί αποδίδουν τη μακροζωία τους στην συστηματική διατροφή τους με 

μέλι. 

                   

 Θρεπτική Αξία του μελιού 

 

  Το μέλι έχει ανόργανα στοιχεία γνωστά σαν ιχνοστοιχεία, τα οποία παίζουν 

σπουδαίο ρόλο στο μεταβολισμό και 

στη θρέψη, είναι συστατικά του 

σκελετού και των κυττάρων, 

συμμετέχουν σε διάφορα ενζυμικά 

συστήματα και τέλος ρυθμίζουν την 

οξύτητα του στομάχου. Η συγκέντρωση 

των βιταμινών που έχει το μέλι δεν είναι 

αρκετή για τις ημερήσιες  ανάγκες μας, 

βοηθούν όμως για την απορρόφηση 

των ζαχάρων.  

 Το μέλι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, αυξάνει το ρυθμό λειτουργίας 

της καρδιάς, μειώνει προβλήματος έλκους στο στομάχι και γενικά συμβάλλει στη 

καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.  
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  Η κατανάλωση μελιού βοηθάει στη γρηγορότερη αποκατάσταση της υγείας σε 

περιπτώσεις αναιμίας λόγω σιδήρου που περιέχει.  

 Το μέλι βοηθά σημαντικά στο ταχύτερο μεταβολισμό του οινοπνεύματος με 

αποτέλεσμα να απαλλάσσεται κανείς γρηγορότερα από την κατάσταση μέθης.  

     

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Το κρασί είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για διάφορους λόγους. Είναι αφενός ένα δημοφιλές 

ποτό που συνοδεύει και ενισχύει ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών και μεσογειακών γεύσεων, 

από τις πιο απλές και παραδοσιακές ως τις πιο σύνθετες και αφετέρου αποτελεί σημαντικό 

γεωργικό προϊόν που αντικατοπτρίζει την ποικιλία του εδάφους και το κλίμα ενός τόπου.  

Λίγο κρασί κατά τη διάρκεια του φαγητού είναι το καλύτερο μυστικό μακροζωίας, σύμφωνα 

με μεγάλη ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε  σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό. Η μέτρια 

κατανάλωση αλκοόλ στο φαγητό βρέθηκε να συσχετίζεται με μείωση κατά 24% της 

θνησιμότητας από όλες τις αιτίες. 

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι το κόκκινο κρασί – ένα ποτηράκι για τις γυναίκες και δύο 

για τους άνδρες αντίστοιχα – εμφάνιζε μεγαλύτερη ευεργετική δράση για τον οργανισμό σε 

σχέση με τα υπόλοιπα είδη αλκοόλ. Μάλιστα όσοι έπιναν κόκκινο κρασί εμφάνιζαν 

υψηλότερα επίπεδα λιπαρών οξέων ω-3 συγκριτικά με όσους έτρωγαν ψάρια.  

  «...Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου» 

Αυτή η  φράση τοποθέτησε το κρασί μέσα στην αιωνιότητα! Υπάρχουν  κι άλλες, 

παρόμοιες, που αποδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσματα του πανάρχαιου αυτού αγαθού 

και την ξεχωριστή χρησιμότητα του για τον οργανισμό.Η 

αλήθεια είναι πως το θέμα της επίδρασης του κρασιού 

στην υγεία έχει απασχολήσει σημαντικά την επιστημονική 

και ιατρική κοινότητα, κατά τα τελευταία χρόνια και έχει 

αποδειχτεί περίτρανα πως το κρασί, όταν λαμβάνεται με 

μέτρο, προστατεύει τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι 

ευεργετικές αυτές ιδιότητες του, είναι ακόμη πιο έντονες 

στο μεσογειακό χώρο, όπου το κρασί συνδυάζεται  με το 

ελαιόλαδο, τα πολλά λαχανικά και όσπρια και την μικρή 

κατανάλωση κόκκινου κρέατος. 

 

 

Τα οφέλη του αγαπημένου ποτού στον οργανισμό μας, μάς κάνουν να το αγαπάμε ακόμα 

περισσότερο. 

Οι περισσότεροι αγαπάμε το κόκκινο κρασί και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάνουμε 
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πολύ καλά, αφού πολύ συχνά, προκύπτουν και νέες έρευνες, που εκθειάζουν τα οφέλη που 

αυτό προσφέρει στην υγεία μας. Όπως συμβαίνει με τα πάντα, φυσικά, και αυτό θέλει το 

μέτρο στην κατανάλωσή του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αποκλείουμε ένα ποτηράκι από το 

αγαπημένο μας κρασί από την καθημερινότητά μας! 

1) Κάνει καλό στην καρδιά 

2) Μας θωρακίζει απέναντι στην κατάθλιψη 

3) Κάνει καλό στην λειτουργία του πεπτικού συστήματος 

4) Βοηθάει να χάσουμε βάρος 

5) Βελτιώνει την μνήμη 

Σύγκριση Μεσογειακής Διατροφής με Fast Food 
 
Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί: Η μεσογειακή διατροφή είναι η καλύτερη διατροφική 
συνήθεια με αναρίθμητα οφέλη για τον οργανισμό, σε αντίθεση με τη "μόδα" του δυτικού 
τρόπου ζωής που είναι το junk food, ή αλλιώς fast food, ή επί το ελληνικότερον 
"σκουπιδοφαγητό". 
  
Ακόμα κι ένα απλό γεύμα σκουπιδο-φαγητού (junk food), που αποτελείται κυρίως από 
κορεσμένα λίπη, κάνει ζημιά στην υγεία των αρτηριών του σώματος, αντίθετα με την 
Μεσογειακή διατροφή, που είναι πλούσια σε «καλά» λίπη, όπως τα μονοακόρεστα και 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 
 
Fast Food 
 
Σχεδόν το 23% του πληθυσμού, τις εργάσιμες ημέρες, έχει τουλάχιστον ένα γεύμα την 
ημέρα εκτός σπιτιού. 
 
Τις μη εργάσιμες ημέρες, το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται. 
Ο όρος fast food αναφέρεται σε είδη τροφίμων των οποίων ο τρόπος παρασκευής είναι 
ταχύτατος. Συνήθως, η παρασκευή αυτών των τροφίμων απαιτεί ηψηλή τεχνολογία . 
Σύμφωνα με μία επιδημιολογική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
"Lancet", τα άτομα που συνήθιζαν να γευματίζουν σε αλυσίδες ταχυεστιατορίων 
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, αύξησαν το σωματικό τους βάρος κατά 4,5 kg 
περισσότερο και διέτρεχαν 104% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη 
σε σχέση με τα άτομα που κατανάλωναν έτοιμα γεύματα λιγότερο από 1 φορά την 
εβδομάδα. 
Σε μια έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου βρέθηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν 
έτοιμο φαγητό (με παραγγελία στο σπίτι) τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, 
προσλάμβαναν ημερησίως περίπου 250 θερμίδες περισσότερες, σε σχέση με τα άτομα που 
δεν ακολουθούσαν τις ίδιες συνήθειες 
Οι μερίδες των γευμάτων που διατίθενται στα εστιατόρια είναι κατά κανόνα μεγάλες σε 
μέγεθος, και φυσικά μεγαλύτερες από τις μερίδες των γευμάτων που καταναλώνουμε στο 
σπίτι. Τα μεγέθη των μερίδων για τα burgers, τις τηγανιτές πατάτες, τις πίτσες, τα 
αναψυκτικά και τα διάφορα άλλα γεύματα που διατίθενται εκτός σπιτιού έχουν αυξηθεί κατά 
2 - 5 φορές τα τελευταία 50 χρόνια. 
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Εκτός από τις μεγάλες μερίδες, το έτοιμο φαγητό χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή 
πυκνότητα, με πιο απλά λόγια, περιέχει πολλές θερμίδες σε μικρή ποσότητα. Η ενεργειακή 
πυκνότητα των μενού στα περισσότερα εστιατόρια είναι περίπου 264 θερμίδες/ 100 gr 
τροφίμου, δηλαδή, περίπου διπλάσια από την ενεργειακή πυκνότητα της μεσογειακής 
δίαιτας, που είναι 126 θερμίδες/ 100 gr τροφίμου. 
Οι τηγανιτές πατάτες και το κρέας που διατίθενται στα εστιατόρια περιέχουν υψηλές 
ποσότητες trans λιπαρών η υπερπρόσληψη των οποίων σχετίζεται με πολλά προβλήματα 
υγείας. Σε μια επιστημονική έρευνα σχετικά με την περιεκτικότητα των fast - food, των 
μπισκότων και των snacks σε trans λιπαρά, φάνηκε πως σε κάποια από αυτά τα τρόφιμα το 
ποσοστό των trans λιπαρών αποτελούσε μέχρι και το 50% των λιπών που περιείχαν, 
οδηγώντας έτσι τους καταναλωτές στην πρόσληψη 36 gr trans λιπών σε 1 μόνο γεύμα. Η 
ποσότητα αυτή είναι τραγικά μεγάλη εάν αναλογιστούμε ότι η καθημερινή πρόσληψη 5 gr 
trans λιπαρών οξέων σχετίζεται με 30% αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. 
 
 
Μεσογειακή Διατροφή 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει, μέσα από πληθώρα 
κλινικών και επιδημιολογικών μελετών, το σημαντικό ρόλο της Μεσογειακής Διατροφής, 
τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών, όπως οι 
καρδιοαγγειακές παθήσεις[5][6]. Η Μεσογειακή Διατροφή, με τα άφθονα θρεπτικά της 
συστατικά, τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο δεν σταματά να αποτελεί 
πηγή κλινικών μελετών παρέμβασης (Intervention studies). 
Πρόσφατα αποτελέσματα από την ισπανική μελέτη, εξηγούν την αποτελεσματικότητα της 
κατανάλωσης Μεσογειακής διατροφής για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με 
υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων. Συγκεκριμένα, 418 μη-διαβητικοί εθελοντές, 
ηλικίας 55 έως 80 ετών, με περισσότερους από 2 παράγοντες κινδύνου για καρδιοαγγειακές 
παθήσεις, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και παρακολουθήθηκαν για περίπου 4 χρόνια. Η πρώτη 
ομάδα ακολούθησε Μεσογειακή διατροφή ενισχυμένη με παρθένο ελαιόλαδο (1 λίτρο την 
εβδομάδα), η δεύτερη ομάδα ακολούθησε Μεσογειακή διατροφή ενισχυμένη με ξηρούς 
καρπούς (30 γρ. ημερησίως) και η τρίτη ομάδα ακολούθησε δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά 
(ομάδα ελέγχου). Μετά από περίπου 4 χρόνια παρακολούθησης (follow up) διαπιστώθηκε 
ότι όσο πιο πιστή ήταν η τήρηση της Μεσογειακής διατροφής τόσο μικρότερα ήταν τα 
κρούσματα διαβήτη τύπου 2 (σχέση αντιστρόφως ανάλογη). Επιπλέον, όταν τα 
αποτελέσματα των ομάδων μεσογειακής διατροφής συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της 
ομάδας ελέγχου (control group) διαπιστώθηκε μείωση στα κρούσματα διαβήτη της τάξεως 
του 52%. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Diabetes Care 
[8] καταλήγει ότι η Μεσογειακή διατροφή, χωρίς περιορισμό θερμίδων, φαίνεται να είναι 
αποτελεσματική στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2, σε άτομα με υψηλό κίνδυνο 
καρδιοαγγειακών παθήσεων. 
Οι έρευνες γύρω από τη Μεσογειακή διατροφή όμως δεν σταματούν εδώ. Σε μια άλλη 
ευρωπαϊκή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη (EUROLIVE) [9] οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 
πολυφαινόλες του ελαιόλαδου, βασικού συστατικού της μεσογειακής διατροφής, προωθούν 
τη δημιουργία αντισωμάτων (OLABS) ενάντια στην οξειδωμένη μορφή της ¨κακής¨ 
χοληστερόλης (oxidized LDL) και ότι η δημιουργία αυτή ενισχύεται όταν η οξείδωση των 
λιπιδίων στον οργανισμό μας (lipid oxidative damage) είναι αυξημένη [10]. Η οξειδωμένη 
αυτή μορφή της κακής χοληστερόλης (oxidized LDL) αποτελεί μόριο με ιδιαίτερα ενεργό 
ρόλο στη δημιουργία της αθηροσκλήρωσης. Σε αντίθεση, η δημιουργία αντισωμάτων 
(OLAB) από τον οργανισμό μας, κατά αυτής της οξειδωμένης μορφής φαίνεται να δρα 
προστατευτικά. Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχαν 200 υγιείς Ευρωπαίοι άντρες, οι 
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οποίοι κατανάλωσαν ελαιόλαδο με υψηλό, μεσαίο και χαμηλό ποσοστό φαινολικών 
συστατικών για τη διάρκεια τριών εβδομάδων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι α) 
η συγκέντρωση των OLAB στο πλάσμα του αίματος των εθελοντών ήταν αντιστρόφως 
ανάλογη με την οξειδωμένη LDL (p<0.001), β) όσο μεγαλύτερο ήταν το φαινολικό 
περιεχόμενο του ελαιόλαδου που κατανάλωναν, τόσο μεγαλύτερη ήταν η παραγωγή 
αντισωμάτων OLAB (p<0.023). Οι παραπάνω μελέτες έρχονται να προστεθούν στα ήδη 
διαπιστωμένα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής και να μας υπενθυμίσουν την πολύτιμη 
αξία της στην υγεία και ευεξία μας. 
 
Τα οφέλη στην υγεία μας από την Μεσογειακή Διατροφή 
Τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου της Μεσογειακής Διατροφής είναι πολλαπλά 
και έχουν επιβεβαιωθεί και από πολλές άλλες μελέτες που έγιναν μετά και την μελέτη των 7 
χωρών. Συγκεκριμένα: 
Επιβράδυνση του γήρατος και προαγωγή της μακροβιότητας (μέσω της μείωσης της 
θνησιμότητας από όλα γενικά τα αίτια, αλλά ειδικότερα από στεφανιαία νόσο και κάποιες 
μορφές καρκίνου) 
Μείωση της συχνότητας εμφάνισης στεφανιαίας νόσου 
Μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων, της ολικής και της LDL («κακής») χοληστερόλης 
και διατήρηση των επιπέδων της HDL («καλής») χοληστερόλης στο αίμα 
Μείωση της συχνότητας εμφάνισης Διαβήτη τύπου 2 
Μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης 
Μείωση της εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων 
Μείωση της συχνότητας εμφάνισης των νόσων Parkinson και Alzheimer, καθώς και μείωση 
της θνησιμότητας από τη νόσο Alzheimer 
Είναι κατανοητό λοιπόν ότι το μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής είναι το πλέον ιδανικό 
για την διατήρηση της καλής υγείας και της μακροζωίας. Σε συνδυασμό μάλιστα με την 
καθημερινή ήπια σωματική άσκηση, δεν μας βοηθά μόνο να είμαστε υγιείς, αλλά και να 
διατηρούμε φυσιολογικό σωματικό βάρος. 
Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μεσογειακή Διατροφή αναγνωρίστηκε ως Άυλη 
Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας από την UNESCO (Ναϊρόμπι, Νοέμβριος 
2010), μετά από κοινή υποψηφιότητα της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του 
Μαρόκου.  
 
Παραδοσιάκη Μεσογειάκη Διατροφή   

 

Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, 

έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή.Η Mεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις 

διατροφικές συνήθειες που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι ξακουστή για τις ευεργετικές της ιδιότητες καθώς 

προφυλάσσει από εμφράγματα του μυοκαρδίου και από διάφορες μορφές καρκίνου, είναι 

φτωχή σε θερμίδες, τονώνει τον οργανισμό, βοηθάει την καλή λειτουργία του εντέρου κ.ά.  

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, 

καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ζουν περισσότερο, 

ενώ πολύ σπανιότερα σε σχέση με τους Αμερικανούς και τους Βορειοευρωπαίους πάσχουν 

από καρκίνο εντέρου και στήθους ή καρδιακές παθήσεις. 
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Το μενού είναι απλό και στηρίζεται στη λιτή διατροφή: χορταρικά, φρούτα, όσπρια, 

λαχανικά, αγνό τυρί, ζυμωτό μαύρο ψωμί, ωμό ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, λίγο σπιτικό κρασί 

και ψάρια!  

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής (η υψηλή κατανάλωση 

φρούτων, λαχανικών και ακόρεστων λιπαρών), προστατεύουν εκτός των άλλων, και το 

δέρμα από τα σημάδια του χρόνου, δηλαδή τις ρυτίδες. Και σε συνδυασμό με καθημερινή 

σωματική άσκηση (π.χ. περπάτημα, χορός, κλπ) το Μεσογειακό διατροφικό μενού αποτελεί 

συνταγή για μακροζωία, υγεία και ομορφιά. 

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής η οποία συχνά 

μπερδεύεται με την γενικευμένη έννοια της μεσογειακής διατροφής. Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που την κάνουν τόσο ισορροπημένη και τόσο υγιεινή; Oι Βιολόγοι 

πιστεύουν ότι είναι η κατανάλωση μεγάλης ποικιλίας φαγητών όπου κυρίαρχο ρόλο έχουν 

τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα άγρια χόρτα, όπως η αντράκλα (γλιστρίδα), τα 

όσπρια, τα ψάρια, το ελαιόλαδο, το κόκκινο κρασί και η μικρή κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος και ζωικών λιπών. 

Οι βασικές αρχές που αποτελούν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ελληνικής 

διατροφής είναι: 

Αφθονία τροφών φυτικής προέλευσης, όπως φρούτα, λαχανικά, πατάτες, δημητριακά και 

όσπρια. 

Λάδι ελιάς ως βασικό έλαιο, που αντικαθιστά όλα τα άλλα λίπη και έλαια. Μειώστε την 

κατανάλωση τρανς λιπαρών - υδρογονωμένων, δηλαδή λιπαρών ουσιών, που υπάρχουν 

σε αφθονία σε προπαρασκευασμένα γλυκά και φαγητά και αντικαταστήστε λιπαρά ζωικής 

προέλευσης (πχ βούτυρο) με λιπαρά φυτικής προελεύσεως (πχ μαργαρίνη) Οι μαλακές 

φυτικές μαργαρίνες είναι χαμηλές σε κορεσμένα και ελεύθερες από trans λιπαρά, ενώ 

παράλληλα είναι πλούσιες σε ακόρεστα λιπαρά. Αυτό κάνει τις μαργαρίνες μια πολύ πιο 

υγιεινή επιλογή σε σχέση με το βούτυρο (συμπεριλαμβανομένου και του βουτύρου για 

επάλειψη και των μιγμάτων βουτύρου), καθώς το βούτυρο είναι ζωικό προϊόν και έχει 

υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. 

 

 

 

 

 

Η σύγχρονη μεσογειακή διατροφή  
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Επιστροφή στην παράδοση της μεσογειακής δίαιτας με βασικά συστατικά τα δημητριακά, τα 

λαχανικά, τα φρούτα αλλά και την καλή παρέα, συστήνουν οι ειδικοί για το καθημερινό 

τραπέζι μας. Προτείνουν, επίσης, να προτιμάμε τα εποχικά προϊόντα στο φαγητό μας αλλά 

και να επιδεικνύουμε αυτοσυγκράτηση στο κρασί. Οι ειδικοί κατέληξαν και στη δόμηση της 

πυραμίδας της σύγχρονης μεσογειακής δίαιτας. «Είναι η πρώτη φορά που στη βάση της 

πυραμίδας εισάγονται δημητριακά, λαχανικά και φρούτα», δήλωσε ο καθηγητής Κάρλο 

Κανέλα. «Είναι επίσης η πρώτη φορά που η πυραμίδα δομείται με τρόφιμα που συνθέτουν 

ένα κύριο πιάτο στη βάση, ενώ το γεύμα συμπληρώνεται με τρόφιμα ανάλογα με την 

κατανάλωση που συνιστάται, ημερήσια ή εβδομαδιαία».  

Οι ξηροί καρποί Η μεσογειακή δίαιτα που προτείνουν οι ειδικοί περιλαμβάνει τυπικά πιάτα 

χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, όπως το κουσκούς, τα ψητά λαχανικά και τα ψάρια. 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο δίνεται έμφαση είναι η επιστροφή στο φαγητό με παρέα. «Τα 

γεύματα με την οικογένεια, φίλους ή συναδέλφους μάς βοηθούν να διατηρούμε σταθερό 

ωράριο στο φαγητό μας και να αποφεύγουμε τη μονοφαγία», εξηγεί η ερευνήτρια Μαρία 

Πάολα Γκρατσιάνι. Νέο στοιχείο που προτείνεται στη σύγχρονη μεσογειακή δίαιτα είναι η 

καθημερινή κατανάλωση ξηρών καρπών, φυσικά σε μικρές ποσότητες. Σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη, οι ξηροί καρποί μειώνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης χωρίς 

να επηρεάζουν τα επίπεδα της «καλής». Παράλληλα, δρουν προστατευτικά για το 

καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες, ποτάσιο, ασβέστιο, μαγνήσιο 

και βιταμίνη Ε.        

 Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

 Ο ορισμός της παχυσαρκίας σχετίζεται την αύξηση του λίπους στο σώμα μας και  πιο 

συγκεκριμένα έχει παρουσιαστεί  σαν μία παθολογική κατάσταση η οποία συνοδεύεται από 

αυξημένη αποθήκευση λίπους αναλογικά με τις προτεινόμενες τιμές για το ύψος, φύλο και 

την ηλικία μας. Σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας όπως με σακχαρώδη διαβήτη 

(αυξημένο σάκχαρο), υπέρταση, εγκεφαλικό επεισόδιο, αυξημένη χοληστερίνη καθώς 

επίσης και με ορισμένα είδη καρκίνου όπως ο καρκίνος του παχέως εντέρου, του μαστού,  

του οισοφάγου και των νεφρών. 

Η Μεσογειακή διατροφή θεωρείται ο ‘χρυσός’ κανόνας πάνω στον οποίο βασίζεται η υγιεινή 

διατροφή και έχει σχετιστεί με μειωμένα ποσοστά θνησιμότητας. Η μελέτη των 7 χωρών, 

απέδειξε πως η καλύτερη διατροφή είναι η Μεσογειακή διότι α) προάγει την υγεία και β) 

προλαμβάνει την εμφάνιση πλήθους ασθενειών. 

Η κατανάλωση φυτικ1ών ινών στην διατροφή μας μέσω της χρήσης φρούτων, λαχανικών 

και πολύσπορων δημητριακών έχει σαν αποτέλεσμα να ρυθμίζει την όρεξη μας και να μας 

βοηθά στο να διατηρήσουμε ένα υγιές βάρος. Παράλληλα τρόφιμα με αυξημένες φυτικές 

ίνες βοηθούν την καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου, καθώς απορροφώνται πιο αργά από το 

γαστρεντερικό μας σύστημα και δεν ανεβάζουν απότομα τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. 

Η συστηματική χρήση ψαριού και ειδικότερα λιπαρών ψαριών στην διατροφή μας (1-2 

φορές την εβδομάδα) μέσω των ω-3 λιπαρών οξέων μας βοηθά στην μείωση την 

χοληστερίνης και στην διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς. 
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Το ελαιόλαδο, που είναι και η βάση της μεσογειακής διατροφής συντελεί στην απώλεια 

βάρους, όταν χρησιμοποιείται με μέτρο και μειώνει το λίπος που συγκεντρώνεται σε σημεία 

όπως γύρω από το συκώτι, καθώς και τα λιπίδια και τα τριγλυκερίδια. 

Η αυξημένη κατανάλωση σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, 

δημητριακά (τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες), η 

χρήση ελαιόλαδου και ψαριού ( που είναι αυξημένα σε 

ακόρεστα λιπαρά) καθώς και παράλληλα ή μειωμένη 

κατανάλωση σε κρέας, κορεσμένα λιπαρά και 

γαλακτοκομικά/τυριά με αυξημένα λιπαρά μπορούν να 

συντελέσουν στην βελτίωση της υγείας μας, στην 

αύξηση του κορεσμού, στην διατροφή και στην μείωση 

του αισθήματος πείνας και σταδιακά να οδηγήσουν στον 

έλεγχο του βάρους. 

 

                                        

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Είναι γνωστό από έρευνες που έγιναν, πως η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει τις δυνατότητες 

πρόσληψης του καρκίνου. Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι που ακολουθούν την 

Μεσογειακή Διατροφή, είναι εκείνοι που διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο να προσβληθούν 

από καρκίνο . Ακόμα, η μείωση του κινδύνου  προσβολής από καρκίνο από την οποία 

επωφελούνται όσοι ακολουθούν την Μεσογειακή Διατροφή , είναι σημαντικά μεγαλύτερη 

από αυτή που προσφέρει η κατανάλωση του κάθε τροφίμου που συμπεριλαμβάνει όταν 

καταναλώνεται από μόνο του . Με λίγα λόγια τα συστατικά της Μεσογειακής Διατροφής 

συνεργούν υπεραυξάνοντας έτσι το τελικό όφελος . 

Σε μια ενδιαφέρουσα μεγάλη έρευνα , γιατροί από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ , 

εξέτασαν 25.623  Έλληνες διαφόρων ηλικιών (10.582 άνδρες και 15.041 γυναίκες), τη 

σχέση Μεσογειακής  Διατροφής και κινδύνου προσβολής από καρκίνο οποιασδήποτε 

μορφής. 

Η χρονική διάρκεια παρακολούθησης των συμμετεχόντων ήταν κατά μέσο όρο 7,9 χρόνια . 

Καταγράφηκαν συνολικά 851 ιατρικά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις καρκίνου (421 σε 

άνδρες και 430 σε γυναίκες). 

Η ανάλυση των ευρημάτων έδειξε : 

1. Η υιοθέτηση ακόμη και μερικών στοιχείων από τη Μεσογειακή Διατροφή , είναι σε 

θέση να μειώνει έως 12% τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο 

2. Η κατανάλωση ελαιόλαδου βρέθηκε ότι προσφέρει από μόνη της 9% μείωση του 

κινδύνου προσβολής από καρκίνο  

3.  Η κατανάλωση λιγότερου κόκκινου κρέατος και περισσότερων οσπρίων (φασόλια, 

φακές, μπιζέλι), μπορεί να μειώσει κατά 12% κίνδυνο καρκίνου  

http://www.google.gr/imgres?biw=1019&bih=468&tbm=isch&tbnid=MEo0Z6RspTQEdM:&imgrefurl=http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=454667&docid=ohoytRO-z-JN8M&imgurl=http://asset.tovima.gr/vimawebstatic//943D69C89BF3BABA01E501557BB54D7A.jpg&w=622&h=520&ei=Rj92Usb9O4Tu0gWvz4DIDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:0,i:190&iact=rc&page=3&tbnh=179&tbnw=246&start=20&ndsp=14&tx=161&ty=93
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4. Οι άνθρωποι που υιοθετούσαν με το μεγαλύτερο βαθμό συμμόρφωσης τη 

Μεσογειακή Διατροφή , επωφελούνταν περισσότερο όσον αφορά στην προστασία 

από τον καρκίνο. Στις γυναίκες , ο εν λόγω συσχετισμός ήταν ισχυρότερος . 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών με τη Μεσογειακή Διατροφή 

έχει σημαντική επίδραση στην πρόσληψη και προστασία μας από καρκίνο διαφόρων 

μορφών. 

Η ίδια ομάδα σε παλαιότερη εργασία της , είχε δείξει ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν 

τη Μεσογειακή Διατροφή επωφελούνται συνολικά από 25% μείωση του κινδύνου 

θανάτου από καρκίνο. 

Η μεσογειακή δίαιτα, όπως επισημαίνεται στην επιστημονική επιθεώρηση British Journal 

of Cancer περιλαμβάνει την κατανάλωση περισσότερων φρούτων, λαχανικών και 

δημητριακών και λιγότερου κόκκινου κρέατος. Μάλιστα μία ξεχωριστή έρευνα δείχνει ότι 

αν οι άνδρες προσθέσουν το μπρόκολο στα γεύματά τους, μειώνουν τον κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου στον προστάτη αδένα. 

 Η μεσογειακή διατροφή έγινε αντικείμενο έρευνας όταν οι ειδικοί παρατήρησαν ότι οι 

κάτοικοι χωρών όπως η Ισπανία και η Ελλάδα είχαν χαμηλότερα ποσοστά καρδιακών 

παθήσεων. Οι μεσογειακοί λαοί καταναλώνουν περισσότερα λαχανικά και ψάρια και 

λιγότερο κόκκινο κρέας. Ταυτόχρονα μαγειρεύουν με ελαιόλαδο και πίνουν μέτρια 

ποσότητα αλκοόλ μέσα στην εβδομάδα. 

 

Μεσογειακή Διατροφή/Στεφανιαία νόσος 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η στεφανιαία καρδιακή νόσος, ή απλά στεφανιαία νόσος, προκαλείται όταν οι αθηρωματικές 

πλάκες πληρώνουν, δηλαδή γεμίζουν, στον αυλό των αιμοφόρων αγγείων της καρδιάς, τα 

οποία ονομάζονται στεφανιαίες αρτηρίες, και εμποδίζουν τη ροή του αίματος στην καρδιά. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στους 

ιστούς της καρδιάς. Η ελάττωση της παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο αποτελεί κλινικά τη 

στηθάγχη. 

Σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της στεφανιαίας νόσου παίζει η υγιεινή διατροφή και η 

σωματική άσκηση. Όταν η καθημερινή διατροφή βασίζεται κυρίως σε λαχανικά, φρούτα, 

δημητριακά, ψάρι και πουλερικά και λιγότερο σε κόκκινο κρέας, αλλαντικά και 

γαλακτοκομικά, ο κίνδυνος να εμφανίσει ένα άτομο υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα 

μειώνεται κατά πολύ. Η διατήρηση του φυσιολογικού βάρους και η αποφυγή της 

παχυσαρκίας προστατεύει και από την υψηλή χοληστερόλη, και από την υπέρταση και από 

την εμφάνιση  στεφανιαίας νόσου. Την ίδια προστατευτική δράση ασκεί και η καθημερινή 

σωματική άσκηση. Επίσης,  η διακοπή του καπνίσματος, ή καλύτερα η εξ αρχής αποφυγή 

της καπνιστικής συνήθειας είναι ένας πολύ ισχυρός προστατευτικός παράγοντας απέναντι 

στη στεφανιαία νόσο.Λόγω της μεγάλης σημασίας της χοληστερόλης, της υπέρτασης και 
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του σακχαρώδη διαβήτη στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου, αλλά και άλλων 

παθήσεων,θεωρείται σήμερα σημαντικό να ελέγχονται συστηματικά οι παράγοντες αυτοί σε 

όλους τους ενήλικες και των δύο φύλων, με περιοδικές προληπτικές εξετάσεις. Έτσι 

μπορούμε να ανακαλύψουμε έγκαιρα τους παράγοντες αυτούς και να τους 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά με την κατάλληλη δίαιτα και σε ορισμένες περιπτώσεις 

και με φαρμακευτική αγωγή. 

Η σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, επιπέδων χοληστερόλης του 

αίματος και συχνότητας των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι όχι μόνο ισχυρή αλλά και 

αιτιακή. Τα ω-3 λιπαρά οξέα με τη σειρά τους φαίνεται να προστατεύουν από μοιραία 

επεισόδια ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. 

Τέλος, ευεργετική καρδιοπροστατευτική δράση φαίνεται να έχουν συγκεκριμένα μοντέλα-

πρότυπα διατροφικών συνηθειών που περιλαμβάνουν αυξημένη κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών, έλαιων πλούσιων σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (όπως το ελαιόλαδο) και 

γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλών λιπαρών. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο διατροφικό 

πρότυπο είναι αυτό της Μεσογειακής Διατροφής. 

Οι οδηγίες δεν παραλείπουν να αναφέρουν πως η διαιτολογία αποτελεί ένα ακέραιο και 

ξεχωριστό μέρος της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου του καρδιαγγειακού 

ασθενή. Ο τελευταίος, αλλά και όλοι όσοι έχουν αυξημένο κίνδυνο δικαιούται υπεύθυνη και 

επαγγελματική πληροφόρηση σχετικά με τα τρόφιμα και τις διαιτητικές επιλογές που 

μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓEΣ 

Γεμιστά 

Τα υλικά μας: 

8 ντομάτες  

10 πιπεριές 

750 γρ. κιμά μοσχαρίσιο 

220 γρ. ρύζι καρολίνα 

2 μεγάλα κρεμμύδια 

1 γεμάτη κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο 

μισή κούπα δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο 

1 κουταλάκι ζάχαρη 

αλάτι – πιπέρι 

 

Στην πράξη: 

Διαλέγουμε ντομάτες μεγάλες, κόκκινες, ώριμες αλλά όχι «λιωμένες». 

Πιπεριές μπορούμε να βάλουμε όποιες μας αρέσουν, πράσινες ή κόκκινες. 

Πλένουμε καλά τις ντοματοπιπεριές. 

Κόβουμε προσεκτικά το καπάκι από τα λαχανικά, προσέχοντας να μην αποκολληθεί 

τελείως. 
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Αφαιρούμε τους σπόρους από τις πιπεριές και τις βάζουμε ανάποδα σε ένα ταψί. 

Αφαιρούμε με ένα κουταλάκι την εσωτερική σάρκα από τις ντομάτες και την βάζουμε σε ένα 

βαθύ μπολ. Δεν στραγγίζουμε τις ντομάτες από τα υγρά τους, τα αφήνουμε και αυτά στο 

μπολ όπου βάλαμε την σάρκα τους, την οποία και ψιλοκόβουμε με ένα μαχαιράκι. 

Τις άδειες ντομάτες, τις πασπαλίζουμε εσωτερικά με λίγη ζάχαρη και τις βάζουμε και αυτές 

ανάποδα στο ταψί, μαζί με τις πιπεριές. 

 

Ετοιμάζουμε την γέμιση. 

Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες και τα σοτάρουμε σε αρκετό ελαιόλαδο, να μαλακώσουν 

και να γυαλίσουν. 

Προσθέτουμε τον κιμά, και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να αλλάξει χρώμα. 

Προσθέτουμε το περιεχόμενο του μπολ, δηλαδή την σάρκα και τα υγρά από τις ντομάτες 

που αδειάσαμε και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά. 

Στην συνέχεια προσθέτουμε τον μαϊντανό, τον δυόσμο, την ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και το 

ρύζι. 

Στο σημείο αυτό αρχίζουμε να ανακατεύουμε όλα τα υλικά για 4-5 λεπτά. 

Νερό δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου, γι αυτό αφήσαμε να υπάρχουν και τα υγρά 

από τις ντομάτες. 

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από την φωτιά και την αφήνουμε για 15-20 λεπτά στην άκρη. 

Στο διάστημα αυτό το ρύζι θα φουσκώσει και θα απορροφήσει τυχόν υγρά. 

Γεμίζουμε με το μείγμα του κιμά-ρυζιού τις ντοματοπιπεριές μας. 

Τις περιχύνουμε με αρκετό λάδι και προσθέτουμε στο ταψί και λίγο νερό. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς. 

Εγώ τις ψήνω σε ξεσκέπαστο ταψί, φροντίζοντας κατά διαστήματα να τις περιχύνω με τα 

υγρά του ταψιού, άλλοι προτιμάνε να τις ψήνουν σκεπασμένες με αλουμινόχαρτο και να τις 

ξεσκεπάσουν προς το τέλος. 

Κάποιες φορές, 10-15 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, βάζω κάτω από τα καπάκια των 

λαχανικών ένα κομμάτι τυρί φέτα, που ψήνεται κι αυτή και δίνει έξτρα νοστιμιά 

Φακές 

Υλικα 

 300 gr φακες χονδρες 

1 κρεμμυδι 

2 σκελιδες σκορδο 

2 δαφνοφυλλα 

αλατι-πιπερι 

ελαιολαδο 

2 ντοματες τριμμενες 
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1 κουταλια πελτε 

   

Εκτέλεση 

 Βράζουμε τις φακές σε νερό για 10 λεπτά και πετάμε το νερό. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι 

στο λάδι. Ρίχνουμε τον πελτέ, τις ντομάτες, νεράκι ίσα να τις σκεπάζει και βάζουμε τις 

φακές. Προσθέτουμε αλατοπίπερο, τα δαφνόφυλλα, το σκόρδο ψιλοκομμένο και ψήνουμε 

για 15-20 λεπτά μέχρι να χυλώσουν.  

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ 

Ήταν τόσο ωραίο, που ο ιμάμης έφαγε πολύ και 

μπαΐλντισε... Μέσα από την πολίτικη και μικρασιατική 

κουζίνα πέρασε στο καθημερινό ελληνικό τραπέζι. Δεν 

τηγανίζω τις μελιτζάνες και δεν βαραίνει το φαγητό. Είναι 

απλά τέλειο! 

 

Εκτέλεση 

 

Πλένουμε καλά τις μελιτζάνες και αφαιρούμε μπροστά 1 μικρή φέτα (όχι το κοτσάνι, από την 

άλλη πλευρά). Με μαχαίρι ξεφλουδίζουμε ριγωτά την κάθε μελιτζάνα (ρίγα άσπρη-ρίγα 

μοβ). Κατά μήκος χαράζουμε τις μελιτζάνες και ανοίγουμε τη μέση (όχι τις άκρες) σαν 

βαρκούλες. Σε λεκάνη γεμάτη νερό με 1 κ.σ. αλάτι βυθίζουμε τις μελιτζάνες και τις 

αφήνουμε να σταθούν 30΄, για να μαλακώσουν και ν’ ανοίξουν. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες 

είτε βυθίζοντάς τες για λίγα δευτερόλεπτα σε βραστό νερό, αφού πρώτα χαράξουμε 

σταυρωτά τη μύτη τους, είτε λιμάροντάς τες με τη λάμα του μαχαιριού. Έτσι χωρίζει εύκολα 

η φλούδα από τη σάρκα. Κόβουμε στη μέση και με κουτάλι ή ζουλώντας αφαιρούμε τους 

σπόρους. Τις ψιλοκόβουμε με μαχαίρι. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες και τα 

σκόρδα ψιλοκομμένα. Τα βάζουμε σε μπολ, προσθέτουμε τις ντομάτες, τον ψιλοκομμένο 

μαϊντανό, αλάτι, ζάχαρη και πιπέρι. Τ’ ανακατεύουμε όλα πολύ καλά. Έχουμε στο μεταξύ 

προθερμάνει το φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις. Βγάζουμε 

τις μελιτζάνες από το αλατόνερο, τις στύβουμε καλά με τα χέρια 

και με κουτάλι γεμίζουμε τη θήκη που έχουμε χαράξει κατά μήκος 

της σάρκας τους. Όση γέμιση μένει τη ρίχνουμε από πάνω τους. 

Τις τοποθετούμε σε ταψάκι, τη μια πλάι στην άλλη, κοντά κοντά, 

τις περιχύνουμε με το χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και 1 φλ. 

νερό. Σκεπάζουμε το ταψί με λαδόχαρτο και με καπάκι ή αλουμινόχαρτο καλά γύρω γύρω, 

να κλείσει. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε γάστρα. Ψήνουμε 45΄ έως 1 ώρα, 

μέχρι να μείνουν μόνο με το λάδι. Προς το τέλος του ψησίματος ξεσκεπάζουμε το ταψί. Τις 

σερβίρουμε χλιαρές ή κρύες. Μπορούμε να τις πασπαλίσουμε με λίγη τριμμένη φέτα προς 

το τέλος του ψησίματος. Αλλιώς τις σερβίρουμε κρύες με ένα κομμάτι φέτα στο πλάι. 
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Mερίδες: 5    Χρόνος Προετοιμασίας: 40 λεπτά   Χρόνος Ψησίματος: 60 λεπτά 
 

Μπάμιες στην κατσαρόλα 

ΥΛΙΚΑ :  

1 κιλό φρέσκες μπάμιες  

2 μεγαλούτσικες πατάτες  

4 μέτριες ντομάτες  

250 ml. ντομάτα πουμαρό  

2 μέτρια ξερά κρεμμύδια  

2-3 σκελίδες σκόρδο  

8-10 κλωνάρια μαϊντανό  

μισό κουταλάκι κύμινο τριμμένο  

μισό κουταλάκι δυόσμο ξερό  

λίγη ρίγανη  

1 πρέζα ζάχαρη  

αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ :  

Καθαρίζουμε τις μπάμιες και τις βάζουμε σε τρυπητό, με μια λεκανίτσα από κάτω. Τις 

αλατίζουμε και τις αφήνουμε για μια ώρα, να βγάλουν τα πολλά υγρά τους. Κατόπιν, τις 

ξεπλένουμε καλά και τις αφήνουμε να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις 

κόβουμε σε κομμάτια. Τις βάζουμε σε μπολ με νερό, να μην μαυρίσουν.  
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Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε φέτες.  

Καθαρίζουμε και τα σκόρδα. Τα κόβουμε το καθένα στα δύο ή αν μας αρέσει σε φετούλες.  

Πλένουμε και ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό.  

Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, αφαιρούμε τους σπόρους και τις πολτοποιούμε στο μπλέντερ.  

Σε κατσαρόλα βάζουμε 1/2 έως 3/4 φλ. ελαιόλαδο. Το ζεσταίνουμε καλά και ρίχνουμε τις 

φέτες των κρεμμυδιών, μαζί με τις μπάμιες να σωταριστούν. 

Προσθέτουμε τις πατάτες και τα σκόρδα, να σοταριστούν και αυτά, για 3-4 λεπτά.  

Το σοτάρισμα βοηθά τις μπάμιες να παραμείνουν ολόκληρες και να μην διαλυθούν κατά το 

βράσιμο του φαγητού.  

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα μας το πουμαρό, τις πολτοποιημένες ντομάτες, τα μυρωδικά, μια 

πρέζα ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι.  

Προσθέτουμε τόσο νερό, όσο χρειάζεται να σκεπαστεί το φαγητό μας. Ανακατεύουμε και 

αφήνουμε να πάρει μια πρώτη βράση.  

Μειώνουμε την θερμοκρασία στο χαμηλό. Από την στιγμή αυτή και μετά, δεν ανακατεύουμε 

ξανά. 

Να θυμόμαστε ότι, οι μπάμιες έχουν την τάση να κολλούν στον πυθμένα της κατσαρόλας. 

Για να μην συμβεί αυτό, κουνάμε πότε πότε την κατσαρόλα μας, δεξιά αριστερά και βέβαια 

προσέχουμε να μην μείνει το φαγητό χωρίς υγρά.  

Αποφεύγοντας να ανακατέψουμε τις μπάμιες με κουτάλι ή κουτάλα, τις προστατεύουμε από 

το να διαλυθούν.  



 
 

  Σελίδα 
55 

 
  

Η χαμηλή θερμοκρασία επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο. Οι μπάμιες πρέπει να σιγοβράζουν 

και όχι να κοχλάζουν, χάνοντας έτσι το φαγητό μας τα υγρά του πολύ γρήγορα.  

Αφήνουμε το φαγητό μας να σιγοβράσει. Είναι έτοιμο όταν οι μπάμιες και οι πατάτες έχουν 

μαλακώσει και τσιμπιούνται με το πιρούνι. Η σάλτσα θα έχει μελώσει και τα κρεμμύδια θα 

είναι καλοψημένα.  

Πέντε λεπτά πριν φθάσουμε στο σημείο αυτό, προσθέτουμε και τον μαϊντανό.  

Κατεβάζουμε από την φωτιά και σερβίρουμε αμέσως.  

Αν θέλουμε δυο τρία λεπτά πριν κατεβάσουμε το φαγητό από την φωτιά, προσθέτουμε λίγο 

ξύδι. Ταιριάζει στις μπάμιες και τις νοστιμίζει πολύ. Μην το παρακάνουμε όμως με το ξύδι, 

ένα κουταλάκι του γλυκού αρκεί, για ένα κιλό μπάμιες.  

Καλή μας όρεξη!!  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

Paella (Παέγια) 

Ταυτότητα : Θαλασσινό 

Προέλευση: Μαυριτανία - Βαλένθια 

Κωδ. Όνομα : Ρύζι με θαλασσινά / λαχανικά/ κρεατικά 

Αυτό που κάνει τη διαφορά: Μαγείρεμα στην «παεγιέρα» (ισπανικό γουόκ)  

Το διασημότερο φαγητό της Ισπανίας, οφείλει την ύπαρξή του στους Μαυριτανούς, που 
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σύστησαν το ρύζι στην Ιβηρική χερσόνησο. Η αυθεντική συνταγή της παέγιας παραμένει 

ένα μυστήριο, ωστόσο η πιο γνωστή είναι η «παέγια θαλασσινών»: ρύζι με σαφράν, 

θαλασσινά και λαχανικά. Συχνά περιέχει κοτόπουλο, χοιρινό κρέας και κουνέλι (ανάμικτη 

παέγια), ενώ οι Βαλενθιάνοι sherlock holmes της γεύσης, προσθέτουν στη βάση κοτόπουλο 

και σαλιγκάρια. Μήπως τελικά να γράψω στη ταυτότητα «τουρλού με ίχνος ρυζιού»; 

Συστατικά : Ρύζι με σαφράν, λαχανικά, θαλασσινά, χοιρινό, κουνέλι, σαλιγκάρια κι ό,τι άλλο 

έχετε. Προληπτικά ρίξτε στο μείγμα κι ένα Simeco κι αφήστε το σε χαμηλή φωτιά για 20 

λεπτά 

ΓΑΛΛΙΑ 

Macarons 
 
Είναι ένα πολύ απλό γλυκό, καθώς αποτελείται από δύο μπισκότα μαρέγκας, στη μέση των 
οποίων υπάρχει συνήθως μαρμελάδας. Είναι τόσο διαδεδομένα, που τα παιδάκια στη 
Γαλλία «λιώνουν» για τη γεύση τους, ενώ, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστά 
και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 

1. ΙΤΑΛΙΑ 
2.  ΠΙΤΣΑ     Η πίτσα είναι φαγητό αποτελούμενο από ψημένη ζύμη, και μείγμα λαχανικών ή 

και αλλαντικών. Υπάρχουν δύο βασικά είδη πίτσας, η ιταλική και η καναδική. Η ιταλική 
πίτσα έχει λεπτή ζύμη και συνήθως περιορισμένο αριθμό υλικών ανά πίτσα και είναι 
ατομική. 
 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

  ΜΟΥΣΑΚΑΣ 
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Στην ελληνική εκδοχή του μουσακά, οι μελιτζάνες κόβονται σε λεπτές φέτες και τηγανίζονται 

ελαφρά σε ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, στρώνονται σε ταψί με ένα μίγμα από αλεσμένο 

αρνίσιο ή μοσχαρίσιο κιμά, κρεμμύδια, σάλτσα ντομάτας και διάφορα καρυκεύματα.[7] Στην 

κορυφή των στρώσεων απλώνεται η μπεσαμέλ και τρίμματα φρυγανιάς ή τυριού. 

Γνωστή επίσης είναι και η μακεδονική παραλλαγή με την προσθήκη τηγανισμένης πατάτας 

αλλά και η νηστίσιμη εκδοχή, με την αντικατάσταση του κιμά από μαγειρεμένο χταπόδι. 

Άλλες παραλλαγές στη συνταγή αφορούν λιγότερο παραδοσιακές εκδοχές όπου 

η μελιτζάνα αντικαθίσταται με κολοκυθάκια ή ο χορτοφαγικός μουσακάς όπου η μπεσαμέλ 

και ο κιμάς παράγονται από σόγια. 

ΤΟΥΡΚΙΑ  ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ 

Περιέχει λάδι, σιρόπι, φυστίκια Αιγίνης, καρύδια και τραγανά λεπτών φύλλα. Ο μπακλαβάς, 

ακόμη και σήμερα, συνεχίζει να κατέχει την ηγετική θέση ανάμεσα στα γλυκά εδέσματα. 

Ίσως στην σύγχρονη εποχή, τα παραδοσιακά έθιμα για το Μπάιραμ ξεχνιούνται σιγά σιγά, 

αλλά, η συνήθεια ετοιμασίας και προσφοράς μπακλαβά συνεχίζει ακόμη. 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

  Αλγερινή ψαρόσουπα 

Μια απλή και συνάμα τόσο υγειινή συνταγή. Η ποικιλία υλικών που τη συνθέτουν την 
κάνουν απίστευτα χορταστική και ευχάριστα περίπλοκη. 
 
 

 ΤΥΝΗΣΙΑ  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%82#cite_note-7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1
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ΚΟΥΣΚΟΥΣ 

Το κουσκούς είναι το εθνικό πιάτο της Τυνησίας, καθώς και των υπολοίπων χωρών της 

Βόρειας Αφρικής και σερβίρεται σε κάθε περίσταση. Παραδοσιακά τρώγεται με αρνάκι, ενώ 

το σιμιγδάλι του πρέπει να είναι λεπτοαλεσμένο και τα λαχανικά που το συνοδεύουν να 

είναι μαγειρεμένα al dente. Οι παραλλαγές του είναι πολλές: με ψάρι, με κοτόπουλο με 

διάφορα λαχανικά και σάλτσες αρωματισμένες συχνά με κύμινο, harissa και διάφορα είδη 

πιπεριάς. Παραδοσιακά το κουσκούς φτιάχνεται σε ειδικό σκεύος, την couscousiere. Τα 

υλικά της σάλτσας μπαίνουν στο κάτω μέρος και βράζουν, ενώ το κουσκούς μπαίνει σε 

ειδικό σκαφάκι, στο επάνω μέρος, όπου βράζει απορροφώντας τον ατμό και μαζί τα 

αρώματα και τις γεύσεις της σάλτσας. Τέλος, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τη 

«γλυκιά» εκδοχή του κουσκούς με σταφίδες, χουρμάδες και φετούλες ψημένου κυδωνιού, 

συνοδευόμενο από ένα ποτήρι παγωμένο γάλα. 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Στα παράλια της Κροατίας, η κουζίνα έχει γεύση μεσογειακή, με πολλά ψητά ψάρια και 

σαλάτες με παρθένο ελαιόλαδο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ψάρι, οι Κροάτες έχουν 

αναπτύξει δικές τους τεχνικές μαγειρέματος (gradelavanje), με δαλματικό λάδι, που δίνουν 

ξεχωριστή γεύση στα πιάτα. 
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Στα παράλια της Κροατίας, άλλωστε, ακόμη και η "ταπεινή" σαρδέλα έχει γεύση 

ακαταμάχητη! Η κροατική κουζίνα δεν περιορίζεται στο ψάρι. Υπάρχουν, επίσης, και πολλά 

εξαιρετικά πιάτα κρέατος- ψητό χοιρινό, αρνί και μοσχάρι μαγειρεμένο σε κόκκινη σάλτσα. 

Στις βόρειες περιοχές της Κροατίας, φανερές είναι οι αυστρο-ουγγρικές επιρροές στη 

μαγειρική, ενώ στην περιοχή γύρω από το Ζάγκρεμπ, το strukli, με βάση το τυρί, είναι το 

κατεξοχήν παραδοσιακό τοπικό πιάτο. 

 
ΛΙΒΥΗ 

Ριζότο με κολοκύθα, πράσα, πιπεριά, & κόλιανδρο 

Νόστιμο και πλούσιο ριζότο με την κολοκύθα να δίνει τον τόνο στην εικόνα και τη γεύση.  
 
 
ΙΣΡΑΗΛ 

Krofi, τηγανιτό γλύκισμα με ζυμάρι και μαρμελάδα 

 

Ιδιαίτερο, απολαυστικό γλυκό από το Ισραήλ με ζυμάρι και μαρμελάδα τηγανιτά 

πασπαλισμένα με κανέλα και ζάχαρη. Τα ζεστά krofi είναι τα καλύτερα, αλλά ποτέ μην τα 

συνοδέψετε με μπύρα ή άλλα ποτά με ένζυμα! 
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Εξωτική σούπα του Νείλου με φάβα 

Απίθανη σούπα με βορειοαφρικάνικο άρωμα! Με όσπρια της επιλογής σας και αρωματικά, 
αλλά και έντονη τη γεμάτη φρεσκάδα γεύση του λεμονιού. 
 
ΛΙΒΑΝΟΣ 
Ταμπουλέ (πράσινη σαλάτα με πλιγούρι) 
Μια εύκολη και υγειινή σαλάτα από το Λίβανο με το μαϊντανό σε πρώτο ρόλο. 
 
ΜΑΡΟΚΟ 
 
Μαροκινό κοτόπουλο 
 

Μια συνταγή από το Μαρόκο που παντρεύει το κοτόπουλο με κρεμμύδια και σταφίδες 
δίνοντάς του μια γλυκιά, αρωμταική γεύση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Arosis.gr/gr/content/12/ 

Diaforetiko.gr 

Wordpress.gr 

Diakonima 

Etwinning,sch.gr/project/ela/mediter,htm 

Εγκυκλοπαίδεια μαλλιάρης παιδεία τόμοι 14 και 7 

Aroma dafnis 

Sintages . gr 

www.dietmet.gr, 

www.health4you.gr, 

www.diaitorama.gr,  

sweetblog.gr 

 www.fimes.gr 

 www.attiki.com,  

www.iatronet.gr    

http://www.grelia.gr/the-seven-countries-research.html  
www.eufic.gr , 
 
www.cooklos.gr  
 
 karpoi.blogspot.gr  
 
http://www.mednutrition.gr/zymarika-enas-aparaititos-diatrofikos-krikos 
 
www.konva.gr 

                 www.clickatlife.gr  

                  kreopoleia-ellinikon-ae.gr 

                 trislaloun.blogspot.com 

 http://www.ambrosiadis.gr/secrets/secrets-of-chicken-13 

http://www.wikipedia.gr 

http://www.dietmet.gr/
http://www.health4you.gr/
http://www.diaitorama.gr/
http://www.fimes.gr/
http://www.attiki.com/
http://www.grelia.gr/the-seven-countries-research.html
http://www.eufic.gr/
http://www.cooklos.gr/
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http://www.konva.gr/
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=goqMBCIL2Z_0GM&tbnid=-8-DsARy9HKJfM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fkreopoleia-ellinikon-ae.gr%2Fdiatrofi-kai-ugeia%2F%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BA%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25AD%25CE%25B1%25CF%2582%2F&ei=QTB-UseGKMHjswb89oGYDw&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNF4nyZjJ6aGEv45K29zP744zqk0jg&ust=1384087974232557
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XfKG3BXIdKy7SM&tbnid=OrRHrGOrBfcaRM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ftrislaloun.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fblog-post.html&ei=ATF-UumxA4XXtAaW1oHgAQ&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNHewtc1Dr-tel1i1Ydgbt9SK8hXVA&ust=1384088162236232
http://www.ambrosiadis.gr/secrets/secrets-of-chicken-13
http://www.wikipedia.gr/
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http://www.newsbeast.gr 

http://www.sintagespareas.gr/simboules/avga/284-to-abgo-kai-i-diatrofiki-tou-axia 

 

http://www.sintagespareas.gr/simboules/avga/284-to-abgo-kai-i-diatrofiki-tou-axia

