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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (Προαιρετική, αλλά σημαντική!)

Το πρώτο βήμα αναφορικά με κάθε διαιτολογική παρέμβαση θεωρείται η διερεύνηση της
υπάρχουσας διατροφικής κατάστασης του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να συμπληρώσετε το
ανηρτημένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε την διατροφική σας
γνώση, την προσκόλλησή σας στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής, το επίπεδο φυσικής σας
δραστηριότητάς καθώς και την σημασία που έχουν κάποια άλλα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά
και να προβείτε σε μία συνολική εκτίμηση της κατάστασης.

1. Ορισμός και ιστορικά στοιχεία Μεσογειακής Δίαιτας
Ο όρος Μεσογειακή Δίαιτα (ΜΔ) εμφανίστηκε το 1960 από τον Αμερικανό φυσιολόγο Ancel
Keys και την σύζυγό του Margaret1. Είχε προηγηθεί η πρωτοποριακή τους έρευνα σχετικά με τις
διατροφικές συνήθειες των περιοχών της Μεσογειακής λεκάνης με έμφαση στην Ελλάδα
(ιδιαίτερα την Κρήτη) και την Νότια Ιταλία.
Η Μεσογειακή Δίαιτα αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο (paradigm) υγιεινού τρόπου διατροφής.
Χρησιμοποιείται ο όρος «Δίαιτα» ο οποίος έχει τις ρίζες της ετυμολογικά στην αρχαία ελληνική
γλώσσα και σημαίνει τρόπος ζωής. Στα λατινικά ο όρος «diaeta» σημαίνει προκαθορισμένος
τρόπος ζωής. Η αρχαία ελληνική λέξη διαιτώμαι σημαίνει ζω κατά ένα ορισμένο τρόπο,
διαβιώνω με ένα τρόπο που είναι σωστός και υγιεινός όσον αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό και
τη ψυχική υγεία. Κατά συνέπεια η ΜΔ δεν αναφέρεται μόνο στη διατροφή ή στο αδυνάτισμα
αλλά σε όλη μας αλλά σε όλη μας την ζωή όπως για παράδειγμα τις παραδόσεις, το κοινωνικό
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περιβάλλον, την εργασία, την ανάπαυση, τις σωματικές δραστηριότητες, τον τόπο διαμονής
κ.α.2
Σε γενικές γραμμές, θεωρούμε ότι

περιγράφεται το διατροφικό μοντέλο που συνήθως

ακολουθούνταν από τους πληθυσμούς που κατοικούσαν σε ελαιοπαραγωγές περιοχές γύρω από
τη Μεσόγειο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπως είναι η Κρήτη, άλλες περιοχές της
Ελλάδας, η Ισπανία και η Νότια Ιταλία 3, 4. Σήμερα, ο όρος ΜΔ χρησιμοποιείται για να δηλώσει
την ειδική διατροφή των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου: Ιταλία, Ελλάδα, Νότιος Γαλλία,
Πορτογαλία, Ισπανία, Βόρειος Αφρική και Μέση Ανατολή. Παρότι η διατροφή των ανωτέρω
χωρών εντάσσεται στο πλαίσιο της ΜΔ, παρατηρούνται έντονες διαφορές μεταξύ τους.

Όμως, ενώ η παραδοσιακή Μεσογειακή Δίαιτα αναφέρεται στις διατροφικές συνήθειες των
πληθυσμών των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Μεσογείου, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει
μία αλλά πολλές Μεσογειακές Δίαιτες. Δεν θεωρείται ότι η ΜΔ αναφέρεται σε ένα «ομογενές»
διατροφικό πρότυπο καθώς διακρίνονται αρκετές διαφορές αναφορικά με τα τρόφιμα και τις
διατροφικές συνήθειες ανά κράτος. Για παράδειγμα στην Ελλάδα έχουμε αυξημένη κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών, στην Ιταλία ζυμαρικών, στην Ισπανία θαλασσινών ενώ στην Γαλλία
κρασιού. Ενδιαφέρον είναι ότι, η κατανάλωση κρασιού από τους Γάλλους αποτελεί βασικό
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στοιχείο της δίαιτας τους και αποτελεί πιθανή ερμηνεία του «γαλλικού παράδοξου»5. Επίσης σε
αρκετές περιπτώσεις διακρίνουμε την επίδραση της θρησκείας στην διατροφή των πληθυσμών.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ορθόδοξη θρησκεία, το κρασί αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της θείας κοινωνίας και διαφόρων μυστηρίων ενώ στις μουσουλμανικές περιοχές απαγορεύεται
η κατανάλωση χοιρινού και αλκοόλ τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαγορευμένα (haram)6.
Διαφορές παρατηρούνται ακόμα και σε γειτονικές χώρες όπως για παράδειγμα την Ελλάδα και
την Ιταλία. Στην Ελλάδα καταναλώνονται δημητριακά ολικής άλεσης (π.χ. παξιμάδι) ενώ στην
Ιταλία οι προσλαμβανόμενοι υδατάνθρακες προέρχονται από ζυμαρικά 7.
Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζονται

διαφορές ακόμα και ανάμεσα σε περιοχές του ίδιου

κράτους. Για παράδειγμα στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος και
προϊόντων κρέατος συγκριτικά με την Νότια Ελλάδα όπου εκεί προτιμώνται περισσότερο οι
σαλάτες και τα λαχανικά8. Επίσης, στη νότια Ιταλία η κατανάλωση δημητριακών, φρούτων και
λαχανικών είναι υψηλότερη σε σχέση με τη βόρεια, όπου είναι υψηλότερη η κατανάλωση
γαλακτοκομικών προϊόντων9.
Κατά συνέπεια ο ορισμός της ΜΔ ως αυτοτελή οντότητα είναι αρκετά δύσκολος, καθώς σε
κάποιες περιπτώσεις δεν αναφέρεται «μια ιδανική Μεσογειακή διατροφή», αλλά πιο πολύ ένα
μεσογειακό πρότυπο διατροφής που μοιράζεται διάφορα βασικά διαιτητικά συστατικά10.
Επιπλέον, το να χρησιμοποιήσουμε τον όρο μεσογειακή διατροφή για να περιγράψουμε το
διατροφικό πρότυπο των ανθρώπων που ζουν στη μεσογειακή λεκάνη δεν θεωρείται σωστό,
αφού υπάρχουν τουλάχιστον δεκαοκτώ χώρες που βρέχονται από τη μεσόγειο θάλασσα, καθεμία
με διαφορετικές διαιτητικές συνήθειες, θρησκείες, ήθη και έθιμα. Κατά συνέπεια ο όρος
Μεσογειακή Διατροφή, αν και διευκολύνει για διάφορους λόγους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο εφόσον η σύσταση μιας συγκεκριμένη διατροφής σε τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά
καθώς και η μεταβολική βάση των ευεργετικών για την υγεία ιδιοτήτων της είναι σαφής11. Από
την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι παρόλο που οι διάφορες περιοχές στη λεκάνη της
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Μεσογείου έχουν τις δικές τους διαιτητικές συνήθειες, είναι αποδεκτό στο να θεωρηθούν ως
παραλλαγές ενός κοινού μοντέλου που ορίζεται ως Μεσογειακή Δίαιατα12.
Η ΜΔ ως πρότυπο διατροφής δεν εμφανίστηκε το 1960 από την μελέτη του Keys και των
συνεργατών του αλλά διατηρεί τις ρίζες της πολύ πιο πίσω στον χρόνο φτάνοντας ακόμα και
στις Βιβλικές εποχές13. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί ένα κληρονομικό στοιχείο με
περιεχόμενο όχι μόνο διατροφικό αλλά και ιστορικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κοινωνικό το
οποίο έχει περάσει από γενιά σε γενιά διαμορφώνοντας τον τρόπο ζωής των Μεσογειακών
πληθυσμών μέσα στη ροή της ιστορίας14. Η κρητική διατροφή ξεκινά από πολύ παλιά, ακόμη
και πριν από την νεολιθική εποχή. Από τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών φαίνεται
πως οι αρχαίοι Κρήτες, οι Μινωίτες, κατανάλωναν τα ίδια σχεδόν προϊόντα που καταναλώνει
και ο σημερινός Κρητικός. Στα ανάκτορα της μινωικής εποχής βρέθηκαν μεγάλα πιθάρια για το
λάδι της ελιάς, τους δημητριακούς καρπούς, τα όσπρια και το μέλι. Και στις διάφορες
εικονογραφημένες μαρτυρίες βλέπουμε τον απίθανο κόσμο των κρητικών φυτών και βοτάνων.
Καθώς περνούσαν οι αιώνες, η κρητική κουζίνα συγκέντρωνε τη γνώση και την εμπειρία που
μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Στα βυζαντινά χρόνια οι Κρητικοί διατηρούν τις συνήθειές τους
και μέσα στους αιώνες φτάνουμε στο σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, μετά την αναγνώριση του
ευεργετικού αποτελέσματος της «κρητικής δίαιτας», κάποιοι επιστημονικοί κύκλοι άλλαξαν το
όνομα σε «μεσογειακή δίαιτα» με προφανείς οικονομικούς σκοπούς. Όμως για να μην
περιοριστούμε στον όρο «κρητική διατροφή» αναφέρουμε ότι ο Πλάτων στην «Πολιτεία»
συνιστά στους νέους λιτή διατροφή από ψωμί, ελιές, τυρί, βολβούς και λάχανα. Την ίδια εποχή
που όλος ο κόσμος στερούταν αισθητικής στο θέμα της διατροφής και δεν έδινε σημασία στη
γεύση, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 70 είδη ψωμιού.15
Από τις 16 Νοεμβρίου του 2010 η ΜΔ καταγράφηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO 16 θεωρώντας ότι
αποτελεί ένα πολυδιάστατο αγαθό το οποίο αξίζει να διατηρηθεί και να διαδοθεί. Η ΜΔ
αποτελεί ένα ιδιαίτερο σύμπλεγμα γνώσεων, δεξιοτήτων, παραδόσεων και πρακτικών
περικλείοντας τη γεωργία, την αλιεία, τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα μαζί με τις μεθόδους
συντήρησης, παραγωγής, και προετοιμασία των φαγητών. Επίσης περιλαμβάνει έναν μοναδικό
τρόπο κατανάλωσης με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις μέσα στις οικίες αλλά και την ύπαιθρο
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όπου ο άνθρωπος συναντάται, επικοινωνεί και ψυχαγωγείται μέσα στην οικογένεια και την
τοπική κοινωνία17.
Η μελέτη του Ιδρύματος Rockfeller αποτέλεσε την πρώτη σημαντική επιστημονική
παρατήρηση που υλοποιήθηκε αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες των μεσογειακών
πληθυσμών. Ιστορικά αναφέρουμε ότι το Ίδρυμα Rockefeller προσκλήθηκε από την
μεταπολεμική Κυβέρνηση της Ελλάδος το 1948 ώστε να αποτυπώσει και να βελτιώσει την
οικονομική, κοινωνική και υγειονομική κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Κρήτη. Αφού
πραγματοποιήθηκε αναλυτική διερεύνηση και περιγραφή των διατροφικών συνηθειών των
Κρητικών διαπιστώθηκε - παρά τις αντίθετες προβλέψεις - ότι η διατροφή τους ήταν σε γενικές
γραμμές επαρκής και καλά προσαρμοσμένη στις φυσικές και οικονομικές πηγές της περιοχής,
καθώς και στις ανάγκες των κατοίκων18.
Ακολούθησε η μελέτη των επτά χωρών η οποία θεωρείται και ορόσημο στην σύνδεση της
διατροφής των κατοίκων της μεσογείου και ιδιαίτερα της Κρήτης σε θέματα υγείας. Αποτέλεσε
μια από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες που οργανώθηκε και ξεκίνησε το 1958 από τον
Αμερικανό φυσιολόγο Ancel Keys με στόχο να διερευνηθεί η συσχέτιση ανάμεσα στον τρόπο
ζωής, την δίαιτα, τα εγκεφαλικά και τις καρδιαγγειακές παθήσεις σε διάφορους πληθυσμούς από
διαφορετικές χώρες του κόσμου. Από τα βασικά ευρήματα της μελέτης ήταν η διαπίστωση ότι ο
θάνατοι από στεφανιαία ήταν σαφώς λιγότεροι στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης συγκριτικά με
τις ΗΠΑ και τις χώρες της βορείου Ευρώπης. Σε αυτό έπαιζε ρόλο η υιοθέτηση του διατροφικού
μοντέλου που ορίστηκε ως Μεσογειακή Δίαιτα19,20,21. Ως κύριες αιτίες εντοπίστηκαν οι
διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής τους . Η διατροφή τους περιελάμβανε σε καθημερινή
βάση ψωμί και δημητριακά (πηγές ενέργειας, υδατανθράκων και βιταμίνης Β), φρούτα και
φρέσκα λαχανικά (πηγές βιταμινών κυρίως Α και C), καθώς και ελαιόλαδο (ελεύθερο από
χοληστερίνη και πηγή ενέργειας, αντιοξειδωτικών, βιταμίνης Ε). Έτρωγαν, επίσης, πολύ συχνά
όσπρια, ψάρια και θαλασσινά, οικόσιτα πουλερικά (πηγές πρωτεϊνών), παραδοσιακό γιαούρτι
και τυρί (πηγές πρωτεϊνών και ασβεστίου). Κατανάλωναν στη φυσική τους μορφή ξηρούς
καρπούς και μέλι (πηγές των απαραίτητων αμινοξέων, βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων)
ενώ συνόδευαν τα γεύματά τους με λίγο κρασί. Σπανιότερα, έτρωγαν κόκκινο κρέας. Η μεγάλη
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ποικιλία των τροφίμων που κατανάλωναν, περιελάμβανε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά22,23. Επίσης, η μελέτη των επτά χωρών παρουσίασε τη μεταβολή του προτύπου της
διατροφής των μεσογειακών περιοχών από το παραδοσιακό πρότυπο - το οποίο περιελάμβανε
και καθημερινή φυσική δραστηριότητα - σε μια περισσότερο «Δυτικού τύπου» διατροφή και
τρόπο ζωής, το οποίο όμως είχε και ως συνέπεια την αισθητή αύξηση των καρδιαγγειακών
παθήσεων24.
Μια από τις πιο πρόσφατες σημαντικές έρευνες στο θέμα αυτό είναι η μελέτη Lyon Heart. Το
θέμα της μελέτης ήταν σχετικά με τη σπουδαιότητα που έχει η διαιτητική παρέμβαση σε
ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για νόσο της στεφανιαίας. Για τη μελέτη αυτή, 605 ασθενείς που
είχαν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μια ακολουθούσε
δίαιτα μεσογειακού τύπου εμπλουτισμένη με άλφα-λινολενικό οξύ και η άλλη διατροφή πρώτης
βαθμίδας της American Heart Association, ενώ και οι δύο εξακολουθούσαν την ενδεδειγμένη
φαρμακευτική αγωγή. Έπειτα από διάστημα τεσσάρων ετών, αν και δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στα λιπίδια και τις λιποπρωτεΐνες του πλάσματος, η ομάδα που ακολουθούσε διατροφή
μεσογειακού τύπου παρουσίασε μια μείωση κατά 70% στους θανάτους από καρδιά και στα μη
θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδίου. Τα πολύ σημαντικά αυτά ευρήματα δείχνουν ότι μια
αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά θα πρέπει
πρωτίστως να περιλαμβάνει ένα καρδιοπροστατευτικό διαιτολόγιο.25
Το 1986 ο επιδημιολόγος Henri Blackburn έγραφε: “επιτρέψτε μου να σας περιγράψω τον
άνθρωπο που ζει στο νησί της Κρήτης. Είναι ή κτηνοτρόφος ή αγρότης. Πηγαίνει στη δουλειά του
περπατώντας στο γλυκό φως της Κρήτης, ανάμεσα στα τζιτζίκια που τραγουδούν, μέσα στη γαλήνη
της γης του. Όταν τελειώνει το μεροκάματο, αναπαύεται κουβεντιάζοντας με τους κουμπάρους του
στο καφενείο του χωριού, πίνοντας λεμονάδα και στρίβοντας το τσιγάρο που έχει στρίψει μόνος
του. Αφού φάει το μεσημεριανό στο σπίτι του και πάρει κι έναν υπνάκο, ξαναφεύγει φρέσκος κι
ευδιάθετος για να αποτελειώσει τη δουλειά της μέρας. Το σπιτικό του φαγητό αποτελείται από
μελιτζάνες, μανιτάρια, τραγανά λαχανικά και ψωμί βουτηγμένο στο ελαιόλαδο. Μία φορά την
εβδομάδα θα φάει λίγο αρνάκι ή κοτόπουλο, δυο φορές την εβδομάδα θα φάει ψάρι. Άλλα ζεστά
φαγητά του είναι τα όσπρια, μαγειρεμένα με κρέας ή σκέτα με καρυκεύματα. Το κύριο φαγητό
συνοδεύεται από μια σαλάτα, χουρμάδες, γλυκά με σιρόπι, ξηρούς καρπούς ή φρέσκα φρούτα. Το

22

Keys A. Coronary heart disease in seven countries. Circulation 1970;41:1-211
Keys A. Seven Countries: A Multivariate Analysis of Death and Coronary Heart Disease, Harvard
University Press, 1980
24
Sofi F, Cesari F, Abbate R et al. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ
2008;337:a1344-a1344.
25
de Lorgeril M, Salen P, Martin J et al. Mediterranean Diet, Traditional Risk Factors, and the Rate of
Cardiovascular Complications After Myocardial Infarction : Final Report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation
1999;99:779-785.
23
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τοπικό κρασί συμπληρώνει αυτό το ποικίλο και γευστικό διαιτολόγιο. Το γιορταστικό οικογενειακό
δείπνο γίνεται το σαββατόβραδο μαζί με συγγενείς και φίλους. Το γλέντι καταλήγει σε
μεταμεσονύκτιο χορό στο φεγγαρόφωτο. Την Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία μαζί με τη γυναίκα
του και τα παιδιά του. Ακούει το κήρυγμα και επιστρέφει στο σπίτι για ένα ήσυχο απόγευμα που το
περνάει με τη συντροφιά της οικογένειας του απολαμβάνοντας τη μυρωδιά του κρέατος που
ψήνεται, αρωματισμένο με διάφορα χορταρικά, πάνω στα κάρβουνα. Μέσα στο αρμονικό αλλά
άγριο τοπίο της πατρίδας του, ο Κρητικός νιώθει ασφαλής. Απολαμβάνει τους φυσικούς και
κυκλικούς ρυθμούς της κουλτούρας του: τη δουλειά και την ανάπαυση, την απομόνωση και τη
συντροφικότητα, τη σοβαρότητα και την ευθυμία, τη ρουτίνα και το γλέντι. Στα γεράματα του,
λιάζεται στο χρυσό φως της δύσης. Είναι ωραίος, τραχύς, αξιαγάπητος και αρρενωπός. Διατρέχει
τον μικρότερο να πάθει στεφανιαίο επεισόδιο, έχει το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας και τη
μεγαλύτερη μακροβιότητα στον δυτικό κόσμο”26.
Ο Henri Blackburn είχε άραγε ανακαλύψει ξανά το κρητικό θαύμα, πράγμα που δεν έχει συμβεί
στον αιώνα μας εξαιτίας της κυριαρχίας της οικονομίας;
ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 (Προαιρετική)

Από ορισμένους ερευνητές υποστηρίζεται ότι αυτό που έκανε τη διαφορά αναφορικά με το πρότυπο
της Μεσογειακής Δίαιτας και ωφελούσε πραγματικά τον λαό της Κρήτης ήταν περισσότερο ο
τρόπος ζωής και λιγότερο ο τρόπος διατροφής. Ποια είναι η άποψή σου για το συγκεκριμένο θέμα;
Μελέτησε το παραπάνω απόσπασμα από τον Henri Blackburn και σημείωσε τα ιδιαίτερα σημεία
που χαρακτήριζαν τον τρόπο ζωής των Κρητικών. Σχολίασε οτιδήποτε σου προκαλεί εντύπωση ή
θεωρείς ότι δεν έχει συνέχεια στην σημερινή εποχή. Κατέγραψε τις απόψεις σου σε ένα σύντομο
κείμενο 300 περίπου λέξεων και ανάρτησέ το στον ειδικό χώρο πάνω στην πλατφόρμα.

2. Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής
Η παραδοσιακή ΜΔ σχηματίστηκε κατά κύριο λόγο μέσω των κλιματικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικράτησαν σε βάθος χρόνου στη Μεσόγειο, και παρόλο που
υπάρχουν αρκετές διαφορές στις διατροφικές συνήθειες των Μεσογειακών λαών, υπάρχουν
κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα τα οποία προσδίδουν ένα κοινό χαρακτήρα. Τα διάφορα
διατροφικά χαρακτηριστικά που απαντούν στη Μεσόγειο μπορούν δηλαδή να θεωρηθούν ως

26

7

Blackburn H. The low risk coronary male. The American Journal of Cardiology 1986;58:161.
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στοιχεία ενός κεντρικού διατροφικού προτύπου, της ΜΔ 27. Το κυριότερο από τα κοινά αυτά
γνωρίσματα των διατροφικών συνηθειών των λαών της Μεσογείου βασίζεται στον πλούτο των
χρήσεων του ελαιολάδου, ως κύριο προστιθέμενο λιπίδιο στο μαγείρεμα, καθώς και ωμό ως
έλαιο σαλάτας. Παράλληλα, το ελαιόλαδο αποτελεί αναπόσπαστο κοινωνικό-οικονομικό και
πολιτισμικό αγαθό με ρίζες που χάνονται στην ιστορία. Επιπλέον, η ευρεία χρήση του
ελαιολάδου σε συνδυασμό με τις θετικές οργανοληπτικές του ιδιότητες προάγουν την
κατανάλωση λαχανικών και οσπρίων, ενώ σε περιόδους φτώχειας το ελαιόλαδο αποτέλεσε
σπουδαία πηγή ενέργειας, γεγονός που αποδείχτηκε σημαντικό σε περιόδους φτώχειας. Το ψωμί
και τα δημητριακά γενικότερα, κυρίως σε ανεπεξέργαστη μορφή, είναι επίσης τροφές
πρωταρχικής σημασίας στην παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή, συνοδεύοντας την
πλειονότητα των γευμάτων της κάθε ημέρας. Τα λαχανικά και τα όσπρια είναι γενικά παρόντα
στο καθημερινό τραπέζι και τα εποχιακά φρέσκα φρούτα καταναλώνονται σε μεγάλες
ποσότητες, σαν σνακ ή επιδόρπιο. Η τοπική κτηνοτροφία εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα
σπιτικού τυριού και γιαουρτιού, όμως η κατανάλωση κόκκινου κρέατος είναι σπάνια, κυρίως σε
ειδικές περιπτώσεις όπως γιορτές και Κυριακές. Η κατανάλωση πουλερικών είναι πιο συχνή,
ενώ αυτή των ψαριών σημαντική αλλά και αρκετά εξαρτώμενη από την προσβασιμότητα στη
θάλασσα. Το αλκοόλ, κυρίως το κόκκινο κρασί, καταναλώνεται συχνά αλλά σε μέτριες
ποσότητες και συνήθως στο πλαίσιο των γευμάτων.28, 29
Συμπερασματικά, λοιπόν, η παραδοσιακή Μεσογειακή δίαιτα χαρακτηρίζεται από μεγάλη
κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, πατατών, πουλερικών, οσπρίων, ξηρών
καρπών, άπαχων ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων, μικρές ποσότητες κόκκινου κρέατος,
μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1-2 ποτήρια την ημέρα, συνήθως μαζί με τα γεύματα), και την
σχεδόν αποκλειστική χρήση ελαιολάδου ως ημερήσια πηγή λιπαρών 30,31,32.

27

Trichopoulou A, Lagiou P. Healthy traditional Mediterranean diet: an expression of culture, history, and lifestyle.
Nutr Rev 1997;55:383-9.
28
Willett WC, Sacks F, Trichopoulou A, Drescher G, Ferro-Luzzi A, Helsing E, Trichopoulos D. Mediterranean
diet pyramid: a cultural model for healthy eating. Am J Clin Nutr 1995;61:1402S-1406S.
29
Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D. Adherence to a Mediterranean diet and survival in a
Greek population. N Engl J Med 2003; 348:2599-608.
30
Simopoulos AP. The Mediterranean Diets: What is so special about the diet of Greece? The scientific evidence. J
Nutr 2001;131:3065s-73s.
31
Willett WC. The Mediterranean diet: science and practice. Public Health Nutr 2006;9(1A):105-110.
32
Tyrovolas S, Panagiotakos DB. The role of Mediterranean type of diet on the development of cancer and
cardiovascular disease, in the elderly: a systematic review. Maturitas 2010;65:122-30.
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Όπως απεικονίζει η παραπάνω διατροφική πυραμίδα33 η ΜΔ συνιστάται από:


καθημερινή κατανάλωση δημητριακών (8 μικρομερίδες), λαχανικών (6 μικρομερίδες),
φρούτων (3 μικρομερίδες), ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλών σε
λιπαρά (2 μικρομερίδες).



μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1-2 ποτήρια κρασιού ημερησίως).



εβδομαδιαία κατανάλωση πατάτας (3 μικρομερίδες), ψαριού (5-6 μικρομερίδες),
πουλερικών (4 μικρομερίδες), ελιών, οσπρίων και ξηρών καρπών (3-4 μικρομερίδες)
καθώς και αυγών (3 μικρομερίδες) και γλυκών (3 μικρομερίδες).



μηνιαία κατανάλωση κρέατος και προϊόντων του (όχι περισσότερο από 4 μικρομερίδες).

33

Ministry of health and welfare, Supreme Scientific Health Council. Dietary guidelines for adults in Greece.
Archives of Hellenic Medicine 1999; 16:516-524
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Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ακριβής ποσότητα αλλά και ο ρυθμός κατανάλωσης,
εξαρτάται τόσο από το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το σωματικό βάρος όσο και από την
φυσική δραστηριότητα του κάθε ατόμου και το κλίμα που επικρατεί σε κάθε χώρα.
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενδεικτικές ποσότητες τροφίμων που αντιστοιχούν σε
1 μικρομερίδα των τροφίμων που απεικονίζονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής34.

Αν και διακρίνουμε διάφορα διατροφικά χαρακτηριστικά στις χώρες της μεσογείου μπορούμε να
αναγνωρίσουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά με κυριότερο ότι το ελαιόλαδο κατέχει σημαντική
θέση στην καθημερινή διατροφή τόσο ως ωμό προστιθέμενο στις σαλάτες όσο και ως κύριο
προστιθέμενο στο μαγείρεμα35. Η παραδοσιακή ΜΔ όπως περιγράφηκε στην Μελέτη των 7

34

Ministry of health and welfare, Supreme Scientific Health Council. Dietary guidelines for adults in Greece.
Archives of Hellenic Medicine 1999; 16:615-625
35
Trichopoulou A, Lagiou P. Healthy Traditional Mediterranean Diet: An Expression of Culture, History, and
Lifestyle. Nutrition Reviews1997;55:383-389.
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χωρών μας αναφέρει ποια τρόφιμα καταναλωνόντουσαν στην περιοχή της Μεσογείου36 και
τονίζει ότι το πρότυπο αυτό ακολουθήθηκε κυρίως από φτωχές αγροτικές κοινωνικές ομάδες37.
Καταρχήν αναφέρεται ότι η παραδοσιακή ΜΔ ήταν πλούσια σε φυτικά προϊόντα όπως
δημητριακά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, καρύδια, ελιές και σπόρους. Το ελαιόλαδο αποτελούσε
τη βασική πηγή προστιθέμενων λιπαρών. Η κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών ήταν μέτρια,
όπως και η κατανάλωση πουλερικών, αυγών και γαλακτοκομικών προϊόντων (κυρίως τυριών και
γιαουρτιού). Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος ήταν περιορισμένη. Τέλος διακρίνουμε μέτρια
κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, κυρίως κόκκινου κρασιού κατά τη διάρκεια των
γευμάτων.38
Πρακτικά λόγω της «ταύτισης» της

ΜΔ με την παραδοσιακή κρητική δίαιτα

τα βασικά

χαρακτηριστικά της είναι39:


χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά (<9% της ενέργειας)



συνολικά λιπαρά σε ποσοστό 30-40% της ενέργειας.



υψηλός λόγος μονοακόρεστων προς κορεσμένα λιπαρά οξέα.



υψηλή

ποσότητα

φυτικών

ινών,

βιταμινών,

φυλλικού

οξέος

και

φυσικών

αντιοξειδωτικών.


μέτρια ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης.



μέτρια ποσότητα αλκοόλ και κυρίως κρασιού.

Το 1995 το πρότυπο της ΜΔ απέκτησε ιδιαίτερη προβολή με τη δημοσίευση της
χαρακτηριστικής πυραμίδας όπου αποτυπώνεται η καθημερινή, εβδομαδιαία και λιγότερο συχνή
κατανάλωση των διαφορετικών ομάδων τροφίμων 40. Βέβαια προέκυψε ένας έντονος διάλογος
ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας για το τι ακριβώς είναι και από τι απαρτίζεται
η παραδοσιακή ΜΔ και προέκυψε η ανάγκη να ανανεωθεί και να αναθεωρηθεί η σχετική
πυραμίδα λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα νέα δεδομένα λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής, των

36

Keys A, Menotti A, Karvonen MJ et al. The diet and 15-year death rate in the Seven Countries Study. American
Journal of Epidemiology 1986;124:90337
Trichopoulou A. Traditional Mediterranean diet and longevity in the elderly: a review. Public Health Nutrition
2004;7
38
Bach-Faig A, Berry E, Lairon D et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public
Health Nutrition 2011;14:2274-2284.
39
Αντωνοπούλου Σ, Δημόπουλος ΚΑ. Μεσογειακή δίαιτα. Στο: Γαλανός ΔΣ, editor. Αθήνα: Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; 2001
40
Willett, W. C., Sacks, F., Trichopoulou, A., Drescher, G., Ferro-Luzzi, A., Helsing, E., & Trichopoulos, D.
Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating. The American journal of clinical
nutrition1995;61(6):1402S-1406S.
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κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών συνθηκών και βέβαια των διατροφικών συνηθειών
των νέων γενεών41.
Έτσι λοιπόν, ως απόρροια ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού επιδημιολογικών δημοσιεύσεων τόσο
στην επιστήμη της διατροφής όσο και της υγείας42,

43

, προέκυψε η νέα μορφή της πυραμίδας

της Μεσογειακής Δίαιτας η οποία προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε μαζί με έναν
συμπληρωματικό οδηγό σε 10 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Καταλανικά, Βάσκικα, Γαλικιανά, Ελληνικά, Πορτογαλικά και Αραβικά). Η πρωτοβουλία
ανήκει στον Οργανισμό Μεσογειακής Διατροφής σε συνεργασία με πολυάριθμους διεθνείς
φορείς και ειδικούς επιστήμονες από τον κλάδο της διατροφής, της γεωπονίας, της
κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας
Η γραφική παράσταση της Μεσογειακής πυραμίδας ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο: στη βάση
βρίσκουμε τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών
αναγκών και κατά συνέπεια να καταναλώνονται σε επάρκεια ενώ στα ανώτερα επίπεδα τρόφιμα
τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται με μετριότητα ή ορισμένα από αυτά σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όπως προϊόντα ζωικής προέλευσης ή /και πλούσια σε λιπαρά ή ζάχαρη. Επίσης τα
γεύματα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά έχουν ιδιαίτερη σημασία στο Μεσογειακό πρότυπο
Δίαιτας με την έννοια της ισορροπημένης αναλογίας κυρίως σε φρούτα, λαχανικά και
δημητριακά και συμπληρωματικά σε άλλα φυτικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα και πηγές
πρωτεϊνών44. Σκοπός του σχεδιασμού της νέας πυραμίδας αποτέλεσε η σύνοψη όλων των
παραδοσιακών προτύπων διατροφής που αναφέρονται στις χώρες της Μεσογείου καθώς και η
αναθεώρησή τους δεδομένης της εξέλιξής τους μέχρι την σύγχρονη εποχή45.

41

Bach-Faig A, Berry E, Lairon D et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public
Health Nutrition 2011;14:2274-2284.
42
Serra-Majem L, Roman B, Estruch R. Scientific Evidence of Interventions Using the Mediterranean Diet: A
Systematic Review. Nutrition Reviews 2006;64:S27-S47.
43
Sofi F, Cesari F, Abbate R et al. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ
2008;337:a1344-a1344.
44
Bach-Faig A, Berry E, Lairon D et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public
Health Nutrition 2011;14:2274-2284.
45
Bach-Faig A, Berry E, Lairon D et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public
Health Nutrition 2011;14:2274-2284.
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Η πυραμίδα αποτυπώνει έναν καθημερινό, εβδομαδιαίο και περιστασιακό οδηγό με στόχο μια
υγιή και ισορροπημένη διατροφή.
Καθημερινά
Τα κυρίως γεύματα θα πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω βασικά συστατικά:
Δημητριακά: μια ή δύο μερίδες ανά γεύμα με τη μορφή ψωμιού, ζυμαρικών, ρυζιού, κουσκούς
κλπ. Θα πρέπει να δίνεται προτίμηση σε προϊόντα

ολικής αλέσεως , μιας και με την

επεξεργασία συνήθως αφαιρούνται φυτικές ίνες καθώς και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά,
όπως μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο, βιταμίνες κλπ.46
Λαχανικά: δύο ή περισσότερες μερίδες ανά γεύμα. Συστήνεται τουλάχιστον η μία μερίδα να
αποτελείται από ωμά λαχανικά ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επάρκεια σε βιταμίνες και
μεταλλικά άλατα47.

46

Slavin J. Whole grains and human health. Nutrition Research Reviews 2004;17:99.
Tang L, Zirpoli G, Guru K et al. Consumption of Raw Cruciferous Vegetables is Inversely Associated with
Bladder Cancer Risk. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 2008;17:938-944.
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Φρούτα: μία ή δύο μερίδες ανά γεύμα. Θεωρούνται ως η ιδανική λύση για επιδόρπιο.
Λαχανικά και φρούτα με ποικιλία σε χρώματα και υφή εξασφαλίζουν αντίστοιχα μεγάλη
ποικιλία σε αντιοξειδωτικά και προστατευτικές ουσίες48.
Η ημερήσια κατανάλωση σε νερό πρέπει να είναι από 1.5 έως 2.0 λίτρα. Αυτό αντιστοιχεί σε
περίπου 6 με 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Η κατάλληλη ενυδάτωση είναι απαραίτητη ώστε να
διατηρείται η ισορροπία του νερού μέσα στον οργανισμό. Βέβαια οι ανάγκες του κάθε ατόμου
είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω ηλικίας, φυσικής δραστηριότητας, καιρικών συνθηκών και
διαφορετικών ατομικών περιστάσεων. Το νερό μπορεί να καταναλώνεται είτε ελεύθερα, είτε
εμφιαλωμένο, είτε από τη βρύση εάν βέβαια τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις υγιεινής.
Μαζί με το νερό μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνοδευτικά φυτικά αφεψήματα χωρίς ζάχαρη
και ζωμοί χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι και λιπαρά ώστε να συμπληρωθούν οι
συνιστώμενες ημερήσιες ανάγκες49.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα συστήνονται σε μέτριες ποσότητες (δύο μερίδες την
ημέρα). Προτιμώνται γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.
Αναφερόμαστε κυρίως στο παραδοσιακό γιαούρτι, το τυρί και άλλα προϊόντα γαλακτικής
ζύμωσης. Ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πλούσια σε ασβέστιο συμβάλλοντας στην
καλή υγεία της καρδιάς και των οστών αποτελούν παράλληλα και μια επιβαρυντική πηγή
κορεσμένων λιπαρών50.
Το ελαιόλαδο τοποθετείται στο κέντρο της πυραμίδας. Ιδιαίτερα το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
προτείνεται να αποτελεί την κύρια πηγή διατροφικών λιπιδίων λόγω της υψηλής διατροφικής
του αξίας. Η μοναδική του σύσταση παρέχει μεγάλη ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες
και γι’ αυτό το λόγο συνιστάται η χρήση του τόσο στο μαγείρεμα όσο και ως πρόσθετο στις
σαλάτες (dressing). Έχουν δημοσιευθεί εργασίες αναφορικά με τις αντικαρκινικές
αντιλιπιδικές53 και καρδιοπροστατευτικές54,

55

51, 52

,

ιδιότητες του ελαιολάδου, οι οποίες οφείλονται

στην υψηλή περιεκτικότητα – κυρίως του παρθένου ελαιόλαδου – σε μονοακόρεστα οξέα
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54
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(ελαϊκό οξύ) και αντιοξειδωτικές ουσίες56. Στις παραδοσιακές συνταγές της ΜΔ τα λαχανικά
καθώς και άλλα φυτικά προϊόντα μαγειρεύονται μαζί με ελαιόλαδο κάτι το οποίο προσθέτει
στην διατροφική τους αξία57.
Ελιές, ξηροί καρποί και σπόροι: αποτελούν μια καλή πηγή υγιεινών λιπιδιών, πρωτεϊνών,
βιταμινών, μεταλλικών αλάτων και φυτικών ινών 58, 59 και μπορούν να αποτελέσουν – σε λογικές
ποσότητες – μία πολύ καλή επιλογή για ένα υγιεινό σνακ.
Μπαχαρικά, βότανα, σκόρδο και κρεμμύδι: αποτελούν ένα καλό τρόπο εισαγωγής ποικιλίας
γεύσεων και προσδίδουν εύγεστο χαρακτήρα στα πιάτα. Επίσης συμβάλλουν στη μείωση της
χρήσης του αλατιού το οποίο ενοχοποιείται στην εμφάνιση υπέρτασης και εγκεφαλικών
επεισοδίων σε άτομα με προδιάθεση60. Τα μπαχαρικά και τα βότανα είναι καλές πηγές
μικροθρεπτικών και αντιοξειδωτικών συστατικών και επίσης προσδίδουν μια ιδιαίτερα
χαρακτηριστική ταυτότητα σε διάφορα Μεσογειακά πιάτα61.
Συνιστάται η μέτρια κατανάλωση κρασιού ή άλλων ποτών - προϊόντων αλκοολικής ζύμωσης
κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα θρησκευτικά και
κοινωνικά πιστεύω των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και σε ποσότητες που δεν θα
υπερβαίνουν το ένα ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και τα δύο ποτήρια την ημέρα για τους
άντρες62,63,64.
Εβδομαδιαία
Συστήνεται η κατανάλωση μεγάλης ποικιλίας σε πρωτεΐνες φυτικής και ζωικής προέλευσης. Τα
Μεσογειακά παραδοσιακά πιάτα συνήθως δεν περιλαμβάνουν τροφές που περιέχουν πρωτεΐνες

56
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ζωικής προέλευσης ως κύριο συστατικό αλλά περισσότερο ως συνοδευτικό για βελτίωση της
γεύσης65.
Τα ψάρια και τα οστρακοειδή (δύο ή περισσότερες μερίδες), το λευκό κρέας (δύο μερίδες)
και τα αυγά (δύο με τέσσερις μερίδες) αποτελούν καλές πηγές ζωικής πρωτεΐνης. Τα ψάρια, το
λευκό κρέας (πουλερικά, γαλοπούλα, κουνέλι κλπ) και τα αυγά παρέχουν υψηλής ποιότητας
πρωτεΐνη. Επίσης τα ψάρια και τα οστρακοειδή είναι καλή πηγή υγιεινών πρωτεϊνών και
λιπαρών. Ενδείκνυται ο συνδυασμός λιπαρών ψαριών, άπαχων ψαριών και οστρακοειδών
δεδομένου ότι αναφέρεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο για συγγενή καρδιακή ανεπάρκεια και
συνδυάζουν αντιφλεγμονώδη δράση λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ω-3 πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας66,

67

. Το λευκό κρέας αποτελεί καλή πηγή άπαχης πρωτεΐνης

χωρίς υψηλά ποσοστά κορεσμένων λιπαρών όπως συμβαίνει με το κόκκινο κρέας. Η
κατανάλωση αυγών συμπεριλαμβάνοντας και αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στο μαγείρεμα
θα πρέπει να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις φορές την εβδομάδα.
Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος θα πρέπει να περιορίζεται σε 2 μερίδες και να προτιμούνται
άπαχα μέρη κρέατος. Επίσης τα προϊόντα επεξεργασμένων κρεάτων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν την μια μερίδα. Γενικότερα τα συγκεκριμένα τρόφιμα θα πρέπει να είναι σε μικρές
ποσότητες και συχνότητες λόγω του ότι η κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με χρόνιες παθήσεις
όπως διάφορες μορφές καρκίνου και καρδιαγγειακά νοσήματα68, 69.
Εναλλακτικά του κρέατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσπρια (περισσότερο από δύο μερίδες)
και δημητριακά τα οποία παρέχουν υγιεινή πρωτεΐνη και λιπαρά φυτικής προέλευσης70, 71.
Οι πατάτες συμπεριλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με συχνότητα το πολύ τριών
μερίδων ανά εβδομάδα. Προτιμώνται ο φρέσκες πατάτες και συνήθως τις συναντούμε να
αποτελούν μέρος παραδοσιακών συνταγών τόσο με κρέας όσο και με ψάρι. Πρέπει να
καταναλώνονται με μέτρο72 καθώς έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη 73 και συνήθως να μην
παρασκευάζονται τηγανιτές.
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Περιστασιακά
Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται τρόφιμα πλούσια σε σάκχαρα (π.χ. γλυκά) και
ανθυγιεινά λιπαρά. Η ζάχαρη, οι καραμέλες, τα γλυκά και τα ποτά, όπως οι χυμοί φρούτων με
ζάχαρη και τα αναψυκτικά, θα πρέπει να καταναλώνονται σε μικρές ποσότητες και κυρίως όταν
υπάρχει κάποια ειδική περίσταση. Ο βασικός λόγος είναι ότι αυτά τα τρόφιμα είναι πολύ
πλούσια σε ενέργεια και συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση του σωματικού βάρους74. Επίσης
περιέχουν μεγάλες ποσότητες απλών σακχάρων τα οποία επιδεινώνουν την φθορά των
δοντιών75.
Τρόπος ζωής και πολιτιστικές παράμετροι
Ένα από τα καινοτόμα συστατικά της μεσογειακής πυραμίδας είναι η ενσωμάτωση στοιχείων
που αναφέρονται τον τρόπο ζωής και τις πολιτιστικές παραμέτρους των πληθυσμών. Παράλληλα
με τις συστάσεις που αναφέρονται στην ποσότητα και συχνότητα των γευμάτων θα πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψιν η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής καθώς και η διατήρηση του
πολιτιστικού πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί το όφελος της ΜΔ και να προωθηθεί το
συγκεκριμένο πρότυπο ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομίας76.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε στοιχεία εκτός διατροφής τα οποία όμως διακρίνονται στη
βάση της πυραμίδας.
Μετριοπάθεια. Το μέγεθος των μερίδων θα πρέπει να βασίζεται στη λιτότητα και τη
μετριοπάθεια προσαρμοσμένο στις ενεργειακές απαιτήσεις του σύγχρονου αστικού τρόπου
ζωής. Σε αυτό συνεπικουρεί και το ζήτημα της παχυσαρκίας το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους
φορείς δημόσιας υγείας. Οι μερίδες των τροφίμων που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας θα
πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και να καταναλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα καθώς
προσφέρουν κορεσμό και ικανοποιητικά ποσά ενέργειας. Σε αντίθεση τα τρόφιμα που
βρίσκονται στα ανώτερα επίπεδα θα πρέπει να καταναλώνονται σε μικρότερη συχνότητα και οι
αντίστοιχες μερίδες να έχουν μικρότερο μέγεθος λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε
λιπαρά και απλά σάκχαρα. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος των μερίδων θα πρέπει να συνάδει με
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τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις τοπικές συνήθειες προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα
της κάθε χώρας77.
Κοινωνικοποίηση. Η έννοια του γεύματος δεν ερμηνεύεται μονάχα από την διατροφική του
σημασία αλλά παράλληλα και από την ποιλιτισμικο-κοινωνική του διάσταση. Κατά συνέπεια
πλαισιώνεται και από τις μαγειρικές δραστηριότητες που το συνοδεύουν, τη γνώση που
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και τον χρόνο που αφιερώνεται για την προετοιμασία του κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Όλες αυτές οι παράμετροι ενδυναμώνουν την κοινωνική του διάσταση,
την επικοινωνία και την πολιτιστική ταυτότητα των κοινωνικών ομάδων. Η συνεύρεση ατόμων,
είτε πρόκειται για φίλους είτε για μέλη οικογένειας, γύρω από το τραπέζι του φαγητού ενισχύει
την έννοια της κοινότητας και την κοινωνική στήριξη ανάμεσα τους. Το αίσθημα του κεφιού και
της ευθυμίας που συνοδεύει τα γεύματα ενισχύει θετικά τη διάθεση των ατόμων και κατ’
επέκταση και την υγεία τους78.
Μαγειρική. Η παρασκευή των γευμάτων είναι μία δραστηριότητα που απαιτεί χρόνο και χώρο,
δίνοντας ιδιαίτερο νόημα στην καθημερινότητα, σε εορτές και θρησκευτικές εκδηλώσεις και
ξεχωριστή ταυτότητα στις διαφορετικές κουλτούρες79.
Φυσική άσκηση. Συνιστάται η καθημερινή τακτική άσκηση μέτριας έντασης διάρκειας 30
τουλάχιστον λεπτών. Αυτό αποτελεί βασικό συμπλήρωμα στη διατήρηση του σωματικού βάρους
σε υγιή επίπεδα, του ενεργειακού ισοζυγίου αλλά και μια γενικότερης υγείας στο άτομο 80. Η
φυσική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει μονάχα σπορ όπως το ποδόσφαιρο , ο χορός, το
ποδήλατο αλλά και το περπάτημα , η χρήση της σκάλας έναντι του ανελκυστήρα, οι εργασίες
μέσα στο σπίτι ή τον κήπο κλπ. Οι υπαίθριες δραστηριότητες ιδιαίτερα εάν είναι ομαδικές81
γίνονται περισσότερο διασκεδαστικές και ενισχύουν τις σχέσεις της κοινότητας.
Ανάπαυση. Η ξεκούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας με τη μορφή ενός σύντομου ύπνου
καθώς και ο επαρκής νυχτερινός ύπνος συνεισφέρουν στη διατήρηση υγιούς και ισορροπημένου
τρόπου ζωής82.

Ιδιαίτερα ο σύντομος ύπνος μετά το μεσημεριανό γεύμα αποτελεί μία

παραδοσιακή Μεσογειακή συνήθεια που εξαπλώνεται βέβαια και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
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Εποχικότητα. Η περιεκτικότητα των τροφίμων σε ευεργετικά θρεπτικά και ουσίες
μεγιστοποιείται όταν αυτά είναι φρέσκα, εποχιακά και όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα.
Λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, η κατανάλωση φρέσκων τροφίμων έχει αντικατασταθεί από
επεξεργασμένα. Παρ’ όλα αυτά λόγω της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων η
απώλεια των θρεπτικών δύναται να μειωθεί και να αποδοθούν εναλλακτικά οφέλη στην υγεία
των καταναλωτών83. Ειδικότερα, αναφορικά με τα φρέσκα προϊόντα, αρκετοί παράγοντες,
οδηγίες και πρακτικές που ακολουθούνται, από τη στιγμή της σποράς μέχρι την στιγμή της
κατανάλωσης, μπορούν να επηρεάσουν την διατροφική τους αξία. Αναφερόμαστε στις μεθόδους
καλλιέργειας, την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, την ωριμότητα κατά την περίοδο
συγκομιδής, τη διατήρηση, το μέγεθος και το είδος της επεξεργασίας μετά την συγκομιδή και
την απόσταση μεταφοράς του προϊόντος84.
Παραδοσιακά, τοπικά, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και βιοποικιλότητα. Η ΜΔ δεν
αποτελεί μονάχα ένα διατροφικό πρότυπο που βασίζεται σε φυτικά προϊόντα αλλά αποκτά
ιδιαίτερη αξία ως ένα σύστημα που περιλαμβάνει ολόκληρη την διατροφική αλυσίδα και
συμβάλει στη διατήρηση του Μεσογειακού περιβάλλοντος με τον τρόπο που τα διάφορα
τρόφιμα επιλέγονται, παράγονται, επεξεργάζονται και διανέμονται τους καταναλωτές 85. Επίσης
η ΜΔ βασιζόμενη σε φυτικά προϊόντα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω του
ότι μειώνει την κατανάλωση ζωικών προϊόντων τα οποία, σε αντίθεση με τα Δυτικά πρότυπα
διατροφής, οδηγούν σε μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων καθώς και των αναγκών σε νερό
και γη86. Όλα προσθέτουν στην ΜΔ ιδιαίτερη αειφόρο αξία σε μία έντονα παγκοσμιοποιημένη
εποχή87,88.
Η ΜΔ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αειφόρου διατροφικού προτύπου όπου η
αγροτική βιοποικιλότητα κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η ποικιλία των διαφορετικών ειδών
διατροφής συμβάλει στον πλουραλισμό των γεύσεων καθώς και των μικροθρεπτικών και
φυτοχημικών συστατικών. Αρκετές φορές παρατηρείται η αντοχή των τροφίμων στις μεταφορές
να προηγείται έναντι της ποιότητας τόσο στην γεύση όσο και στην διατροφική αξία 89. Ο μεγάλος
αριθμός ενδημικών ειδών και η διαφοροποίηση του περιβάλλοντος συνεισφέρουν στην
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βιοποικιλότητα των Μεσογειακών οικοσυστημάτων προάγοντας την αξία τους σε παγκόσμιο
επίπεδο90. Με αυτό τον τρόπο η αγροτική βιοποικιλότητα παρέχει μεγάλη ποικιλία φυτικών και
ζωικών προϊόντων τόσο από άγριες όσο και από εξημερωμένες πηγές91 εμπλουτίζοντας
παράλληλα και τις διατροφικές επιλογές92.
Η κατανάλωση τοπικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων έχει συσχετιστεί με ποικίλα
οφέλη τόσο σε ζητήματα υγείας όσο και περιβάλλοντος. Αν και δεν διακρίνεται ομοφωνία στην
επιστημονική κοινότητα αναφορικά με τις διαφορές στην περιεκτικότητα θρεπτικών ανάμεσα
στα φιλικά προς το περιβάλλον οργανικά και τα τυπικά τρόφιμα, κάποιες έρευνες έχουν δείξει
ότι τα πρώτα υπερτερούν σε διατροφική αξία και σε οφέλη υγείας 93 αναφέροντας μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε θρεπτικά και μικρότερη εμφάνιση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Επίσης, τα
τοπικά προϊόντα διαθέτουν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης και διανύουν μικρότερες αποστάσεις
μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεισφέρουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τελικό όφελος την
μείωση των αερίων θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή 94. Παράλληλα η κατανάλωση
τοπικών προϊόντων ενισχύει τους αγρότες στο να διαφοροποιήσουν τις καλλιέργειές τους και να
μειώσουν την ευπάθειά τους στα παράσιτα καθώς και να τονωθεί η τοπική οικονομία 95.
Η σύγχρονη εποχή έχει εισαγάγει κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές και νέες τεχνολογίες
απειλώντας τα τοπικά τρόφιμα και την βιοποικιλότητα και κατά συνέπεια την αειφόρο
ανάπτυξη. Κατά συνέπεια χώρες, κοινωνίες και κοινότητες που υποστηρίζουν τα παραδοσιακά
τους συστήματα διατροφής διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη δυνατότητα να διατηρήσουν τα τοπικά
διατροφικά προϊόντα και παράλληλα την ποικιλότητα των φυτικών και ζωικών ειδών από όπου
αυτά προέρχονται96. Η παραδοσιακή γνώση και οι τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μέσω της
καθημερινής παρατήρησης, της αλληλεπίδρασης με τις αγροτικές κοινότητες καθώς και οι
διαδικασίες και δραστηριότητες μεταφοράς, προμήθειας και κατανάλωσης μεταβιβάζονται από
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γενιά σε γενιά. Αναφερόμενοι στην ΜΔ αυτό σημαίνει ιδιαίτερα θετικά οφέλη αναφορικά με την
υγεία αλλά και την διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς97.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 (Προαιρετική)

Πιστεύετε ότι το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι
ρεαλιστικό να ακολουθηθεί από έναν μέσο Έλληνα πολίτη; Τι εμπόδια θα εντοπίζατε και πως αυτά
θα ήταν εφικτό να ξεπεραστούν;
Κατέγραψε τις απόψεις σου σε ένα σύντομο κείμενο 300 περίπου λέξεων και ανάρτησέ το στον
ειδικό χώρο πάνω στην πλατφόρμα.
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