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1. Ημερομηνία
Η έρευνα έγινε από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Μάιο του
2017
2. Δραστηριότητα
3. Περιεχόμενα ερευνητικών κεφαλαίων
- Αντί προλόγου – Το ερώτημα είναι…
- Ο σπουδαίος ρόλος της διατροφής
- Η ιστορία της διατροφής
- Οι Αρχαίοι Έλληνες και η διατροφή
- Μεσογειακή διατροφή και οφέλη
- Η φιλοσοφία της Μεσογειακής διατροφής
- Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
- Η σημασία της υγιεινής διατροφής
- Ο ρόλος του ψωμιού στη διατροφή
- Διατροφή – άσκηση- ποιότητα ζωής – καλή υγεία
- Διατροφή και παροιμίες
- Στη σημερινή Ελληνική πραγματικότητα

4. Ερευνητικά κεφάλαια
Αντί προλόγου
Το ερώτημα είναι
Μήπως δεν είμαστε σωστά ενημερωμένοι για το αν οι διατροφικές μας
συνήθειες είναι σωστές;

Η διατροφή μας παίζει σπουδαίο ρόλο στη κατάσταση της υγείας μας
Μέσω της τροφής παίρνουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε ως
οργανισμοί για να μπορούμε να ζούμε . Σε μια ισορροπημένη διατροφή
όλα χρειάζονται, λίπη , υδατάνθρακες πρωτεΐνες διότι και τα τρία είναι
θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, τα οποία βρίσκονται σε
διαφορετικές ποσότητες και αναλογίες στα τρόφιμα , επομένως το
διαιτολόγιό μας πρέπει να έχει όλα τα προϊόντα όπως δημητριακά,
φρούτα , λαχανικά, όσπρια , τυροκομικά κλπ., όπως και να υπάρχει
ποικιλία τροφίμων.

Όλες οι τροφές όμως είναι κατάλληλες για τη διατροφή μας;

Θα πρέπει να ακολουθούμε κανόνες υγιεινής διατροφής για να έχουμε
καλή υγεία, να προλάβουμε ασθένειες και τέλος να αποκτήσουμε
καλές διατροφικές συνήθειες
Και αυτό είναι που θέλουμε να ερευνήσουμε

η τροφή είναι απαραίτητη, μέσο επιβίωσης,
πρώτο μέλημα στη ζωή , βασική βιολογική
ανάγκη ή και κάτι άλλο;

Μετά από μελέτες που έχουν γίνει γύρω από το θέμα συμπεραίνουμε
πως ο υγιεινός και παραδοσιακός τρόπος διατροφής των
προηγούμενων γενεών ( πριν ‘κουραστεί’ η γη και μολυνθεί το
περιβάλλον) έδινε υγεία, μακροζωία και ευτυχία .
Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή , να επιστρέψουμε στον παραδοσιακό
τρόπο της Μεσογειακής διατροφής.
Από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας , λέγεται ότι η υγεία
των μεσογειακών λαών επηρεάζεται από την κατανάλωση του
ελαιόλαδου σε συνδυασμό με τα όσπρια και λαχανικά τα οποία
προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό τον οργανισμό από χρόνιες ασθένειες.
Από τις έρευνες που έχουν γίνει μαθαίνουμε ότι οι διατροφικές
συνήθειες ότι συνδυάζονται με καθημερινή άσκηση και βέβαια όχι
κάπνισμα μας χαρίζουν υγεία .
Εάν προσέχουμε τη διατροφή μας, διαλέγουμε ένα παραδοσιακό τρόπο
υγιεινής διατροφής και βέβαια μαγειρεύουμε με παραδοσιακά τα
φαγητά, αυτά που καθιέρωσε ο χρόνος και η ζωή , πριν χαθεί από τον

σημερινό τυποποιημένο τρόπο ζωής που όλα γίνονται γρήγορα , ακόμα
και τα φαγητά , είμαστε στον σωστό δρόμο για την υγεία μας.

Η ιστορία της διατροφής
‘’ Το φαγητό πρέπει να θρέψει το συλλογικό στομάχι προτού μπορέσει
να θρέψει το συλλογικό νου’’Marvin Harris

Τρεις μεγάλοι σταθμοί άλλαξαν την δίαιτα και διατροφή των
ανθρώπων:
- η ανακάλυψη και χρήση της φωτιάς
- η εξημέρωση και η συστηματική παραγωγή φυτικών και ζωικών
ειδών
- η βιομηχανική επανάσταση
οι πρωτόγονοι άνθρωποι έψαχναν την τροφή τους στο περιβάλλον που
ζούσαν, μαζεύοντας καρπούς , ρίζες βλαστούς και άλλα είδη χόρτων,
κυνηγώντας πουλιά , άγρια ζώα και πιάνοντας ψάρια . Ο άνθρωπος
από τροφοσυλλέκτης έγινε κυνηγός και αργότερα παραγωγός ,
καλλιεργητής , εκτροφέας . Είναι η περίοδος της Παραγωγικής
επανάστασης και έτσι αρχίζει η γεωργία .

ο άνθρωπος αρχίζει να καλλιεργεί τη γη και να παράγει κάποιες από τις
τροφές του. Αυτό γεωγραφικά συνέβη στην Ανατολή
πριν πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα
πρώτα γεωργικά εργαλεία από ξύλο ή κόκκαλο , όπως το δρεπάνι που
το ακόνιζε πάνω σε κοφτερές πέτρες.
Τα σιτηρά ήταν τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν. Έτσι λοιπόν
αποκτά μόνιμη κατοικία σε ένα μέρος για να μπορεί να ασχοληθεί με τις
καλλιέργειες και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι πρώτες
κοινότητες. Εξημέρωσε τα πρώτα ζώα ( βόδια , αγελάδες, πρόβατα)και
οι πρώτες εκτροφές γίνονται σε περιοχές της Ασίας και της Αιγύπτου.
Έτσι ο άνθρωπος παράγει κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα . Αποκτά
μυϊκή δύναμη που τον βοηθάει στην εργασία του, χρησιμοποιεί την
κοπριά για την λίπανση και δέρματα για ρούχα του.
Το σημαντικότερο ήταν η ανακάλυψη και η χρήση της φωτιάς.

Η Αίγυπτος είναι το δώρο του Νείλου όπως είχε πει ο Ηρόδοτος.
Οι περιοχές κοντά στον Νείλο είναι και οι πιο γόνιμες. Οι Αιγύπτιοι
γνώριζαν και εκτιμούσαν τη γη του και δούλευαν ακούραστα. Επίσης
στη διατροφή τους είχαν το κρέας , τα ψάρια , τα δημητριακά και
παρασκεύαζαν φαγητά φούρνου.

Τα φρούτα αχλάδι , ροδάκινο, κεράσι άρχισαν να εμφανίζονται στα
τραπέζια μόνο κατά την Ρωμαϊκή εποχή. Το καλοκαίρι επίσης έτρωγαν
σταφύλια, χουρμάδες και καρπούς της συκαμνιάς.
Οι συλλέκτες μελιού συνεταιρίζονται με αυτούς που μάζευαν ρετσίνι
τερεβίνθης στις οάσεις. Επίσης οι Αιγύπτιοι είναι οι πρώτοι που
παρασκεύασαν ψωμί. Αρκετά χρόνια αργότερα βρίσκουν τον τρόπο να
παρασκευάσουν τυρί και να συντηρήσουν το κρέας. Παρασκεύασαν
μπίρα από κριθάρι, σίκαλη και χουρμάδες. Πολλά είδη νέων τροφών τα
πήραν και μεσογειακοί λαοί. Επίσης ήταν έμποροι του κρασιού.

Αρχαίοι Έλληνες και διατροφή
Τα γεύματα ήδη ήταν κοινωνικά γεγονότα.
Για τους αρχαίους Έλληνες τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία. Στο πρώτο
έτρωγαν κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί και σύκα ή ελιές . το
δεύτερο το έτρωγαν μεσημέρι ή απόγευμα , ενώ το τρίτο ήταν και το
σημαντικότερο της ημέρας. Κάποιες φορές είχαν και ένα απογευματινό.
Όταν έτρωγαν με φίλους ή γνωστούς αυτό το έλεγαν συμπόσιο.
Η Ελλάδα έβγαζε κριθάρι, σιτάρι, κρασί , λάδι και ελιές . Η Αττική είχε
μέλι και σύκα . Οι αρχαίοι Έλληνες έστρωναν πλούσια τραπέζια με
ψωμί, γλυκίσματα, φρούτα, ελιές , πίτες, κρέατα , χορταρικά και κρασί.
Οι Αθηναίοι είχαν μεγάλη ποικιλία τροφών( μέλι , γλυκίσματα,
χταπόδια, σύκα , λουκάνικα , τυρί και άλλα πολλά )και φυσικά
απαραίτητο ήταν το λάδι.

Στους Αρχαίους Έλληνες άρεσαν πολύ τα μπαχαρικά και οι πικάντικες
γεύσεις στα φαγητά τους.
Το μέλι ήταν θείο δώρο γιατί πίστευαν ότι πέφτει από τον ουρανό με
την πρωινή δροσιά.
Στοιχείο πολιτισμού γεύμα ή δείπνο σε όποιον κι αν προσφερόταν

Δείγμα αρχαίας ελληνικής φιλοξενίας!!!
Η τροφή και η διατροφή από τότε κάνει ένα ταξίδι περνώντας από το
Μεσαίωνα , από αρκετούς αιώνες φτάνοντας στο σήμερα . Σήμερα που
όλα τα μέσα είναι βιομηχανοποιημένα, που οι παραγωγές είναι πολύ
μεγάλες, που όλα γίνονται πολλά και γρήγορα και μετά από έρευνες
φαίνεται πως η Μεσογειακή διατροφή είναι η σωστότερη.

τα μυρωδικά , τα μπαχαρικά και τα αρώματα
ανακατεύονται με τη φαντασία και το ταξίδι στη γεύση γίνεται

μοναδικό

Από τα μονοπάτια της Ανατολής στο καταγάλανο σταυροδρόμι, στην
Μεσόγειο…

Μεσόγειος …

πλούσια σε διατροφικές αξίες και γεύσεις και οι μυρωδιές όλου του
κόσμου στο πιάτο σας !!!

Τι εννοούμε όμως όταν λέμε Μεσογειακή Διατροφή;
- Είναι τύπος διατροφής σε χώρες της Μεσογείου, που λόγω
κλίματος και εδάφους τα προϊόντα που μαγειρεύουν είναι της
μάνας γης, με απλές συνταγές με γεύση και άρωμα αλλά και με
θρεπτική σημασία .Οι συνταγές μπορούν εύκολα να
μαγειρευτούν και το αποτέλεσμα να είναι… νόστιμα φαγητά.

Αν σκεφτούμε ότι η Μεσογειακή Διατροφή είναι μια πυραμίδα και
ξεκινώντας από τη βάση καθημερινά περιλαμβάνει:
- Ψωμί , δημητριακά (νιώθουμε ότι χορταίνουμε, δίνουν ενέργεια
κλπ.)
- Φρούτα και λαχανικά όλων των ειδών( κυρίως μας δίνουν
βιταμίνες)
- Ελαιόλαδο που θεωρείται ο πρωταγωνιστής της Μεσογειακής
διατροφής
- Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ενώ κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει:
- Ψάρια και θαλασσινά
5-6
μερίδες
- Λευκά κρέατα ( κοτόπουλο , γαλοπούλα , άπαχο χοιρινό) 3- 4
μερίδες
- Πατάτες , ρύζι, ζυμαρικά
3-4
μερίδες
Επίσης κάθε μήνα περιλαμβάνει:
- Κόκκινο κρέας( μοσχάρι, αρνί κατσίκι) 4 μερίδες
- γλυκά
4 μερίδες

Η μεσογειακή φύση στο πιάτο σας
Η γη και η θάλασσα βοηθάνε ώστε να έχουμε αυτή την πυραμίδα
τροφών .
Οι ελαιώνες , οι αμπελώνες και η θάλασσα έδωσαν και δίνουν τις
πρώτες ύλες για την ελληνική και μεσογειακή δίαιτα.
Έτσι :
- το κρέας καταναλώνεται μόνο όσο χρειάζεται
- τα λαχανικά καταναλώνονται καθημερινά( στην εποχή του το
κάθε ένα)
- τα φαγητά μαγειρεύονται κυρίως με ελαιόλαδο
- οι καρποί χρησιμοποιούνται σε γλυκά η ως σνακ
- το σιτάρι ζυμώνεται και γίνεται ψωμί
- τα φρούτα τρώγονται ή ωμά ήσαν γλυκό του κουταλιού

Η φιλοσοφία και οι αξίες της Μεσογειακής Διατροφής

Η Μεσογειακή διατροφή βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες και
παραδόσεις της Κρήτης και της Νότιας Ιταλίας την περίοδο της
δεκαετίας του ’60.
Η Ελλάδα έγινε διάσημη και επιστήμονες από όλο τον κόσμο
ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για το ‘ φαινόμενο Κρήτης’ αλλά και για τις
διατροφικές συνήθειες των λαών της Μεσογείου η οποία προσφέρει
θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι υγιής και να
νιώθει καλά.
Η Μεσογειακή Διατροφή έχει κάθε είδος τροφής, σε κανονικές
ποσότητες και συχνότητα .
Βασικές αρχές της Μεσογειακής Διατροφής:
- είναι πλήρης σε θρεπτικά συστατικά
- καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες όλων των ηλικιών
- έχει ισορροπία, μέτρο και ποικιλία

οι ομάδες τροφών είναι :

-

φρούτα και λαχανικά ( λαδερά φαγητά)
όσπρια
γαλακτοκομικά
δημητριακά
ψάρια
κρέατα – πουλερικά
*χρήση ελαιόλαδο

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα

Μουσακάς… τα μυστικά της γεύσης και της παράδοσης
στο πιάτο σας

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ’ κάθε υπερβολή όπως και η
στέρηση είναι αιτία νόσου’

Ελαιόλαδο

Ο άρχοντας της Μεσογείου. Το πράσινο χρυσάφι, πολύτιμο σχεδόν
όπως και το νερό, το δώρο της Μεσογείου. Είναι το σημαντικότερο
υλικό στη μεσογειακή κουζίνα και βέβαια στην ελληνική.
Ελλάδα
Μυτιλήνη , Κρήτη , Καλαμάτα μερικές από τις περιοχές που έχουν
μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου. Η ελληνική κουζίνα βασίζεται στο
ελαιόλαδο .

Η Ελλάδα στο πιάτο σας…

Με θέα στη θάλασσα το ελληνικό τραπέζι είναι μοναδικό!!!

οι μυρωδιές από τον παραδοσιακό
φούρνο ανακατεύονται με την θάλασσα και καλή παρέα για ένα
ουζάκι και ο μεζές… χταπόδι στα κάρβουνα

Το φαγητό λοιπόν για να είναι νόστιμο θέλει:

-

αγάπη
μεράκι
φαντασία
μυρωδικά
ελαιόλαδο
χρόνο για να μαγειρευτεί
… και λίγο αλατοπίπερο

Άρα η διατροφή μας πρέπει να είναι ισορροπημένη και σωστή.
Σημαντικό ρόλο για αυτό παίζει:
-

Η συχνότητα που τρώμε κάτι
Η ποσότητα της τροφής κάθε φορά
Η διάθεση που έχουμε
Το ωράριο των γευμάτων
Ο χρόνος που έχουμε για κάθε γεύμα

επίσης

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ , ΑΛΛΑ …
- Καλές και κακές διατροφικές συνήθειες
ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
-

μέτρο
ισορροπία
ποικιλία
γεύμα ή δείπνο στο τραπέζι της κουζίνας
ήρεμα και όχι βιαστικά και
μακριά από την τηλεόραση και τον υπολογιστή

Η ελληνική παραδοσιακή διατροφή είναι γνωστή σε όλο τον
κόσμο, κάνει καλό στην υγεία και μπορεί να προλάβει ασθένειες
πολύ περισσότερο από άλλες διατροφές άλλων λαών.
Έλλειψη χρόνου και διατροφή- έτοιμο και γρήγορο φαγητό…
Πόσο πιο ακριβό είναι τελικά;
- Θέλοντας να κερδίσουμε χρόνο για να προλάβουμε το
καθημερινό μας πρόγραμμα, έχουμε λίγο χρόνο για να
μαγειρέψουμε
- Η λύση είναι φαινομενικά εύκολη , απλή και οικονομικότερη,
είναι όμως έτσι πραγματικά;
- Το έτοιμο φαγητό είναι μια λύση της στιγμής, όμως διατροφικά
και οικονομικά δεν είναι έτσι. Και ακριβότερο είναι και
προβλήματα υγείας προκαλεί, όπως ζάκχαρο, χοληστερίνη και
άλλα…

Το ερώτημα είναι:
Τι είναι διατροφικά σωστότερο;
Τρώμε για να μην πεινάμε ή τρώμε για να τραφούμε;

Παλαιότερα και σήμερα
Παλαιότερα τρώγαμε συχνότερα όσπρια και λαχανικά και λιγότερο
κρέας
Σήμερα τρώμε περισσότερο κρέας , λιγότερο ψάρι, πολύ λιγότερα
όσπρια και λαχανικά και πίνουμε πολλά αναψυκτικά
Σήμερα δεν τρώμε συχνά μαγειρευτά φαγητά, τρώμε συχνότερα κάτι
της ώρας ‘ γρήγορο ΄ και ΄απλό΄. Επίσης δεν τρώμε πολλά φρούτα ,
τρώμε όμως , αρκετά κρουασάν και γλυκά τα οποία μας κάνουν να
συνηθίζουμε τη ζάχαρη.

Οικονομική κρίση και διατροφικές συνήθειες

σήμερα με την οικονομική κρίση που
έχουν γίνει , διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι επιλέγουν φτηνό κόστος
διατροφής, με αποτέλεσμα να μην τρέφονται υγιεινά και να
προκύπτουν προβλήματα υγείας που τελικά κοστίζουν πολύ
περισσότερο.

Ο τουρισμός έχει επηρεάσει την ελληνική κουζίνα όπως:

Μεζέδες , σουβλάκι τζατζίκι , τυροπιτάκια και τόσα άλλα
σερβίρονται στην Ελληνική βραδιά

… και η χωριάτικη να έχει τιμητική θέση σε όλα τα τραπέζια

Τα υπέροχα χόρτα όσπρια ψάρια και θαλασσινά, φρούτα, τυριά,
γιαούρτι μέλι ψωμί , καλή ποιότητας κρέας είναι κάποια από τα
πιάτα της ελληνικής κουζίνας

Ξεχωριστή θέση έχουν τα σιροπιαστά γλυκά , οι ξηροί καρποί και
τα ξερά φρούτα και το μέλι

Επίσης

Το ελληνικό τραπέζι έχει ξεχωριστή θέση σε γάμους , βαφτίσεις,
γιορτές και Κυριακές

Οι νηστείες είναι περίοδοι που έχουμε πολύ καλή ευκαιρία για
αποτοξίνωση.

Η σημασία της υγιεινής διατροφής
Το γρήγορο φαγητό, με όχι τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται
ο οργανισμός, το φτηνό φαινομενικά φαγητό , το έτοιμο
φαγητό είναι αυτό που θα πρέπει να βγάλουμε από τα
καθημερινά μας γεύματα.

Η ελληνική παραδοσιακή διατροφή που κυρίως περιλαμβάνει
το ελαιόλαδο είναι μεγάλης θρεπτικής αξίας.
Αν προσέχουμε τη διατροφή μας μπορούμε να έχουμε καλή
υγεία

Δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, αλλά καλές και κακές
διατροφικές συνήθειες.
Καλή διατροφή σημαίνει:
- μέτρο
- ισορροπία
- ποικιλία
Πρέπει να τρώμε στο τραπέζι της κουζίνας η της τραπεζαρίας με ηρεμία,
όχι βιαστικά και να μασάμε αργά.
ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ο ρόλος του ψωμιού στη διατροφή μας

Το ψωμί είναι από τα παλαιότερα έτοιμα φαγητά. Οι Αρχαίοι
Αιγύπτιοι άρχισαν να το παρασκευάζουν. Επίσης λένε πως μάλλον
με την εξάπλωση της γεωργίας και των δημητριακών ξεκίνησε η
παρα σκευή του ψωμιού.
Το ψωμί έχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της γαστρονομίας
και αυτό οφείλεται στους Έλληνες. Το ψωμί για τους αρχαίους
Έλληνες ήταντο βασικό προϊόν κατανάλωσης και με τη λέξη
άρτος εννοούσαν το ψωμί, αλλά και το φαγητό γενικότερα.
Ο Ιπποκράτης αναφέρει διάφορα είδη ψωμιού. Το σιτάρι ήταν
σπάνιο και είχε μεγάλη θρεπτική αξία και έτσι σταρένιο ψωμί
έτρωγαν τα άτομα που είχαν ψηλή κοινωνική θέση , ενώ ο απλός
λαός έτρωγε κριθαρένιο ψωμί.
Οι Έλληνες ναυτικοί έφεραν το αιγυπτιακό αλεύρι στην Ελλάδα.
Προτιμούσαν το λευκό ψωμί . Η Αθήνα ειχε τον καλύτερο
αρτοποιό τον Θεάριο.
Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στην Αρχαία Αίγυπτο το ψωμί το
ζύμωνζν με τα πόδια. Στην αρχαία Ελλάδα το ζύμωναν και το
έψηναν στα σπίτια. Τα πρώτα αρτοποιεία εμφανίστηκαν τον
περασμένο αιώνα.
Οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν άρτους στους θεούς , επίσης
λάτρευαν την θεά Δήμητρα γιατί πίστευαν πως τους έκανε δώρο
αυτό το σπουδαίο αγαθό , το σιτάρι.
Οι Ρωμαίοι έμαθαν την τέχνη της αρτοποιίας από τους Έλληνες.

Στη προσευχή του Χριστού υπάρχει το αίτημα για τον άρτον τον
επιούσιον
Όλοι οι Βυζαντινοί ανεξάρτητα που έμεναν ή τι ασχολία είχαν το
ψωμί ήταν η βάση της διατροφής τους
Σε δύσκολές ιστοιρικά περιόδους το ψωμί συνδέθηκε με
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά κινήματα
Η παρασκευή καλού ψωμιού σε μεγάλο βαθμό είναι τέχνη .
Το ψωμί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχει ξεχωριστή
σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Συμβολίζει τη ζωή, το φαϊ , τη
δουλειά, τον κάματο ( τη κούραση)
Η φράση « έχουμε ψωμί μπορούμε να ζήσουμε» είναι
χαρακτηριστική.

-

Επίσης οι φράσεις:
έχουμε φάει μαζί ψωμί και αλάτι
ούτε ψωμί δεν έχει να φάει
κερδίζει το ψωμί του καθημερινά
ιδρώνει για να βγάλει το ψωμί του

και άλλες είναι χαρακτηριστικές για το πόσο σημαντικό είναι το ψωμί
στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας , στη κοινωνική μας ζωή…
Συμβολίζει πάντα κάτι σπουδαίο και σημαντικό!!!

Όμως πέρα από τους συμβολισμούς έχει μεγάλη διατροφική αξία, όταν
το τρώμε σε σωστές ποσότητες

Επίσης
Οι μεσογειακοί λαοί τρώνε περισσότερο ψωμί από ότι οι
υπόλοιποι Ευρωπαίοι

Διατροφή – άσκηση - ποιότητα ζωής - καλή υγεία

Η ποιότητα ζωής και η διατροφή έχουν πολύ στενή σχέση όπως
και η άσκηση και όλα αυτά είναι απαραίτητα για καλή υγεία.
Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία είναι:
-

σωματική άσκηση
όχι κάπνισμα
όχι αλκοόλ
ισορροπημένα γεύματα
όχι στρες
καλός ύπνος

*η σωματική άσκηση βοηθά
- να χάσουμε κιλά( αν έχουμε παραπάνω)
- να μειώσουμε το στρες
- μας κάνει πιο δυνατούς με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
αυτοεκτίμηση

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Δείγμα 108 ατόμων. Ηλικίες
18-35.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
43%

ΑΝΔΡΕΣ
57%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

10%

1 ΑΤΟΜΟ
ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΡΩΜΕ
ΠΡΩΙΝΟ
2 ΑΤΟΜΑ

30%

50% ΣΥΝΤΑΞΗ /
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΆΛΛΟ

10%

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΡΩΜΕ
ΠΡΩΙΝΟ
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ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΟΣΠΡΙΑ

1 – 3 φορές την εβδομάδα

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

1 – 4 φορές την εβδομάδα

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

7 φορές την εβδομάδα
Οι περισσότεροι
2 φορές την
εβδομάδα

Οι
περισσότερες
1 φορά την
εβδομάδα

ΨΑΡΙ

Τρώνε λίγο.
0 – 3 φορές την
εβδομάδα.

Πολλές τρώνε
τουλάχιστον 1
φορά/εβδ.

ΓΛΥΚΑ

Τρώνε
περισσότερα.
Τουλάχιστον 1
φορά/εβδ.

Τρώνε
λιγότερα.
Αρκετές δεν
τρώνε ποτέ!

FAST FOOD

Τρώνε
περισσότερο.
Τουλάχιστον 1
φορά/εβδ.

Τρώνε
λιγότερο.
Αρκετές δεν
τρώνε ποτέ!
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ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ΑΝΔΡΕΣ (ΔΕΙΓΜΑ 58 ΑΝΔΡΩΝ)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΔΕΙΓΜΑ 50 ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΒΑΡΟΣ
 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
 ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥΣ
 ΜΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΙΩΣΕΙΣ
 ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 ΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΓΕΥΜΑΤΩΝ

 ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ
 ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΤΥΠΟΥ 2
 ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
 ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΑΦΘΟΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ
 ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
 ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΖΑΚΧΑΡΟ
 ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Πρωινό
8 π.μ.

Γεύμα
2μμ

Απογευματινό 5μμ

Βραδινό 10μμ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΝΑΚ

 ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΑΝΑ
 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
 ΠΑΣΤΕΛΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
 ΡΙΖΟΓΚΟΦΡΕΤΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
 ΚΕΙΚ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ
 ΜΠΙΣΚΟΤΑ DIGESTIVE ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΥΣ

 ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
 ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

2

3
4

5
6
7
8

9

10

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΟΤΑΝ ΤΡΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ
ΖΑΧΑΡΟ

2. ΠΟΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

3. ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΑ
ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΛΑΤΑ

4. ΦΡΟΥΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ

6. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΚΡΕΑΣ

5. ΕΙΝΑΙ ΚΑΦΕ, ΓΛΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ

8. ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

7. ΒΑΣΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

9. ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΩΝΕ ΟΙ
ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ

11. ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ

10. ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΑΛΤΣΑ

Διατροφή και παροιμίες

-

Αν βρεις φαγητό όρμα , αν βρεις καυγά φύγε
Άνθρωπος που δεν πεινάει τι θα πει ψωμί δεν ξέρει
Είπε το ψωμί ψωμάκι
Η βιάση ψήνει το ψωμί μα δεν το καλοψήνει
Κάλλιο λάχανα και γέλια παρά ζάχαρη και γκρίνια
Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι
Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει
Όταν ακούς πολλά κεράσια , κράτα και μικρό καλάθι
Όταν τρώμε δεν μιλάμε
Τα έκανες σαλάτα
Τρώγοντας έρχεται η όρεξη
Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν
Ψωμί δεν έχουμε , τυρί ζητάμε
Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται

Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα

-

με πολύ άγχος
οικονομικά προβλήματα
με ανεργία
με έλλειψη χρόνου και παραπληροφόρηση

οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν ένα ‘ γρήγορο’ και ‘ πρόχειρο ‘ φαγητό ,
το οποίο όμως οικονομικό κι αν είναι ,έχει μεγάλο κόστος για την υγεία
μας.

Επίσης το φαγητό και τα γλυκά μπορεί να είναι η παρηγοριά μας όταν
ψυχολογικά δεν αισθανόμαστε καλά με αποτέλεσμα να μην ξεπερνάμε
το οποιοδήποτε πρόβλημα και να παχαίνουμε.

Λύσεις υπάρχουν, όπως :
Απλές και παραδοσιακές συνταγές σαν αυτές της γιαγιάς , που γίνονται
εύκολα και με ντόπια προϊόντα.

Κάποιοι λένε ότι :
- το να τρως απλά … είναι αναγκαιότητα
- το να τρως έξυπνα , γευστικά και οικονομικά … είναι τέχνη

Μαγειρεύουμε , διασκεδάζουμε , συνυπάρχουμε και ανακαλύπτουμε
την αξία των αγαθών και των πρώτων υλών της Φύσης…. Και της Ζωής

επίσης ας μην ξεχνάμε πως

Ζούμε στην Ελλάδα στη καρδιά της Μεσογείου
Οπότε μπορούμε να επωφεληθούμε την Μεσογειακή παραδοσιακή
κουζίνα καθημερινά…

το φαγητό λοιπόν είναι ταξίδι… είναι φαντασία … είναι απόλαυση…
είναι ανάγκη
και
μπορούμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε για να έχουμε το τέλειο
γεύμα…
Τρώγοντας παραδοσιακά και ισορροπημένα…
Ελπίζουμε με όλα αυτά να σας ανοίξαμε την όρεξη!!!

5. Συνθήκες
οι νέοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και εργάστηκαν:
- στη τάξη τους μαζεύοντας πληροφορίες που χρειάζονταν από το
ίντερνετ
- στο εργαστήρι πληροφορικής με της καθοδήγηση του
διευκολυντή τους
- στο σπίτι τους από τους προσωπικούς τους υπολογιστές.
- κρατώντας σημειώσεις και αξιοποιώντας τις από συζητήσεις με
ειδικούς και συνεργάτες του προγράμματος.
Αξιολόγησαν τις πληροφορίες που βρήκαν με την βοήθεια των
διευκολυντών τους και των συνεργατών του προγράμματος

Εντυπώσεις/ Συναισθήματα για το ερευνητικό
Ημερολόγιο

( Τζίνα)
Ένιωσα χαρά που ερευνήσαμε για τη διατροφή και μάθαμε πολλά
πράγματα.
Για αυτό το ημερολόγιο ψάχναμε από το Νοέμβριο και φτάσαμε
ως τον Ιούνιο.
Αλλά ήταν πολύ σημαντική και η βοήθεια της κυρίας Βασιλείας.

( Γιώργος)
Στο ημερολόγιο όλοι βάλαμε το δικό μας λιθαράκι και βάλαμε τα
δυνατά μας.
Όλοι τρέχαμε και ιδρώσαμε για το αποτέλεσμα.
Αλλά το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν μια εργασία που κάνουμε κάθε
χρόνο
Αλλά με διαφορετικό θέμα.
( Μαρία)
Τα συναισθήματά μας ήταν αγωνία για να βρούμε τις κατάλληλες
πληροφορίες , άγχος για το αποτέλεσμα.
Έκπληξη, χαρά μέσα από τη διαδικασία της ανακάλυψης,
δημιουργικότητα καθώς φτιάξαμε μια ωραία εργασία,
κοινωνικοποιηθήκαμε μέσω της συνεργασίας με τους υπόλοιπους
συμμαθητές μας.
Παράλληλα δουλέψαμε με μεράκι, αγάπη, υπομονή και επιμονή
για τη σωστή διατροφή και των υπολοίπων μαθητών γιατί η τροφή
είναι η πρώτη μας ανάγκη και η σωστή διατροφή βοηθάει στην
πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

( Ηλιάνα)
Μέσω της ομαδικής δουλειάς μας ένιωσα ότι ήμασταν δεμένοι
Και συνεργαστήκαμε όλοι μαζί και ταυτόχρονα βελτιώσαμε τις
σχέσεις μας με τους συμμαθητές μας.
Όλα τα παιδιά δουλέψαμε ενωμένα και για αυτό όταν τελειώσαμε
αισθανθήκαμε χαρά και ικανοποίηση από το αποτέλεσμα καθώς
ανταμείφθηκαν οι κόποι μας.
Επίσης χάρηκα που και οι υπόλοιποι φίλοι μου έμαθαν να
τρέφονται σωστά .
Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία όπου όλοι είχαμε τον ρόλο του
ερευνητή και αναζητήσαμε πληροφορίες από περιοδικά και τον
υπολογιστή.

( Σιμέλα)
Αισθάνθηκα χαρά γιατί έμαθα κάτι διαφορετικό και έμαθα πώς να
τρέφομαι σωστά.
Χάρηκα πολύ που μας επισκέφτηκε ο διατροφολόγος και μας
έδωσε πολύτιμες συμβουλές.
Βέβαια μου προκάλεσαν άγχος όλες αυτές οι απαιτήσεις.
Γιατί είχαμε λίγο χρόνο και πολύ δουλειά.
Το πιο σημαντικό όμως είναι πως κατάλαβα τι λάθος έκανα στην
διατροφή μου
Αλλά και η ικανοποίηση που αισθάνθηκα από το αποτέλεσμα.

(Σταυρούλα)
Αισθάνομαι όμορφα για την έρευνα γιατί όλα τα παιδιά μάθαμε
να αναζητάμε πληροφορίες για τη μεσογειακή διατροφή.
Είμαι ευγνώμων στην κυρία Βασιλεία που μας είπε να ψάξουμε
πληροφορίες, από τα βίντεο στο διαδίκτυο, ώστε να τα
παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας και τους δασκάλους.
Αισθάνθηκα δημιουργική γιατί κατάφερα και έφτιαξα τη
συγκεκριμένη ενότητα.
Είμαι πολύ ευτυχισμένη για το αποτέλεσμα και αισθάνθηκα
ικανοποίηση γιατί καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο με
επιτυχία.

( Ειρήνη)
Νιώσαμε χαρά γιατί μάθαμε πώς να τρεφόμαστε και γιατί
δουλέψαμε σκληρά τόσο καιρό.
Νιώσαμε άγχος γιατί φοβηθήκαμε μήπως δεν προλάβουμε να
τελειώσουμε.
Επίσης νιώσαμε ικανοποίηση γιατί η εργασία τέλειωσε με έναν
όμορφο τρόπο με τις συμβουλές του διατροφολόγου για το πώς
θα τρεφόμαστε σωστά.
Καταφέραμε και πραγματοποιήσαμε το όνειρό μας και μάθαμε
διάφορα πράγματα για τη διατροφή.
Χρειάστηκε πολύ δουλειά για να στηθεί όλο αυτό.

( Ρένα)
Ωραία ήταν όλα, μάθαμε πολλά πράγματα , έβαλε ο καθένας μας
τον δικό του εαυτό του , είχαμε λίγο άγχος για να βρούμε
πληροφορίες για την μεσογειακή διατροφή, που είναι ένα
βασική για τους Έλληνες.

6. Βιβλιογραφία
Όλες οι πληροφορίες του Ερευνητικού Ημερολογίου είναι από:
- το ίντερνετ
- συνεντεύξεις
- ερευνητικά ερωτηματολόγια
- συζητήσεις με τους διευκολυντές
- πληροφορίες ειδικών επαγγελματιών και συνεργατών
- πληροφορίες από έντυπα σχετικά με τη διατροφή

7. Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε πολύ:
- τον κύριο Πέτρο Ζαμπάκα διαιτολόγο- διατροφολόγο εξωτερικό
συνεργάτη του προγράμματος
- τον κύριο Παντελή Αργύρη διευκολυντή του προγράμματοςεκπαιδευτή του εργαστηρίου πληροφορικής

- την κυρία Βάγια Αρσενοπούλου λογοπεδικό – συνεργάτιδα του
προγράμματος
- την κυρία Στέλλα Μακρυγιάννη - εκπαιδεύτρια- εσωτερική
συνεργάτιδα του προγράμματος
- την κυρία Βασιλεία Κατσαούνου εκπαιδεύτριά μας και
διευκολύντρια του προγράμματος
- τους νέους της κατάρτισης που συμμετείχαν ως δείγμα στην
έρευνα που κάναμε.

Γιατί το ταξίδι της διατροφής στη Μεσόγειο… στην Ελλάδα είναι από
τα ωραιότερα!!!

