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Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα

 Θεμέλιο τους ήταν η 
λεγόμενη «μεσογειακή 
τριάδα»: σιτάρι, λάδι και 
κρασί. 

 Στη βάση της διατροφής 
των αρχαίων Ελλήνων 
συναντούμε τα δημητριακά 
σιτάρι και σε περιπτώσεις 
ανάγκης μείγμα κριθαριού 
με σιτάρι, από το οποίο 
παρασκευαζόταν ο άρτος. 



Διατροφή στην Παλαιολιθική Εποχή

 Οι πρωτόγονοι άνθρωποι, κατά την Παλαιολιθική 
εποχή αναζητούσαν την τροφή τους στο 
περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, συλλέγοντας 
καρπούς, ρίζες, βλαστούς και άλλα είδη χόρτων, 
κυνηγώντας πουλιά, άγρια ζώα και πιάνοντας 
ψάρια.



Διατροφή στην Αρχαία Αίγυπτο

 Η βάση της διατροφής των 
Αιγυπτίων ήταν το κρέας, 
τα ψάρια και τα 
δημητριακά, καθώς επίσης 
κι ότι υπήρχαν 33 ποικιλίες 
κρέατος, 24 ποικιλίες 
ψαριού και 48 φαγητά 
φούρνου. 



Διατροφή στην Ρωμαϊκή Εποχή

 Τα κυριότερα είδη 
διατροφής ήταν το ψωμί, 
το λάδι, οι ελιές και το τυρί. 

 Τη διατροφή των 
Βυζαντινών συμπλήρωναν 
τα ψάρια και τα θαλασσινά, 
το κρασί το λάδι και πολλά 
δημητριακά.



Διατροφή των Ιθαγενών (Ίνκας, 
Μάγιας, Ατζέκων) 

 Η διατροφή των ιθαγενών του Προκολομβιανού 
Μεξικό συμπεριλάμβανε σοκολάτα, βανίλια, τοματίνια, 
αβοκάντο, γκουάβα, παπάγια, ανανά, γουανάμπανα, 
χικάμα, γλυκοκολόκυθο, γλυκοπατάτα, φιστίκια, 

γαλοπούλα και ψάρια.



Διατροφή στα Βυζαντινά Χρόνια

 Στη διατροφή των 
Βυζαντινών βασικό ρόλο 
είχαν το ψωμί, τα λαχανικά, 
τα όσπρια και τα 
δημητριακά, που τα 
μαγείρευαν με διάφορους 
τρόπους ενώ ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος ήταν 
το βράσιμο. Τα κυριότερα 
είδη διατροφής ήταν το 
ψωμί, το λάδι, οι ελιές και 
το τυρί. 



Διατροφή στην Αρχαία Ινδία

 Η κύρια τροφή τους 
αποτελούνταν από λαχανικά, 
κολοκύθια, αγγούρια και 
μπαχαρικά ενώ πίστευαν 
ακόμα πως μπορούσαν να 
φάνε κρέας και ψάρια αρκεί να 
μην τα σκότωναν οι ίδιοι σε 
αντίθεση με σήμερα που η 
κρεοφαγία απαγορεύεται. 
Ακόμα, στην κύρια τροφή τους 
ήταν το ρύζι το οποίο 
συνδύαζαν με όσπρια, με 
γιαούρτι και με καρυκεύματα 
κανέλα, κάρδαμο και 
μοσχοκάρυδο. 



Η Διατροφή στον Μεσαίωνα

 Η διατροφή κατά τον 
Μεσαίωνα ήταν πτωχή σε 
κεκορεσμένα λίπη, πλούσια 
σε λαχανικά και όσπρια.



Το μέλλον της διατροφής

 Οι τελευταίες έρευνες στα 
φυτοχημικά σύμφωνα με τους 
επιστήμονες που τα μελετάνε, 
αυτά τα συστατικά των φυτών 
μπορούν να υποστηρίξουν την 
υγεία μας με περισσότερους 
τρόπους που μπορούμε να 
φανταστούμε, από το να 
καθυστερήσουν την διαδικασία 
γήρανσης και να δυναμώσουν 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
ενάντια στις αρρώστιες, μέχρι 
και να αντιστρέψουν χρόνιες 
καταστάσεις, όπως καρκίνος 
και καρδιόπαθειας. 



ΤέλοςΤέλος…


