
       Ελαιόλαδο Μεσογειακή Διατροφή 

Mια διατροφή που προσφέρει υγεία και μακροζωία  

  

Η Μεσογειακή Διατροφή αντικατοπτρίζει τις τυπικές 
διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της 

Μεσογείου. Βασίζεται στην απλή παρασκευή 
εύγευστων πιάτων χάρη στην ευρεία γκάμα 

προϊόντων που παράγονται σε αυτές τις χώρες.  
Παράλληλα, οι συνταγές της μπορούν εύκολα να 
προσαρμοστούν στις προσωπικές γευστικές 

προτιμήσεις του κάθε ανθρώπου. 
Η ελληνική εκδοχή της Μεσογειακής Διατροφής αποτελείται από 

προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και διαμόρφωσαν τις 
διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα. 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει εμφανιστεί στο παγκόσμιο 
προσκήνιο μια ομόφωνη διεθνής επιστημονική άποψη ότι η 

παραδοσιακή διατροφή των χωρών της Μεσογείου είναι πιο υγιής 
από τις δυτικές ή τις άφθονες δίαιτες.  

Αυτή η ομοφωνία είναι αξιόπιστη επειδή είναι αποτέλεσμα της 
εργασίας ερευνητών απ’ όλα τα σημεία του κόσμου και είναι 

ανεξάρτητη από μονάδες βιομηχανικού ενδιαφέροντος ή από 
οποιαδήποτε χώρα.  

  

 

Τι ακριβώς είναι η Μεσογειακή διατροφή;  

  

  

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 εποχιακά τρόφιμα και ελάχιστο κρέας. Περιλαμβάνει 
όμως δύο 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.  
Το πιο συνηθισμένο επιδόρπιο είναι τα φρούτα 



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

φορές τη θέση της ζάχαρης παίρνει το μέλι.  
 

Το κόκκινο κρέας είναι σχεδόν απαγορευμένο και καταναλώνεται 
λίγες φορές το μήνα και σε μικρές ποσότητες, σε αντίθεση με το 

κοτόπουλο και το ψάρι που καταναλώνονται κάθε εβδομάδα.  
 

Τέλος, πολύ συχνή είναι και η κατανάλωση κρασιού (ένα ή δύο 
ποτήρια κρασί κάθε ημέρα). 

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής  

  

  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής 

απεικονίζονται σχηματικά με την αντίστοιχη Διατροφική Πυραμίδα. 
Πρόκειται για μια γραφική αναπαράσταση των ποσοτήτων των 
διαφόρων συστατικών της δίαιτας με τη μορφή πυραμίδας που 

σχεδίασε τον Ιανουάριο του 1993, μια επιτροπή πανεπιστημιακών και 
ερευνητών, στην Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ.  



 

H αξία της μεσογειακής διατροφής  

Στις αρχές τις δεκαετίας του '60, ξεκίνησε μια έρευνα της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, με στόχο τη μελέτη των 

διατροφικών συνηθειών, ανθρώπων από 7 διαφορετικές χώρες 
(Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία, Φινλανδία, ΗΠΑ και 

Ιαπωνία). Διήρκεσε 30 χρόνια και πήραν μέρος περίπου 13.000 
άτομα ηλικίας 40-59 ετών.  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι 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 στο περιοδικό New England 

Journal of Medicine, επιβεβαιώνει ότι η μεσογειακή διατροφή 
παρατείνει τη ζωή και προστατεύει από τις καρδιοπάθειες και τον 

καρκίνο.  



 

Που κάνει καλό η Μεσογειακή Διατροφή  

Με τη Μεσογειακή Διατροφή μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα 

καρδιοαγγειακών παθήσεων και κατά συνέπεια της στεφανιαίας 
νόσου της καρδιάς, αφού το λίπος προέρχεται κυρίως από το 
ελαιόλαδο και το ψάρι.  

 
Ερευνητές από τη Νέα Ορλεάνη ανακοίνωσαν ότι, η κατάλληλη 

διατροφή για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα ή άλλο 
οξύ καρδιακό, είναι η Μεσογειακή Διατροφή.  

 
Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει τον κίνδυνο της 

αρτηριοσκλήρυνσης, λόγω του ότι ελαττώνει τη συγκέντρωση της 
γλυκόζης, της ινσουλίνης και της κακής χοληστερόλης  

 

 

Το ελαιόλαδο, βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής ασκεί 
ευεργετική δράση για ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως του 

μαστού και του προστάτη. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο μειώνει τον κίνδυνο 



καρκίνου του παχέος εντέρου. 
 

Οι θετικές επιπτώσεις του λίπους που προέρχεται από το ελαιόλαδο 
και τα ψάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του 

σωματικού βάρους, με την προϋπόθεση ότι θα μειωθεί η συνολική 
ημερήσια κατανάλωση θερμίδων. 

 
Η Μεσογειακή Διατροφή, προστατεύει από την πτώση των 

εγκεφαλικών λειτουργιών, την απώλεια μνήμης και ασθένειες που 
σχετίζονται με το γήρας. 

  

 

 

Η Μεσογειακή Διατροφή μειώνει την αρτηριακή πίεση.  
 
Σύγχρονη μελέτη του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου κατέληξε ότι η 

Μεσογειακή Διατροφή, έχει θετικά αποτελέσματα στο μεταβολισμό 
της γλυκόζης και των λιπιδίων σε ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη 

τύπου  

  

Νόστιμα και υγιεινά ελληνικά τρόφιμα  

Στην Ελλάδα, κάθε κομμάτι γης έχει 

και διαφορετικό μικροκλίμα, κι έτσι τα 
αγροτικά προϊόντα που παράγονται 

διαφέρουν μεταξύ τους. Όλα όμως 
έχουν κάτι κοινό. Είναι εξαιρετικά 

νόστιμα. 
 

Έτσι η Ελλάδα έχει εξαιρετικά από 
άποψη γεύσης τρόφιμα και ποτά: 
ελιές, ελαιόλαδο, τυριά, γλυκά του 

κουταλιού, ούζο, κρασί, μέλι, ξύδια, 
ζυμαρικά, φρούτο-χυμούς, 

μπαχαρικά, ψάρια. 
 

Με τα προϊόντα αυτά δημιουργούνται διάφορα εκλεκτά φαγητά. Η 
ελληνική μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζει όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας και η ελληνική κουζίνα περιλαμβάνει κυρίως το συνδυασμό 
λαδιού και λαχανικών με αποτέλεσμα να αποκτήσει τη φήμη ότι 
προσφέρει υγεία και μακροζωία. 

 
Άλλωστε και ο διάσημος καρδιοχειρουργός Κρίστιαν Μπάρναρντ στο 



βιβλίο του "Πενήντα τρόποι για υγιή καρδιά" είχε αφιερώσει ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο στον ελληνικό τρόπο διατροφής, τον οποίο 

χαρακτήρισε υγιεινό γιατί περιέχει ελαιόλαδο, κρασί, όσπρια και 
λαχανικά και ανάφερε ότι η Κρήτη είναι η περιοχή με το μικρότερο 

ποσοστό καρδιοπαθειών, γεγονός που οφείλεται στην υγιεινή 
διατροφή. 

  

Πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής  

 
Τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής, οι θετικές 
της επιπτώσεις στην υγεία και τη μακροζωία, η 

επιστημονική ομοφωνία, οι συνεχείς αναφορές στον 
παγκόσμιο τύπο γι΄ αυτήν και η φήμη που απέκτησε σε 

όλο τον κόσμο προκάλεσαν αύξηση της ζήτησης των μεσογειακών 
προϊόντων σε όλες τις χώρες. 

 
Οι μελέτες έδειξαν ότι τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου από τη 

Μεσογειακή Διατροφή προέρχονται από το μεσογειακό διαιτολόγιο 
ως σύνολο, και όχι από κάποιο μεμονωμένο συστατικό του. Αυτό που 
καθιστά το μεσογειακό διαιτολόγιο τόσο ευεργετικό είναι ο 

συνδυασμός των τροφών και πιθανότατα οι χημικές αλληλεπιδράσεις 
των συστατικών τους. 

 
Τα προϊόντα αυτά αποτελούν επιλεγμένα brands, υγιεινών αγροτικών 

προϊόντων, ή τροφίμων μικρής μεταποίησης από την Ελλάδα και 
μπορούν να υποστηρίξουν μια ολοκληρωμένη πρόταση μεσογειακής 

διατροφής, από την μεριά ενός καταστήματος τροφίμων προς τους 
πελάτες του. Περιλαμβάνονται ελαιόλαδα, ελιές, τυριά, φρούτα, 
λαχανικά, νωπά και αποξηραμένα, όσπρια, κοτόπουλα, σάλτσες 

ντομάτας, σαλάτες λαχανικών και λιχουδιές από ελιά και ντομάτα, 
κρασί και μέλι. 
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