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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες , 
έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή .Η Μεσογειακή 
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.



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.



Χοληστερόλη
Διαβήτη
Στεφανιαία νόσο
Καρκίνο
Πάρκινσον- Αλτσχάιμερ
Αλλεργική ρινίτιδα-Άσθμα
Ρευματοειδής αρθρίτιδα



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, κλπ) το Μεσογειακό διατροφικό μενού 
αποτελεί συνταγή για μακροζωία, υγεία και ομορφιά.



Αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής και είναι το πλέον 
υγιεινό λάδι, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε 
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (έως 83%). Σύμφωνα με πολυάριθμες 
επιστημονικές έρευνες, το ελαιόλαδο ως συστατικό της 
καθημερινής μας διατροφής προσφέρει:
Μείωση της ολικής και της κακής χοληστερίνης
Προστατεύει από τη στεφανιαία νόσο
Δημιουργεί προδιάθεση για χαμηλότερη πίεση αίματος
Φαίνεται να προφυλάσσει από τον καρκίνο



• Πρωινό
• Γάλα 1,5% και φρυγανιές ή ψωμί ή παξιμάδια ολικής άλεσης
• Δεκατιανό
• Φρούτο ή γιαούρτι 2%
• Μεσημεριανό
• Ψάρι ψητό/κοτόπουλο βραστό ή ψητό (χωρίς πέτσα) ή
• Μπιφτέκια σχάρας (στεγνά) με πατάτες φούρνου ή ζυμαρικά ολικής 

άλεσης ή ρύζι καστανό, σαλάτα ανάμικτη εποχής με ελαιόλαδο και ψωμί 
σικάλεως ή

• Λαδερό φαγητό (φασολάκια, μπάμιες, αγκινάρες, μπριάμ) ή όσπρια 
(φακές, φασόλια, ρεβίθια) με τυρί χαμηλών λιπαρών και ψωμί σικάλεως

• Απογευματινό
• Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι 2% ή 1 φρούτο
• Βραδινό
• Σαλάτα ντάκο με τομάτα, ανθότυρο, κριθαρένιο παξιμάδι




