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Γυμνάσιο Ανθουπόλεως                                   Σχολική Χρονιά: 2011- 2012 

Τάξη Α΄                       Θεματική Ενότητα: Διατροφή 

Φιλόλογοι:  Νεοφύτου Ευανθία, Κουντούρη Ελένη, Ανδρέου Δέσποινα  

 

Πορεία: 

Εισαγωγικό μάθημα (1ο δίωρο): 

Οι μαθητές επέλεξαν τη θεματική ενότητα και προβληματίστηκαν πάνω στις πτυχές 

του θέματος. Μετά από συζήτηση καθορίστηκαν οι πιο κάτω πτυχές: 

- Αίτια της παχυσαρκίας 

- Διατροφικές συνήθειες των παιδιών σήμερα 

- Μεσογειακή διατροφή – Σωστή διατροφή 

2ο , 3ο , 4ο, 5ο  δίωρο: 

Οι μαθητές έφεραν σχετικά κείμενα και κλήθηκαν , αφού χωριστούν σε ομάδες, να 

επιλέξουν  κείμενα με βάση τις πτυχές που καθορίστηκαν. 

-Επέλεξαν τα κείμενα και ανέφεραν τους λόγους που τα επέλεξαν  { π.χ. κείμενα που  

συνομιλούν μεταξύ τους}. 

-Δόθηκαν τα επιλεγμένα κείμενα σε όλους τους μαθητές και άρχισαν να σχολιάζουν 

τους τίτλους, τις εικόνες των κειμένων και να κάνουν εικασίες για το περιεχόμενό 

τους.  

-Ανάγνωση κειμένων. 

Αρχίζοντας την εξέταση των κειμένων οι μαθητές/τριες παρατήρησαν ότι ο πομπός 

του πρώτου κειμένου είναι αρθρογράφος εφημερίδας και συμπλήρωσε το κείμενο 

με  έρευνα για να τεκμηριώσει τις απόψεις του. Ο πομπός του δεύτερου κειμένου 

(το συναντούμε σε ιστοσελίδα) είναι  επιστήμονας – ειδικός διαιτολόγος 

{Βασιλειάδου Φαίη}, ενώ αποδέκτες των κειμένων είναι γονείς , έφηβοι, 

αναγνωστικό κοινό εφημερίδων και διαδικτύου. 

Παρατήρησαν ότι και τα δύο κείμενα είναι πολυτροπικά. Στο πρώτο κείμενο η 

εικόνα παρουσιάζει τα παιδιά να τρώνε παθητικά χωρίς να κοιτάζουν το φακό 

απορροφημένα ίσως σε κάποια οθόνη. Πρόσεξαν επίσης ότι η εικόνα ήταν πρόχειρα 

επιλεγμένη. Στο δεύτερο κείμενο παρατήρησαν ότι η πυραμίδα τροφών δίνει 

διαγραμματικά τις ποσότητες και  την ποικιλία   που πρέπει να περιλαμβάνονται 
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στο καθημερινό διαιτολόγιο. Στη συνέχεια έκαναν τις παρατηρήσεις τους για τη 

σχέση του τίτλου με το περιεχόμενο του κάθε κειμένου. Στο πρώτο κείμενο 

πρόσεξαν ότι ο τίτλος είναι γενικός, ενώ στο περιεχόμενο περιλαμβάνονται και 

άλλες πτυχές του θέματος ( π.χ. τηλεόραση και παχυσαρκία, στατιστικά στοιχεία και 

άλλα). Στο δεύτερο κείμενο ο τίτλος συνάδει με το περιεχόμενο του κειμένου.  

Επίσης παρατήρησαν ότι το πρώτο  είναι άρθρο δημοσιογραφικό από συγκεκριμένη 

εφημερίδα, ενώ το δεύτερο  είναι επιστημονικό άρθρο, αφού γράφτηκε από μια 

ειδική διαιτολόγο.  

Εντόπισαν ακόμα το σκοπό του κάθε κείμενου και  παρατήρησαν ότι στο πρώτο 

επισημαίνεται το πρόβλημα της παχυσαρκίας, χωρίς να παρουσιάζονται ξεκάθαρα 

τα αίτια του προβλήματος.  Ο αναγνώστης αφήνεται να εντοπίσει μόνος του τα 

αίτια και να προβληματιστεί { …να ελέγξουμε το τι τρώμε}.  Αποσιωπούνται δηλαδή 

οι αιτίες της παχυσαρκίας. Αντίθετα, το δεύτερο κείμενο προτείνει τη μεσογειακή 

διατροφή προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ασθένειες, όπως η παχυσαρκία. 

Εντοπίζουν ότι ο συγγραφέας του πρώτου κειμένου είναι αρθρογράφος και αφήνει 

τους αναγνώστες να προβληματιστούν πάνω στο θέμα, ενώ στο δεύτερο κείμενο η 

ειδικός προτείνει ξεκάθαρες λύσεις, λόγω της ειδικότητάς της.  

Το πρώτο κείμενο χρησιμοποιεί απλό λεξιλόγιο με εξειδικευμένες λέξεις, ενώ το 

δεύτερο περιλαμβάνει και ιατρικούς όρους. 

Ο μαθητές/τριες παρατήρησαν επίσης ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στα 

κείμενα τεκμηριώνονται με μαρτυρίες, έρευνες και στατιστικά στοιχεία.   

Στο πρώτο κείμενο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία έρευνας που αφορούν την 

παχυσαρκία στην Ευρώπη.  Οι μαθητές/τριες τα εντόπισαν και τα σχολίασαν. Στο 

δεύτερο κείμενο απλώς αναφέρεται μια μελέτη σχετικά με τη σημασία του 

ελαιόλαδου. 

Οι μαθητές/τριες παρατήρησαν ότι στο πρώτο κείμενο δράστης είναι η κακή 

διατροφή, χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα, ενώ  στο δεύτερο δράστης είναι η 

μεσογειακή διατροφή που  θα επιλύσει το πρόβλημα. 

Στο πρώτο κείμενο χρησιμοποιείται η Υποτακτική έγκλιση {3η παράγραφος} για να 

δείξει την προτροπή του συγγραφέα προς τους αναγνώστες. Αντίθετα στην πρώτη 

και τη δεύτερη παράγραφο χρησιμοποιείται οριστική έγκλιση για να δείξει το 

βέβαιο, το πραγματικό. Στο δεύτερο κείμενο χρησιμοποιείται μόνο οριστική έγκλιση 

για να δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή όντως εξασφαλίζει την υγεία στον 

άνθρωπο. 

Οι μαθητές/τριες παρατήρησαν  πολλές σύνθετες λέξεις και στα δύο κείμενα {π.χ. 

παχυσαρκία, διατροφή, πολυακόρεστα, περιλαμβάνει, καταναλώνει, 
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αντιοξειδωτικές}.  Έγινε παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα της Γραμματικής 

(σελ.160). Παρατήρησαν ότι το συγκεκριμένο λεξιλόγιο δείχνει το επίπεδο 

μόρφωσης του συγγραφέα και  μ’  αυτό, το κείμενο γίνεται  πιο πειστικό και έγκυρο. 

Ακολούθως εντόπισαν ότι το πρώτο κείμενο αναφέρεται αποκλειστικά στην παιδική 

παχυσαρκία ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στους ενήλικες. Το 

δεύτερο κείμενο αναφέρεται στους ενήλικες, οι οποίοι φέρουν ευθύνη και για τη 

διατροφή των παιδιών τους. Προβληματίστηκαν για το σε ποιες κοινωνίες 

εντοπίζεται το πρόβλημα καθώς και για το πώς θα άλλαζε το κείμενο αν γραφόταν 

σε άλλη εποχή , άλλο μέρος ή σε άλλο πολιτισμό.  Μετά από συζήτηση διαπίστωσαν 

ότι το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται στις χώρες του Δυτικού κόσμου όπου 

παρατηρείται αφθονία υλικών αγαθών, οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ γρήγοροι, 

απουσιάζει η άσκηση και κυριαρχεί η καθιστική ζωή. Στις τριτοκοσμικές χώρες δεν 

τίθεται θέμα παχυσαρκίας αλλά υποσιτισμού. Επίσης σε παλαιότερες εποχές  ο 

κόσμος ζούσε πιο υγιεινά και δεν είχε στη διάθεσή του αφθονία υλικών αγαθών.  

Στην τελική αξιολόγηση των κειμένων, οι μαθητές/τριες συζήτησαν  κατά πόσο 

πείστηκαν από τα κείμενα και στήριξαν τις απόψεις τους με επιχειρήματα. 

Στη συνέχεια αποφάσισαν να βρουν κείμενα  που παρουσιάζουν την αντίθετη 

εικόνα από αυτή που παρουσιάζουν τα κείμενα της ενότητας μας { από τον Δυτικό 

κόσμο και από τις τριτοκοσμικές χώρες} και σε προσεχές μάθημα να τα 

συνεξετάσουν  με τα προηγούμενα. 

Κάποιοι μαθητές αποφάσισαν να ετοιμάσουν ερωτηματολόγιο που θα δοθεί σε 

τμήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου με στόχο να καταγραφούν οι διατροφικές 

συνήθειες των εφήβων, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές να  δημιουργήσουν  ένα 

πολυτροπικό  κείμενο που να περιέχει κανόνες σωστής διατροφής για να το 

αναρτήσουν στην κουζίνα του σπιτιού τους καθώς και στην πινακίδα της τάξης τους.   
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Κείμενο 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

  

 H Ελλάδα έχει τα σκήπτρα στην κατανάλωση θερμίδων και τα πιο 
παχύσαρκα παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Kατέχει την τρίτη θέση στην 

παγκόσμια κατάταξη της παχυσαρκίας μετά από τη Νότια Αφρική και το 
Κουβέιτ. Σε 20 χρόνια θα χαθούν περισσότερα παιδιά από την κακή 

διατροφή παρά από τα ναρκωτικά ή το AIDS, σύμφωνα με έρευνα του 
Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια 
μία εκστρατεία ενημέρωσης για να επιστήσει την προσοχή στους κινδύνους 

που ελλοχεύει η αισθητή αύξηση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας 
στη χώρα μας. 

 

Ειδικότερα, το ποσοστό αύξησης της παχυσαρκίας, σε παιδιά ηλικίας 6-11 
ετών, φθάνει το 54% και το 40% σε εφήβους ηλικίας 12-17 ετών. Είναι 
πράγματι θλιβερό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, να 

έχει εκλείψει η φυσική δραστηριότητα στα νεαρά άτομα, η οποία μάλιστα 
έχει αντικατασταθεί από τη μανιώδη τηλεθέαση, που συνοδεύεται από 

μηχανιστική κατανάλωση περιττών, ποσοτικά και ποιοτικά τροφίμων. 

   
Η Παχυσαρκία είναι ένα πολύ σοβαρό νόσημα, μία ασθένεια του 20ου και 

21ου αιώνα, που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Εξετάζεται μάλιστα από 
τους ειδικούς ως ένα νόσημα οφείλεται στις συνήθειες διατροφής και ζωής. 
Και αν δεν μπορούμε να καθορίσουμε την κληρονομικότητά μας, μπορούμε 

σίγουρα να ελέγξουμε το τί τρώμε για να μην γνωρίσουμε ποτέ την 
παχυσαρκία αλλά και για να λάμπουμε από υγεία.  

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιδημιολογική μελέτη για την 
παχυσαρκία στην Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία 
για την εμφάνισή της στον ελληνικό πληθυσμό, από περιορισμένης έκτασης 

μελέτες και εργασίες που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο, προκύπτει ότι η 
παγκόσμια αυτή επιδημία έχει πλήξει και τη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό.  

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
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1. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει σε εθνικό 
επίπεδο δείχνουν ότι συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας στις 

ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 10 έως 20% στους άνδρες και από 10 
έως 25% στις γυναίκες.  

2. Η συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί σε ποσοστό 10-

40% περίπου, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 10 
χρόνια.  

3. Τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Αγγλία τριπλασιάστηκαν τα τελευταία 20 

χρόνια, με έναν στους πέντε ενήλικες σήμερα να είναι σοβαρά υπέρβαρος.  

4. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο αριθμός των 
παχύσαρκων ενηλίκων έχει αυξηθεί κατά 50% παγκοσμίως από το 1995, 
φτάνοντας τα 300 εκατομμύρια πέρυσι. 

5. Η συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στη νότια Ευρώπη κυμαίνεται από 
15 έως 25%.  

  

 Παρακάτω διαβάστε δύο κείμενα που αλιεύσαμε από την εφημερίδα 

«Ελευθεροτυπία» και δείχνουν τη σχέση παχυσαρκίας και τηλεόρασης 
καθώς και το ρόλο της διαφήμισης στην εκδήλωση παιδικής παχυσαρκίας. 

H τηλεόραση παχαίνει 

   Στη Σικελία έσβησαν τις τηλεοράσεις. Τις έσβησαν για τρεις ολόκληρες 

ημέρες, και καλά έκαναν, γιατί δεν έβρισκαν διαφορετικό, ή πιο υγιή, 

τρόπο διαμαρτυρίας για την παιδική παχυσαρκία. Για την εμμονή, είτε 
γονέων είτε παιδιών να προτιμούν την ξάπλα στον καναπέ, την πολυθρόνα 
ή το κρεβάτι, όλοι μαζί φυλακισμένοι ενός «κουτιού», που κάποτε, και 

σωστά, αποκαλείτο μαγικό. Κάποτε όμως... 
  Οι Σικελοί ανταποκρίθηκαν στον κώδωνα του κινδύνου που έκρουσε η 

νομαρχία του Παλέρμο. Ανατρίχιασαν όταν διάβασαν νούμερα και στοιχεία. 
΄Οπως το γεγονός ότι το 36% παιδιών στην Ιταλία είναι παχύσαρκα. Οτι σε 
34 χρόνια το ποσοστό αυξήθηκε κατά το 26%, μαζί, φυσικά, και με τη 

σωματική τους περιφέρεια, που πέρασε από το 1, στα 6 εκατοστά. 
Ανατρίχιασαν όταν διάβασαν πως, από τα 60 εκατ. των Ιταλών, τα 5,4 

είναι χοντροί, ότι το πάχος αφαιρεί 8 με 13 χρόνια ζωής. Κυρίως ότι είναι 6 
οι ώρες την ημέρα που τα ιταλικά παιδάκια (ηλικίας από 6 έως 11) 
ξοδεύουν μπροστά από τις τηλεοράσεις τους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 

71%. 
  Κι έτσι, πάτησαν το off. ΄Εκρυψαν τα τηλεκοντρόλ, έκρυψαν ή σκέπασαν 

και τις τηλεοράσεις τους, κι όλα αυτά για να παροτρύνουν, κυρίως τους 
γονείς, να μην κλείνουν τα παιδιά τους στο σπίτι, αλλά να τα ωθήσουν να 
ξαναβγούνε στους ανοιχτούς χώρους. Σε παιδικές χαρές ή πάρκα, 

οπουδήποτε εν πάση περιπτώσει προσφέρεται για κίνηση και τρέξιμο, είτε 
με την μπάλα είτε χωρίς. 

  Να τα ωθήσουν να επιστρέψουν κοντά στον αθλητισμό, είτε λέγεται 
κλασικός είτε ομαδικό είτε με μία μπάλα ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του 
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βόλεϊ, του χάντμπολ, του τένις, ακόμη και του γκολφ. 
  "Τρεις ημέρες χωρίς τηλεόραση δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα", 

λέει ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας, Νίνο Μινάρντο. "Είναι όμως ένα 

πρώτο βήμα και παράλληλα ένα μήνυμα για όλες εκείνες τις οικογένειες 
που κλειδώνουν τα παιδιά τους μέσα, μόνο και μόνο για να λένε ότι στο 

σπίτι είναι ασφαλέστερα ή ότι, εάν αθλούνταν, θα τραυματίζονταν 
ευκολότερα. Συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα κομπιούτερ ή τα 
βίντεογκέιμ δεν είναι σε καμία περίπτωση "δαιμονικές": Aρκεί κάποιος να 

ξέρει να τις χρησιμοποιεί με μέτρο και επιλεκτικότητα". 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/12/2004 

  

Φαστ, στοπ, φουντ 

  Νέα "όπλα" στη μάχη κατά της παχυσαρκίας χρησιμοποιεί η βρετανική 
κυβέρνηση αποφασίζοντας να απαγορεύσει τις διαφημίσεις "πρόχειρου 
φαγητού" (fast food)  στην τηλεόραση πριν από τις 9 το βράδυ. 

Παράλληλα, καθιερώνεται ειδική "σήμανση" σε προϊόντα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη και λιπαρά. 

 Οι προτάσεις περιλαμβάνονται στη λεγόμενη "Λευκή Χάρτα" της 
κυβέρνησης για την υγεία, η οποία θα δημοσιοποιηθεί μέσα στην 
εβδομάδα. Η απόφαση για την απαγόρευση των διαφημίσεων ικανοποιεί 

τους Βρετανούς γονείς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται 
εξαγριωμένοι από τον βομβαρδισμό διαφημίσεων ανθυγιεινών προϊόντων 

που δέχονται τα παιδιά. 
  Η απαγόρευση θα αφορά κυρίως διαφημίσεις για τσιπς, χάμπουργκερ, 

σνακ, αναψυκτικά αλλά και ορισμένες κατηγορίες δημητριακών με 
σοκολάτα και κροκέτες ψαριού. Σχετικά με τη "σήμανση" των προϊόντων, η 

βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να τοποθετηθεί κόκκινη ταμπέλα σε 
τρόφιμα με υψηλά λιπαρά ή μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Το 

πορτοκαλί θα τοποθετηθεί σε τρόφιμα που μπορεί να παχαίνουν, αλλά δεν 
είναι επικίνδυνα εφόσον καταναλώνονται με μέτρο.      

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/11/2004 

http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/diatrofi/8paxysarkia.htm  

 

 

 

 

 

http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/diatrofi/8paxysarkia.htm
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Κείμενο 2 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

δημοσιεύθηκε στις 24/02/2011 

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 , ξεκίνησε μια έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας, με στόχο τη μελέτη των διατροφικών συνηθειών ανθρώπων από εφτά 

διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία, Φιλανδία, Η.Π.Α. 

και Ιαπωνία). Διήρκησε 30  χρόνια και πήραν μέρος περίπου 13.000 άτομα ηλικίας 

40-59 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι άνθρωποι που ζούσαν στις 

μεσογειακές χώρες και κυρίως στην Ελλάδα, εμφάνιζαν τα μικρότερα ποσοστά 

θνησιμότητας από καρκίνο και στεφανιαία νόσο, και είχαν το μεγαλύτερο μέσο όρο 

ζωής, σε σχέση με τους κατοίκους των άλλων χωρών. Προσπαθώντας οι επιστήμονες 

να ανακαλύψουν το μυστικό, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι ο ιδιαίτερος και 

φυσικός τρόπος ζωής τους (εργασία στην ύπαιθρο, αυξημένη φυσική δραστηριότητα), 

αλλά και η απλή και λιτή διατροφή τους, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή ως 

Μεσογειακή Διατροφή, ήταν η αιτία αυτού του φαινομένου. Πρόσφατη μεγάλη 

έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Δημόσιας 

Υγείας του Χάρβαρντ, που δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο, επιβεβαιώνει ότι η 

Μεσογειακή Διατροφή παρατείνει τη ζωή και προστατεύει από τις καρδιοπάθειες και 

τον καρκίνο. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής απεικονίζεται σχηματικά 

στην Διατροφική Πυραμίδα. 

  

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και περιλαμβάνει 

ζυμαρικά, ψωμί, δημητριακά, ρύζι και πατάτες πουλερικά και ψάρια, γαλακτοκομικά 

προϊόντα , μερικά πολύ λίγο επεξεργασμένα τρόφιμα και ελάχιστο κόκκινο κρέας. 

Στη βάση της πυραμίδας είναι τα δημητριακά, κυρίως τα μη επεξεργασμένα (ψωμί 

ολικής άλεσης, ζυμαρικά, ρύζι). Όσον αφορά τις πατάτες σύμφωνα με νεότερα 

δεδομένα πιθανών να σχετίζονται με το κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου II γι' αυτό 

συνιστάται η εβδομαδιαία και όχι η καθημερινή τους κατανάλωση. Περιλαμβάνει 

όμως δυο βασικά συστατικά : Το Ελαιόλαδο που είναι η κύρια πηγή λίπους και το 

κρασί. Η ημερήσια πρόσληψη γαλακτοκομικών γίνεται κυρίως με τη μορφή τυριού ή 

γιαουρτιού. Τα γλυκά καταναλώνονται λίγες φορές την εβδομάδα, ενώ πολλές φορές 

τη θέση της ζάχαρης παίρνει το μέλι. Το κόκκινο κρέας είναι σχεδόν απαγορευμένο 



 8 

και καταναλώνεται λίγες φορές το μήνα και σε μικρές ποσότητες, σε αντίθεση με το 

κοτόπουλο και το ψάρι που καταναλώνονται κάθε εβδομάδα. Πολύ συχνή είναι και η 

κατανάλωση κρασιού (ένα ή δύο ποτήρια κρασί κάθε ημέρα). Τονίζεται η διατροφική 

αξία των ψαριών, λόγω περιεκτικότητας τους σε ω-3 λιπαρά, που δρουν ενεργητικά 

στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει σημαντικά την 

πιθανότητα καρδιαγγειακών παθήσεων και κατά συνέπεια της στεφανιαίας νόσου της 

καρδιάς, αφού το λίπος προέρχεται κυρίως από το ελαιόλαδο και το ψάρι. Η συνολική 

πρόσληψη λίπους στη Μεσογειακή Διατροφή, φτάνει έως και το 40% της συνολικά 

προσλαμβανόμενης ενέργειας, χωρίς όμως αυτό να αυξάνει το κίνδυνο εμφάνισης 

στεφανιαίας νόσου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο κίνδυνος για 

στεφανιαία νόσο σχετίζεται με το είδος και όχι με τη συνολική προσλαμβανόμενη 

ποσότητα λίπους. Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει επίσης τον κίνδυνο της 

αρτηριοσκλήρυνσης, επειδή ελαττώνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης, της ινσουλίνης 

και της κακής χοληστερόλης (LDL). Το ελαιόλαδο, βασικό συστατικό της 

Μεσογειακής Διατροφής ασκεί ενεργητική δράση στους συνηθέστερους τύπους 

καρκίνου, όπως του μαστού και του προστάτη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης αποδεικνύει ότι το Ελαιόλαδο μειώνει το κίνδυνο του παχέος εντέρου. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η Μεσογειακή Διατροφή 

είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, οι 

αντιοξειδωτικές βιταμίνες και τα φλαβονοειδή, οι φυτικές ίνες και τα πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα που προσφέρουν στον ανθρώπινο οργανισμό ευεργετικές ιδιότητες. 

Καλό λοιπόν θα ήταν να ξεκινάγαμε από τη βάση της Διατροφής αυτής, το 

Ελαιόλαδο. 

Και γιατί όχι ένα  Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο όπως το IRIS Olive Oil. 

 Βασιλειάδη Φαίη 

Διαιτολόγος- Σύμβουλος Διατροφής Τηλ. επικοινωνίας:      2291041991  

 http://www.irisoliveoil.gr/el/articles/5  

http://www.irisoliveoil.gr/el/articles/5

