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ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με
το κήρυγμα και τη δράση του Προφήτη Μωάμεθ (Μουχάμαντ) στις
αρχές του 7ου αιώνα.
Τα θεμέλια της πίστης

1.Απόλυτη μοναδικότητα
2.Η πίστη στη ύπαρξη των αγγέλων
3.Η πίστη στα βιβλία που αποκάλυψε ο Θεός στην ανθρωπότητα
4.Η πίστη στους προφήτες
5.Τα βιβλία των προφητών
6.Η πίστη στην ανάσταση των νεκρών
7.Η πίστη στο πεπρωμένο, το οποίο μόνο ο Θεός γνωρίζει.

Οι Πέντε Στύλοι της Τήρησης
1.Η ομολογία της πίστης, σαχάντα
2.Η προσευχή, σαλάτ
3.Η ελεημοσύνη
4.Η νηστεία, σάουμ
5.Η ιερή αποδημία ή προσκύνημα, Χατζ



ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ

Το Κοράνι απαγορεύει:
1. την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
2. την κατανάλωση χοιρινού

Η κύρια υποχρέωση των πιστών, πάντως, είναι η νηστεία του Ράμανταν (ή Ράμαζαν). 

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝ
Η νηστεία του Ράμανταν διαρκεί 30 
μέρες και προβλέπει αποχή από :
•τροφή
•νερό από την ανατολή έως τη δύση
του ηλίου
•τη χρήση καπνού
•τη σεξουαλική επαφή



ΟΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΩΑΜΕΘ
•Ποτέ κριτική σε οποιοδήποτε φαγητό
•Ικεσία πριν από κάθε γεύμα
•Ικεσία μετά από κάθε γεύμα
•Τρώτε λιγότερο
•Τρώτε αργά
•Μετριοπάθεια
•Κατανομή των τροφίμων
•Τρώγε μαζί



ΙΟΥ∆ΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Ο Ιουδαϊσμός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων ανά

τον κόσμο και είναι η δωδέκατη σε τάξη μεγέθους οργανωμένη
τηρούμενη μονοθεϊστική θρησκεία και μία από τις αρχαιότερες
θρησκευτικές παραδόσεις που τελούνται στον σύγχρονο κόσμο. 

Οι ψυχαναγκαστικοί διατροφικοί νόμοι των Εβραίων
Η Παλαιά ∆ιαθήκη θεωρεί κάποια ζώα της στεριάς ως ακάθαρτα όπως το

χοιρινό και ζώα που δεν διαιρούν την οπλή όπως ο λαγός, η καμήλα και το γουρούνι
. Απαγορεύονται τα θαλασσινά και ο συνδυασμός κρέατος και γαλακτοκομικών στο
ίδιο γεύμα.



Φαγητά που επιτρέπονται:
1.Το χωρίς αίμα κρέας
2.Όλα τα υδρόβια ζώα με τα πτερύγιά τους και τα λέπια τους
3.Τα πουλιά
4.Τα έντομα της μεγάλης οικογένειας των ακρίδων
5.Αλατισμένο κρέας
6.Γάλα
7.Τυρί
8.Φρούτα και λαχανικά
9.Αυγά

Σύμφωνα με την Τορά πρέπει να:
Α) Μην καταναλώνουμε ταυτόχρονα κρέας και γάλα (και γαλακτοκομικά)
Β) Μην τα μαγειρεύουμε μαζί

Απαγορευμένα φαγητά
1. Τα σαρκοφάγα
2. Το γουρούνι
3. Τα παράσιτα και τα όρνια
4. Τα θαλασσινά
5. Το ποντίκι, ο αρουραίος και τα διάφορα είδη σαύρας, χαμαιλέοντες και βατράχια

 



Τι είναι το κασσρούτ;
Με τον όρο Κασσρούτ περιγράφουμε τις τροφές που επιτρέπονται καθώς και τον
τρόπο ετοιμασίας τους, όπως αναφέρονται και στη Βίβλο, αναλυτικά και συνοπτικά, 
ώστε να είναι απλοί και κατανοητοί από όλους.

Οι λόγοι τήρησης του Κασσρούτ
Μπορούμε να προσεγγίσουμε το κασσρούτ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.ΟΘεός έπλασε τον άνθρωπο
2.Είμαστε ότι τρώμε
3.Πνευματική ακεραιότητα



ΙΝ∆ΟΥΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Ινδουισμός, Ινδοϊσμός, Βραχμανισμός και βραχμανική θρησκεία είναι
ονομασίες με τις οποίες περιγράφονται οι πάμπολλες τοπικές
θρησκείες, θρησκευτικές πρακτικές και επιμέρους σχολές (αιρέσεις, 
σαμπραντάγιας) της Ινδίας. Ο Ινδουισμός βασίζεται στα ιερά κείμενα
Βέντα (Βέδες) καθώς και στη διδασκαλία των γκουρού (δασκάλων).

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά
του Ινδουισμού:

1. Ανυπαρξία ιδρυτή
2. Ινδικό φαινόμενο
3. Μη σταθερό δόγμα



ΒΟΥ∆ΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Με τον όρο Βουδισμός εννοούμε μία από τις μεγάλες θρησκείες του
κόσμου με κεντρικό πρόσωπο τη ζωή και τη διδσκαλία του Σιντάτ(χ)α
Γκοτάμα Μπούντχα ή Βούδα ή Βούδδα, του Πεφωτισμένου όπως
αποκαλείται. Ο Βουδισμός είναι ένα από τα αρχαιότερα θρησκεύματα. 
Αναγνωρίζονται γενικά δύο σχολές Βουδισμού: η Μαχαγιάνα και η
Τεραβάντα. 
Κύριο λόγο στη βουδιστική διατροφή
έχουν οι οδηγίες του Βούδα, 
για τα «πέντε στάδια τρώγοντας».



Οι βουδιστές:

•Οι βουδιστές απέχουν από το αλκοόλ.
•Οι Κινέζοι μαχαγιανιστές βουδιστές αντιδρούν στην κατανάλωση.
•Οι σχολές Μαχαγιάνα του θιβετικού και ιαπωνικού Βουδισμού δεν θεωρούν
απαραίτητη μια χορτοφαγική διατροφή.
• Η ηθική του Βουδισμού συνιστά τη νηστεία ως μέσον καθάρσεως. 
• Αυστηρή χορτοφαγία
•ΗΜακροβιοτική διατροφή
•Φρουτοφαγία
•Η χορτοφαγία του Su: επιτρέπει πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο.



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Χριστιανισμός ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης το οποίο
αναγνωρίζει ως ιδρυτή και κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της διδασκαλίας
του, τον Ιησού Χριστό, όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής.

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, υπάρχουν αρκετές νηστείες που απαγορεύουν την
κατάλυση κάποιων τροφών σε ορισμένες περιόδους του χρόνου. 

Τα είδη των νηστειών είναι τα εξής:
 1. κατάλυση εις πάντα
2. κατάλυση οίνου και ελαίου
3. ξηροφαγία

Περίοδοι νηστειών (Σαρακοστές):
1. η μεγάλη τεσσαρακοστή
2. η νηστεία των Χριστουγέννων
3. νηστεία της παναγίας
4. νηστεία των αγίων Αποστόλων



Όταν η νηστεία είναι Σάββατο, επιτρέπεται να φάμε λάδι, εκτός από την ημέρα του
Μεγάλου Σαββάτου.
Η σαρακοστιανή νηστεία είναι η αποχή από συγκεκριμένες τροφές. 
Η σαρανταήμερη νηστεία πριν από το Πάσχα είναι ένας τρόπος για την κάθαρση του
σώματος και της ψυχής και την ενδυνάμωση της θέλησης. 

Στη Σαρακοστή επιτρέπονται μόνο : 
•Φρούτα
•Λαχανικά
•Ζυμαρικά
•Όσπρια
•το ψωμί
•το λάδι και οι ελιές. 


