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        κοπός της εργασίας είναι οι μαθητές 

να γνωρίσουν τις ελληνικές διατροφικές 

συνήθειες στο πέρασμα του χρόνου, 

καθώς και τα βασικά προϊόντα που 

χαρακτηρίζουν την ελληνική μεσογειακή 

διατροφή. 

 





Σα γεύκαηα ηεο εκέξαο ήηαλ ηξία  

 Σν πξώην-θξηζαξέλην ςσκί βνπηεγκέλν ζε 

θξαζί (άθξαηνο), ζπλνδεπόκελν από ζύθα ή 

ειηέο 

  Σν δεύηεξν (άξηζηνλ) ιάκβαλε ρώξα ην 

κεζεκέξη ή λσξίο ην απόγεπκα. 

  Σν ηξίην ( δείπλνλ), ην νπνίν ήηαλ θαη ην 

ζεκαληηθόηεξν ηεο εκέξαο.  

 

 



 Δεκεηξηαθά  

 Φσκί, γιπθίζκαηα, θξνύηα , ειηέο 

 Όζπξηα 

 



Σα είδε δηαηξνθήο ήηαλ 

  ην ςσκί, ην ιάδη, νη ειηέο θαη ην ηπξί 

 Λαραληθά, όζπξηα 

 Φάξηα θαη ζαιαζζηλά 



Η Μεζνγεηαθή δηαηξνθή είλαη κηα ζύγρξνλε 
δηαηξνθηθή ζπλήζεηα αξρηθά εκπλεπζκέλε από ηηο 
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο από ηελ Ειιάδα, ηε λόηηα 
Ιηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ιζπαλία ζηε δεθαεηία 
ηνπ 1940 θαη ηνπ 1950.  

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά  

 πςειή θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ, όζπξηα, 
αλεπεμέξγαζηα δεκεηξηαθά, θξνύηα θαη ιαραληθά. 

  κέηξηα πξνο πςειή θαηαλάισζε ςαξηνύ. 

  κέηξηα θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

  κέηξηα θαηαλάισζε θξαζηνύ. 

 ρακειή θαηαλάισζε θξέαηνο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/1950


 Δεκεηξηαθά θαη ηα πξντόληα ηνπο 

 Φξνύηα θαη ιαραληθά 

 Όζπξηα θαη μεξνί θαξπνί 

 Ειαηόιαδν 

 Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

             Λίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 Φάξηα 

 Πνπιεξηθά 

 Απγά 

 Γιπθά 

                Λίγεο θνξέο ηνλ κήλα 

 Κξέαο 



 Πεξηζζόηεξε ελέξγεηα 

 Καιύηεξε κλήκε 

  Καιύηεξνο ύπλνο 

 σκαηηθή θαη πλεπκαηηθή επεμία 

 Δηαηήξεζε βάξνπο  

 Πξόιεςε αζζελεηώλ 

 Τγηείο δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

 Καιύηεξε δηάζεζε 

 Πεξηζζόηεξα ρξήκαηα  

 

 



         Η δηαηξνθή ησλ εθήβσλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο 
απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο ιόγσ ηνπ εμαηξεηηθά γξήγνξνπ 
ξπζκνύ αλάπηπμεο, ηεο αύμεζεο ησλ νζηώλ θαη ησλ κπώλ 
θαζώο θαη ηεο έλαξμεο εκκελνξξπζίαο. 

        Σν διαιηολόγιο ηων εθήβων πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

       κηα κηθξή κεξίδα ζαλάηα ζε θάζε γεύκα  
 2-4 θπούηα ηελ εκέξα  
 2-3 μεπίδερ γαλακηοκομικών πποϊόνηων ηελ εκέξα  
 1-2 θοπέρ ηην εβδομάδα όζππια. 
 2 θοπέρ ηην εβδομάδα ψάπι  

      1-3 θοπέρ ηην εβδομάδα κπέαρ ή κοηόποςλο. 
        ελαιόλαδο γηα όιεο ηηο ρξήζεηο. 
        ξηπούρ καππούρ. 
        ηα λίπη και ηα γλςκά ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη      
κε κέηξν. 

 



Ένα θρεπτικό πρωινό μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

• Γάλα με δημητριακά 

• Γάλα και ένα κουλούρι 

• Φυσικούς χυμούς φρούτων – μία φέτα 

ψωμί με τυρί 

• Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα 

• Ρόφημα με γάλα, φρούτα και μέλι στο 

μπλέντερ 



       Η λέα έξεπλα ππέδεημε γηα πξώηε θνξά όηη ηα 

νθέιε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο δελ είλαη ηα 

ίδηα γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο, αιιά 

επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.. 



       Σν λα δηαηξέθεηαη θαλείο ήηαλ γηα εθαηνληάδεο 

αηώλεο κηα θπζηθή ιεηηνπξγία πνπ θαζνξηδόηαλ θαη 

από ην έλζηηθην. Γηα εθαηνληάδεο αηώλεο νη 

άλζξσπνη έηξσγαλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πείλα 

ηνπο πνπ ήηαλ θαη παξακέλεη έλαο πνιύ θαιόο 

νδεγόο ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ. ήκεξα 

όκσο νη πεξηζζόηεξνη κε ηε δηαηξνθή ηθαλνπνηνύλ 

αλάγθεο ιαηκαξγίαο ή απόιαπζεο ή απιά 

θνηλσληθέο ηξώγνληαο όηη λα είλαη, όηη ώξα λα είλαη. 

Απηό πξέπεη λα αιιάμεη αλ ζέινπκε ην αλζξώπηλν 

είδνο λα δηαηεξεζεί πγηέο.  

 



   Διαδίκτυο 

    www.Wikipedia.gr 

    www.healthyliving.gr 

    τοιχεία Ειδικής Διατροφής 

      ( Αμερικάνου – Καρμίρη – Παπακώστα) 

 

http://www.healthyliving.gr/
http://www.healthyliving.gr/
http://www.healthyliving.gr/
http://www.healthyliving.gr/
http://www.healthyliving.gr/
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