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Τα μέλη της ομάδας:
Α1 Γυμνασίου
Αδαλής Μιχάλης
Κουρκουτή Ελένη
Κεραμίδη Κυριακή
Κασκαμπά Μυρσίνη
Καράβολα Μαρία
Βαξεβάνη Γεωργία
Καραμπέτσου Γιασεμή
Α2 Γυμνασίου
Ζωάκης Στέλιος
Καράβολας Πέτρος
Σανίδης Ιπποκράτης
Κωσταράς Στέφανος
Τζαννή Δέσποινα
Φλοαρέα Μαρία
Κιοβρέκη Δήμητρα
Χαμχούμη Χριστίνα
Τζιμή Χαρά
Ψούχλου-Μυρογιάννη Άννα
Μαχήλαϊ Ανήσα
Τζήκα Παναγιώτα
Πρίμπας Στρατής
Χονδρός Χρήστος
Πετρίδης Πέτρος
Β Γυμνασίου
Ιδιαίτερη η συμμετοχή της Σάββα Μαρίας

Την ομάδα συντόνισαν οι καθηγήτριες: Κατσούρη Ασημένια
Κουκούλα Ευστρατία
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Εισαγωγή στη Μεσογειακή Διατροφή
Ως «Μεσογειακή Διατροφή» αναφέρεται ένα είδος διατροφής που χαρακτηρίζεται
από χαμηλή κατανάλωση λίπους και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέων, και
αντίθετα από υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων , που βρίσκονται κυρίως στα σιτηρά
και τα προϊόντα τους (δημητριακά , ψωμί , ρύζι και μακαρόνια), στα φρούτα , στα
λαχανικά , στο γάλα και τα γαλακτοκομικά. Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης
πλούσια σε βιταμίνες, ενώ η κύρια μορφή λίπους χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο.
Η διατροφή ονομάστηκε έτσι επειδή καταναλώνονταν από χώρες τις μεσογείου.
Πολυετείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται ως ο πιο
υγιεινός τρόπος διατροφής, αφού προστατεύει από καρδιακές προσβολές, καρκίνο,
παχυσαρκία, κ.α.. Τα τελευταία χρόνια είδαν το φως της δημοσιότητας πολυετείς
έρευνες για τη μεσογειακή διατροφή. Η σύγχρονη διαιτολογία θεωρεί σήμερα τη
μεσογειακή δίαιτα ως τρόπο ζωής που χαρίζει μακροζωία και καλή υγεία. Ακόμα και
ο Πλάτων στην «Πολιτεία» συνιστά στους νέους λιτή διατροφή από ψωμί, ελιές, τυρί,
βολβούς και λάχανα. Την ίδια εποχή που ο κόσμος στερούνταν αισθητικής στο θέμα
της διατροφής και δεν έδινε σημασία στη γεύση, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν
εβδομήντα είδη ψωμιού.
Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
Αφθονία τροφών φ υ τ ι κ ή ς προέλευσης, όπως φρούτα, λαχανικά, πατάτες,
δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια.
Ε λ α ι ό λ α δ ο ως βασικό έλαιο, που αντικαθιστά όλα τα άλλα λίπη και
έλαια όπως βούτυρο, μαργαρίνη κτλ.
Καθημερινή λήψη μικρών ποσοτήτων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το
τυρί και το γιαούρτι.
Κατανάλωση ψ α ρ ι ο ύ και πουλερικών σε εβδομαδιαία βάση (όχι
καθημερινή).
Αυγά το πολύ μέχρι 4 την εβδομάδα (να σημειωθεί ότι στον αριθμό αυτόν
περιλαμβάνονται και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο μαγείρεμα).
Κατανάλωση ζάχαρης (που υπάρχει βέβαια στα γλυκά) σε εβδομαδιαία βάση
(όχι καθημερινή).
"Κόκκινο" κρέας (μοσχάρι, χοιρινό κτλ.) μόνο λίγες φορές το μήνα.
Φυσική δραστηριότητα (περπάτημα, κίνηση γενικότερα) στο επίπεδο που
συντηρεί την αίσθηση καθημερινής υγείας και ευεξίας.
Λογική κατανάλωση κρασιού από τους ενήλικους (συνήθως με τα γεύματα 1-2
ποτηράκια του κρασιού).
Τα βασικά της χαρακτηριστικά απεικονίζονται σχηματικά με την αντίστοιχη
Διατροφική Πυραμίδα. Πρόκειται για μια γραφική αναπαράσταση των
ποσοτήτων των διαφόρων συστατικών της δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας.
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Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή

Αλκοόλ-Γλυκά-Κόκκινο Κρέας

Λίπη-Έλαια

Γαλακτοκομικά-Κρέας-Ψάρια

Φρούτα-Λαχανικά

Δημητριακά-Πατάτες

Άφθονα Υγρά
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1. 12-14 Λίτρα καθημερινά
2. Προϊόντα ΔημητριακώνΠατάτες 8 μικρομερίδες*
3. Φρούτα-Λαχανικά 3-6
μικρομερίδες*

4. Γαλακτοκομικά-Κρέας-Ψάρι 3-5
μικρομερίδες*
5. Λίπη-Έλαια κύρια προστιθέμενα
λιπίδια
6. Αλκοόλ-Γλυκά-Κόκκινο Κρέας 4
μικρομερίδες*

Καθημερινά

Εβδομαδιαία

Μηνιαία

* μια μικρομερίδα=μισή μερίδα
εστιατορίου
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ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Διατροφή πλούσια σε φασόλια, δημητριακά και ξηρούς
καρπούς μπορεί να είναι ένας από τους τρόπους, για να
αποφευχθεί ο καρκίνος, υποστηρίζουν Βρετανοί
ερευνητές. Επιστήμονες του University College στο
Λονδίνο ανακάλυψαν ότι οι καθημερινές αυτές τροφές –
συχνότατα στο περιθώριο των γευστικών επιλογών μας
– περιέχουν ένα «αντικαρκινικό» συστατικό.
Το συστατικό αυτό εμποδίζει τη λειτουργία ενός
ενζύμου, το οποίο συνευθύνεται για την ανάπτυξη
όγκων. Όπως δήλωσαν στην ιατρική επιθεώρηση Cancer
Research, στο μέλλον είναι πιθανό να ενσωματωθούν οι
ιδιότητες του συστατικού αυτού σε φαρμακευτικά
σκευάσματα.

Οι επιστήμονες ερευνούν το ένζυμο «phospoinositide3kinase» στο πλαίσιο των ερευνών για τη θεραπεία του
καρκίνου, αλλά εώς τώρα έχει σταθεί δύσκολη η
παρασκευή φαρμάκου, λόγω προβλημάτων που
σχετίζονται με τη χημική σταθερότητα του ενζύμου και
την τοξικότητα του.
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Όταν η επιστημονική ομάδα χορήγησε δόσεις της
ουσίας αυτής σε ποντίκια που έπασχαν από καρκίνο των
πνευμόνων, παρατήρησε ότι όχι μόνο εμπόδιζε την
ανάπτυξη όγκων άλλά ενίσχυε τη δράση άλλων
αντικαρκινικών φαρμάκων.
Επιπρόσθετα η ουσία έμοιαζε να είναι μη τοξική, σε
αντίθεση με τις γνωστές χημειοθεραπείες.
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ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ
Εκτός από τις καινούριες δίαιτες, που κάθε τόσο
προτείνουν οι διαιτολόγοι για τη μείωση της
χοληστερόλης ,ας μη ξεχνάμε τη μεσογειακή διατροφή
την κατεξοχήν ελληνική δίαιτα. Με άλλα λόγια αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι να θυμηθούμε τι έτρωγαν οι
παππούδες μας, αγνό ελαιόλαδο, όσπρια, δημητριακά,
φρούτα, λαχανικά, ψάρι και κρέας.
Τα λαχανικά λοιπόν αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της μεσογειακής διατροφής. Το καθημερινό μας
διαιτολόγιο πρέπει να περιέχει κατά 30% λαχανικά και
φρούτα. Είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για την υγεία,
διότι είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία
και φυτικές ίνες. Κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες
ανάλογα με τα χρώματά τους, την περιεκτικότητα τους
σε υδατάνθρακες, τη χρησιμότητα τους και την
περιεκτικότητα σε βιταμίνες Α και C.
Τα λαχανικά μπορούν να καταναλωθούν σε
οποιαδήποτε
μορφή
φρέσκα
κατεψυγμένα,
κονσερβοποιημένα, αποξηραμένα η ακόμα και σε μορφή
χυμού.
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Το σύνολο σχεδόν των λαχανικών δεν περιέχει λίπος
και καθόλου χοληστερόλη. Το μεγαλύτερο μέρος της
ενέργειας τους προέρχεται από υδατάνθρακες. Τα
λαχανικά θεωρούνται σπουδαία πηγή βιταμινών Α,C και
φολικού οξέος, μετάλλων και φυτικών ινών.
Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι περιέχουν και πολλές
αντικαρκινικές ιδιότητες.
Η σύσταση των λαχανικών και η θρεπτικότητά τους
επηρεάζονται
από
πολλούς
παράγοντες.
Η
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C αλλάζει ανάλογα με την
ποικιλία, την ωριμότητα, την έκθεση στον ήλιο, τη
θερμοκρασία διατήρησης καθώς και τη μέθοδο χειρισμού
και μεταφοράς. Η θρεπτική αξία των λαχανικών
εξαρτάται και από τη φρεσκάδα τους. Οι βιταμίνες και τα
άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν
αρχίζουν να χάνονται από τη στιγμή που θα κοπούν. Το
φολικό οξύ καταστρέφεται από τη θερμότητα κατά το
μαγείρεμα και για το λόγο αυτόν τα λαχανικά θα πρέπει
να βράζονται σε λίγο νερό. Το χρώμα των λαχανικών
είναι μια ένδειξη ύπαρξης βιταμίνης Α. Σε γενικές
γραμμές όσο πιο έντονο είναι το χρώμα τόσο περισσότερη
βιταμίνη έχει το λαχανικό.
Ο καταναλωτής όταν επιλέγει λαχανικά θα
πρέπει να τα αγοράζει την εποχή του χρόνου που
εμφανίζονται στη φύση. Και αυτό διότι τότε έχουν
καλύτερη εμφάνιση, άρωμα, καλύτερη γεύση και
πιθανότατα έχουν υποστεί και τη μικρότερη επίδραση
από φυτοφάρμακα.
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‘Όλα τα λαχανικά δεν έχουν την ίδια ποσότητα
βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών. Για να
είναι ένα διαιτολόγιο ισορροπημένο αλλά και γευστικό
θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία λαχανικών, που είναι το
κλειδί για την κατανάλωση σημαντικής ποσότητας
βιταμινών.
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ΦΡΟΥΤΑ
Η μεγαλύτερη κατηγορία όξινων τροφών είναι τα
φρούτα. Όλα τα φρούτα όταν είναι άγουρα έχουν έντονα
όξινη γεύση και πολλά από αυτά διατηρούν αρκετή
όξύτητα και μετά την ωρίμανση τους. Είναι γενικά
γνωστό σήμερα ότι τα φρούτα είναι πολύ πλούσια σε
βιταμίνες.

Οι όξινες γεύσεις τους τονίζουν την αξία των φρέσκων
φρούτων σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Και
μάλιστα τα ιδανικότερα φρούτα είναι τα φρούτα, που
είναι στην εποχή τους.
Στα φρούτα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η ύπαρξη
των όξινων ιδιοτήτων.
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Το ελαιόλαδο φέρεται να έχει με σειρά ευεργετικές
ιδιότητες μεταξύ των οποίων η ρύθμιση των επιπέδων
λιπιδίων του αίματος και ο έλεγχος της υπέρτασης.
Το παραπάνω συγκαταλέγουν το ελαιόλαδο στους
συμμάχους του ανθρώπου, κατά των καρδιακών
παθήσεων. Επιπλέον, αποτελεί ένα εξαιρετικά νόστιμο
συμπλήρωμα που ευνοεί την κατανάλωση πολλών
λαχανικών και χορταρικών.
Όπως τονίστηκε, όχι μόνο δεν έχει υπάρξει ποτέ
οποιαδήποτε υπόνοια ότι το ελαιόλαδο μπορεί να αυξάνει
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, αλλά αντιθέτως
αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι μπορεί να περιορίζει
το κίνδυνο εμφάνισης κάποιων καρκίνων.
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ΤΟ ΨΑΡΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ
Αν και πολλοί είναι εκείνοι που δεν τα «συμπαθούν»
ιδιαίτερα, έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι τα ψάρια
βοηθούν σημαντικά στην προστασία του εγκεφάλου και
τη σωστή λειτουργία της καρδιάς.
Σύμφωνα με έρευνες και στοιχεία διασταυρωμένα από
την επιστημονική κοινότητα, η κατανάλωση ψαριών
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, μπορεί να
αποδειχθεί ευεργετική για τον ανθρώπινο οργανισμό,
τόσο για τα παιδιά, όσο και για του ενήλικες, εξαιτίας
των λιπαρών οξέων ωμέγα-3, που περιέχονται στα
ψάρια, ιδιαίτερα αυτά με σκούρο κρέας. Επιπρόσθετα
στα ψάρια συναντώνται ουσίες όπως το ασβέστιο, το
νάτριο, το κάλιο, ο φώσφορος, ο χαλκός, ο σίδηρος, το
μαγνήσιο και το ιώδιο, που είναι πολύτιμες για την
ανθρώπινη υγεία.
Μεγάλος αριθμός ιχνοστοιχείων, όπως το λίθιο, το
στρόντιο, το βόριο κ.α., βρίσκεται στη σάρκα κυρίως των
θαλασσινών ψαριών. Οι ανόργανες ουσίες – ιδιαίτερα ο
σίδηρος – είναι πολύ σημαντικές για τον ανθρώπινο
οργανισμό και «συναγωνίζονται» σε αξία ακόμα και τις
πιο γνωστές βιταμίνες.
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στη διάρκεια του προγράμματος εκπονήθηκε έρευνα
από τους μαθητές του προγράμματος με συμμετοχή
ολόκληρου του σχολικού δυναμικού, το οποίο αριθμούν
127 μαθητές. Και ιδού τα αποτελέσματα:

Αριθμός μαθητών

Τι τρώτε για πρωινό;
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Τίποτα
Μόνο γάλα
Γάλα και κάτι άλλο
μαζί
1

Διάφορα εκτός από
γάλα

Τρόφιμα στο πρωινό

33 μαθητές δεν παίρνουν καθόλου πρωινό πριν το
σχολείο
38 πίνουν μόνο γάλα.
38 πίνουν γάλα και κάτι άλλο.
12 τρώνε κάτι άλλο εκτός από γάλα.
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Τι τρώτε στο σχολείο;
50
45
Αριθμός μαθητών

40
35
30
25

Σειρά1

20
15
10
5
Σοκολάτες πατατάκια από κυλικείο

Τοστ ή σάντουιτς,τυρόπιτα από κυλικείο

Κουλούρι και χυμό από κυλικείο

Φρούτα,ξηρούς καρπούς από το σπίτι

Τοστ ή σάντουιτς από το σπίτι

Τίποτα

0

Δεκατιανό

20 μαθητές δεν τρώνε τίποτα στη διάρκεια του σχολικού
προγράμματος.
9 από αυτούς τρέφονται με πατατάκια και σοκολάτες.
Μόνο 2 δήλωσαν ότι τρώνε φρούτα ή ξηρούς καρπούς.
Η πλειοψηφία τρώνε τοστ ή σάντουιτς, που
προμηθεύονται από το κυλικείο(44) ή το σπίτι (29).
Μερικοί (29) δήλωσαν ότι τρώνε κουλούρι και χυμό.
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Πόσο συχνά τρώτε κρέας

0 φορές
κρέας/εβδομάδα
1 φορά
κρέας/εβδομάδα
2 φορες
κρέας/εβδομάδα
3 φορές
κρέας/εβδομάδα
4 φορές
κρέας/εβδομάδα

1 μόνο μαθητής δήλωσε ότι δεν τρώει καθόλου κρέας
27 μαθητές ότι τρώνε μια φορά την εβδομάδα, που είναι
το ιδανικό.
55 ότι τρώνε 2 φορές, που είναι πολύ.
22 ότι τρώνε 3 που είναι πάρα πολύ.
18 μαθητές τρώνε 4 φορές την εβδομάδα!!!!!!
Πόσες φορές τρώτε ψάρι την εβδομάδα
0 φορές
ψάρι/εβδομάδα
1φορά
ψάρι/εβδομάδα
2 φορές
ψάρι/εβδομάδα
3 φορές
ψάρι/εβδομάδα
4 φορές ψάρι
εβδομάδα

19 μαθητές δεν τρώνε καθόλου ψάρι, 62 1 φορά την
εβδομάδα.
32 μαθητές 2 φορές, που είναι το ιδανικό.
4 μαθητές τρώνε 3 φορές και 6 μαθητές 4 φορές.
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Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε κοτόπουλο;
0 φορές
κοτόπουλο/εβδομάδα
1 φορά
κοτοπουλο/εβδομάδα
2 φορές
κοτόπουλο/εβδομάδα
3 φορές
κοτόπουλο/εβδομάδα
4 φορές
κοτόπουλο/εβδομάδα

10 μαθητές δεν τρώνε καθόλου κοτόπουλο, 47 μόνο 1
φορά την εβδομάδα και 23 2 φορές την εβδομάδα, που
θεωρείται ιδανικό.
14 τρώνε 3 φορές την εβδομάδα και 4 δήλωσαν 4 φορές
την εβδομάδα που είναι πάρα πολύ.
Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε όσπρια;

0 φορές όσπρια/εβδομάδα
1 φορά όσπρια/εβδομάδα
2 φορές όσπρια/εβδομάδα
3 φορές όσπρια/εβδομάδα
4 φορές όσπρια/εβδομάδα

19 μαθητές δεν τρώνε καθόλου όσπρια, 25 τρώνε μόνο
μια φορά την εβδομάδα. 34 τρώνε 2 φορές την εβδομάδα,
που θεωρείται ιδανικό.
24 μαθητές τρώνε 3 φορές την εβδομάδα και 8 μαθητές 4
φορές.
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Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε λαχανικά;
0 φορές
λαχανικά/εβδομάδα
1 φορά λαχανικά/εβδομάδα
2 φορές
λαχανικά/εβδομάδα
3 φορές
λαχανικά/εβδομάδα
4 φορές
λαχανικά/εβδομάδα

13 μαθητές δεν τρώνε καθόλου λαχανικά. 22 τρώνε μόνο
1 φορά την εβδομάδα. 16 τρώνε 2 φορές την εβδομάδα,
19 3 φορές την εβδομάδα και 42 4 φορές. Θα έπρεπε να
τρώνε καθημερινά, ωστόσο θα ήταν ελπιδοφόρο αν η
απάντηση τους ήταν 4 φορές.
Πόσο συχνά τρώτε ζυμαρικά;
0 φορές
ζυμαρικά/εβδομάδα
1 φορά
ζυμαρικά/εβδομάδα
2 φορές
ζυμαρικά/εβδομάδα
3 φορές
ζυμαρικά/εβδομάδα
4 φορές ζυμαρικά την
εβδομάδα

4 μαθητές δεν τρώνε ζυμαρικά, 19 τρώνε μια φορά την
εβδομάδα, 45 2 φορές, 33 3 φορές και 18 4 φορές.
Τονίστηκε ότι τα ζυμαρικά είναι μια πλούσια σε άμυλο
τροφή που μπορεί να τρώγεται 2 φορές την εβδομάδα
συνδυαζόμενη με τυρί ή σάλτσα ντομάτα και σαλάτα.
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Πόσο νερό πίνετε την ημέρα;

1 ποτήρι νερό
2 ποτήρια νερό
3 ποτήρια νερό
4 ποτήρια νερό
πάνω από 4

2 μαθητές πίνουν μόνο 1 ποτήρι νερό ημερησίως, 7 μόνο
2, 15 μόνο 3, 10 4 ποτήρια και 88 πίνουν πάνω από 4
ποτήρια νερό, που είναι και η καλύτερη επιλογή.
Τί επιδόρπιο τρώτε;

Αριθμός μαθητών

60
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Σειρά1

20
10
0
Γλυκό

Φρούτο

Τίποτα

Είδος επιδορπίου

27 μαθητές δεν τρώνε επιδόρπιο, 47 τρώνε γλυκό και 48
τρώνε φρούτο, που είναι και η καλύτερη επιλογή.
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Τί πίνετε περισσότερες φορές την
εβδομάδα;

Γάλα
Φυσικό χυμό
(συσκευασία)
Φυσικό χυμό
(στυμμένο)
Αναψυκτικά

Οι περισσότεροι μαθητές (53) πίνουν γάλα περισσότερες
φορές την εβδομάδα, 34 πίνουν συσκευασμένο χυμό,
μόνο 15 στυμμένο χυμό και 22 αναψυκτικά.
Τι τρώτε πιο συχνά για βραδινό;

Γάλα με Κορν-Φλέϊκς
Τοστ
Πίτσα
Σουβλάκια
Κάτι άλλο

22 μαθητές τρώνε για βραδινό γάλα με Κορν-φλεϊκς, 44
τοστ, 7 πίτσα, 18 σουβλάκια και 47 κάτι άλλο.
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Αριθμός μαθητων σε σύνολο
127

Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των τροφίμων
που αγοράζετε;
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Σειρά1

Ναι

Όχι

Κάποιες φορές

78 μαθητές ελέγχουν την ημερομηνία λήξης των
τροφίμων, που αγοράζουν, 7 δεν την ελέγχουν και 31
την ελέγχουν κάποιες φορές.
Ελέγχετε τα συστατικά των τροφίμων
που αγοράζετε;

Ναι
Όχι
Κάποιες φορές

Μόνο 24 μαθητές ελέγχουν τα συστατικά των τροφίμων
που αγοράζουν, 54 ελέγχουν κάποιες φορές και 39 δεν
ελέγχουν ποτέ.
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Ακολουθούν φωτογραφίες ατομικών εργασιών των
μαθητών
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