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Μεσογειακή Διατροφή  Τι γνωρίζουμε για αυτή; 
 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 
χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής χώρες: 
Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία και Φινλανδία. 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης, που διήρκησε 30 χρόνια, έδειξαν ότι οι Κρητικοί 
εμφάνιζαν το μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο, 
καθώς και τον μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Από τότε πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι το αποτέλεσμα αυτό είχε τις ρίζες του στην παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή των 
Κρητικών εκείνης της εποχής. 

Το «μυστικό» της μακροζωίας των μεσογειακών λαών και δη των Κρητικών ήταν η απλή και 
λιτή διατροφή τους, η οποία βασιζόταν σε φυτικά τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, μη επεξεργασμένα 
δημητριακά, ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί. Ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε σημαντικά 
στην καλή υγεία των εν λόγω πληθυσμών ήταν και ο φυσικός τρόπος ζωής τους (εργασία στην 
ύπαιθρο), που είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν οι Κρητικοί μεγαλύτερα ποσοστά καθημερινής 
σωματικής δραστηριότητας από τους υπόλοιπους πληθυσμούς. 

Ως επακόλουθο αυτών των συμπερασμάτων, έγινε προσπάθεια από μία ομάδα επιστημόνων 
στο πανεπιστήμιο του HARVARD, με τη συμβολή πολλών ελλήνων επιστημόνων, να 
διαμορφωθούν διατροφικές οδηγίες σε επίπεδο τροφίμων με βάση τις αρχές της παραδοσιακής 
Μεσογειακής Διατροφής. Οι διατροφικές αυτές οδηγίες διαμορφώθηκαν με τη μορφή μιας 
πυραμίδας. Πρόκειται για την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής, που, όπως πολλές 
επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει, έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων προτύπων 
διατροφής. 
Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση των διατροφικών 
οδηγιών που απεικονίζονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης νόσων που σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή (όπως 
καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία, διαβήτης, κ.ά.). 

 
 
 

Τρόφιμα που περιέχονται στην πυραμίδα της Μεσογειακής 
Διατροφής 

 
 
 
 

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής χωρίζεται σε τρία επίπεδα βάσει της συχνότητας 
κατανάλωσης των τροφίμων u960 που απεικονίζει (σε μηνιαία, εβδομαδιαία και καθημερινή 
βάση). 

Η πυραμίδα έχει στη βάση της τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά και σε 
σημαντικές ποσότητες, ενώ αντίθετα στην κορυφή της βρίσκονται οι τροφές που πρέπει να 
καταναλώνονται αραιά και σε μικρότερες ποσότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι είναι 
πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και λίγο επεξεργασμένα δημητριακά (ολικής αλέσεως). 
Περιλαμβάνει την καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και τη χρήση του 
ελαιολάδου ως το κύριο λίπος της δίαιτας. 

Ακόμα, περιλαμβάνει την κατανάλωση ψαριών, πουλερικών και οσπρίων σε εβδομαδιαία βάση, 
ενώ προτείνει τον περιορισμό στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος. 

Πρωταρχικός στόχος των διατροφικών οδηγιών που βασίζονται στη Μεσογειακή δίαιτα είναι η 
διατήρηση του βάρους του κάθε ατόμου σε υγιή επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η ποικιλία όσο και η ποσότητα κατανάλωσης των διαφόρων 
τροφών. Στην πυραμίδα δίνεται έμφαση στις συχνότητες κατανάλωσης και όχι στις ακριβείς 
ποσότητές τους σε γραμμάρια. Έτσι, ο αριθμός των μικρομερίδων που αναγράφονται σε αυτή 
είναι ενδεικτικός και αντιστοιχεί στον μέσο άνθρωπο. Οι ακριβείς ποσότητες της κάθε τροφής 
εξαρτώνται από το βάρος, το ύψος, την ηλικία, το φύλο και τον βαθμό της σωματικής 
δραστηριότητας του κάθε ατόμου. 

Για να ελέγξει ένας μέσος άνθρωπος αν το βάρος του βρίσκεται σε υγιή επίπεδα, θα πρέπει ο 
Δείκτης Μάζας Σώματός του* να είναι μεταξύ 18.5 –25 kg/m2. Αν το βάρος του είναι στα 



πλαίσια των ανωτέρω ορίων και θέλει να το διατηρήσει, τότε θα πρέπει η ενέργεια που λαμβάνει 
από την τροφή καθημερινά να εξισορροπείται από την ενέργεια που καταναλώνει σε 
σωματική δραστηριότητα. Εάν όμως το άτομο είναι υπέρβαρο, θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό 
των μικρομερίδων που καταναλώνει καθημερινά, διατηρώντας όμως παράλληλα την ποικιλία 
στη διατροφή του. 

 

Ανάλυση της πυραμίδας της Μεσογειακής Διατροφής 
 
 

Η βάση της πυραμίδας αποτελείται από τροφές όπως είναι τα δημητριακά και τα προϊόντα τους 
(ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, κ.ά), που πρέπει να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, καθώς μας 
παρέχουν ενέργεια μέσω των υδατανθράκων που περιέχουν. Τα τρόφιμα u945 αυτά είναι από τη 
φύση τους χαμηλά σε λίπος. Όταν μάλιστα είναι ολικής αλέσεως, τότε παρέχουν και αρκετές 
φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και στη μείωση της 
χοληστερόλης. 

Η ομάδα των φρούτων και των λαχανικών αποτελεί καλή πηγή αντιοξειδωτικών και άλλων 
βιταμινών (βιταμίνες A, C, βιταμίνες συμπλέγματος Β, κ.λπ.), ανόργανων στοιχείων, άλλων 
αντιοξειδωτικών ουσιών και φυτικών ινών. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δρα 
προστατευτικά όσον αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαφόρων 
μορφών καρκίνου. 

Βασικό συστατικό της Μεσογειακής Διατροφής είναι το ελαιόλαδο. Πλήθος ερευνών έχουν 
δείξει ότι το ελαιόλαδο, που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και σε αντιοξειδωτικές 
ουσίες, παρέχει προστασία κατά της στεφανιαίας νόσου και μειώνει τα επίπεδα της «κακής» 
χοληστερόλης, ενώ παράλληλα αυξάνει τα επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης. Οι επιστημονικές 
όμως ενδείξεις για τα οφέλη του ελαιολάδου δεν περιορίζονται μόνο στα ανωτέρω. Αρκετοί 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι προστατεύει και από κάποιες μορφές καρκίνου. Το ελαιόλαδο, όπως 
και όλα τα λίπη, μπορεί να οδηγήσουν ευκολότερα, σε σχέση με άλλα τρόφιμα, σε θετικό 
ισοζύγιο ενέργειας και επομένως να διευκολύνουν την αύξηση του σωματικού βάρους. Σημασία 
όμως κι εδώ έχει το ισοζύγιο ενέργειας και η αντίστοιχη σωματική δραστηριότητα. 

 
 
 
 
 

 



Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν πηγή τόσο ανόργανων στοιχείων και βιταμινών, με 
πιο γνωστό το ασβέστιο, όσο και πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. Το ασβέστιο είναι 
απαραίτητο όχι μόνο για το κτίσιμο γερών οστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σώματος, 
αλλά και για τη διατήρηση της οστικής μάζας κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. 

Επίσης, μία διατροφή πλούσια σε ασβέστιο μειώνει τον κίνδυνο φθοράς των οστών στις 
μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και μετά από 
αυτή. Η κατανάλωση χαμηλών σε λιπαρά γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να έχει 
πλεονεκτήματα για την υγεία, αφού τα τρόφιμα αυτά περιέχουν μεν τα ευεργετικά συστατικά 
των γαλακτοκομικών, αλλά παράλληλα έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά (τα 
οποία έχουν συσχετισθεί με καρδιοαγγειακά και άλλα νοσήματα). 

Τα ψάρια, και κυρίως τα λιπαρά, περιέχουν μεγάλες ποσότητες ω3 πολυακόρεστων λιπαρών 
οξέων, τα οποία θεωρείται ότι μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας 
νόσου. Επιπλέον, περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και διάφορα ανόργανα 
στοιχεία. 

Τα πουλερικά παρέχουν στον οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας και σίδηρο, 
εύκολα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό. 

Τα αβγά είναι τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες και ανόργανα 
στοιχεία. 

Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι ελιές αποτελούν μαζί μια ομάδα τροφίμων. Τα όσπρια δίνουν 
ενέργεια, έχουν χαμηλά λιπαρά, πολλές φυτικές ίνες, και είναι πολύ πλούσια σε πρωτεΐνες 
(χαμηλότερης όμως βιολογικής αξίας από αυτές του κρέατος και των γαλακτοκομικών) και σε 
σίδηρο (όχι όμως τόσο απορροφήσιμης μορφής όσο του κρέατος). Οι ξηροί καρποί έχουν κατά 
κανόνα υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως και το ελαιόλαδο, και 
πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης. Είναι πλούσιοι σε 
φυτικές ίνες και βιταμίνες (π.χ. Ε), αλλά πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωσή τους σε μεγάλες 
ποσότητες, γιατί περιέχουν πολλές θερμίδες. 

Οι πατάτες παρέχουν ενέργεια και αποτελούν σχετικά καλή πηγή βιταμίνης C. Έχουν όμως 
υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, αφού μετατρέπονται γρήγορα σε γλυκόζη, όπως και το λευκό ψωμί ή 
τα περισσότερα γλυκά, και έτσι η μεγάλη κατανάλωσή τους έχει συσχετιστεί θετικά με κίνδυνο 
ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. 

Τα γλυκά περιέχουν συνήθως ζάχαρη, της οποία η κατανάλωση έχει συσχετισθεί με εμφάνιση 
τερηδόνας. Καλό είναι η κατανάλωσή τους να γίνεται με μέτρο. 

Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό ότι κόκκινο κρέας δεν είναι μόνο το μοσχαρίσιο, αλλά και το 
χοιρινό, το κατσικίσιο και το αρνίσιο. Τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής 
διατροφικής αξίας, σίδηρο, πολύ καλά απορροφήσιμο από τον οργανισμό, ψευδάργυρο και 
βιταμίνες. Περιέχουν, όμως, και κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν δυσμενείς επιδράσεις 
στην υγεία. Συνεπώς, η συχνότητα κατανάλωσής τους πρέπει να είναι περιορισμένη. 

 
 
 
Πίνακας 1. Ενδεικτικές ποσότητες τροφίμων που αντιστοιχούν σε 1 
μικρομερίδα των τροφίμων που απεικονίζονται στην πυραμίδα της 
Μεσογειακής Διατροφής. 

 
 
 

Τρόφιμο Ποσότητα μικρομερίδας 
Ψωμί ,δημητριακά, 
Ζυμαρικά , ρύζι (κατά προτίμηση 
Αδρά επεξεργασμένα ολικής αλέσεως) 

Φρούτα 

 
 

Λαχανικά 

Μια φέτα ψωμιού (25 γρ.) ή μισό φλυτζάνι 
τσαγιού μαγειρεμένο ρύζι ή ζυμαρικά (50-60 
γραμμάρια) 
1 μήλο (80γρ) ή 1 πορτοκάλι (100γρ) ή 1 
μπανάνα (60γρ) ή 30γρ. σταφύλια ή 200γρ 
καρπούζι ή πεπόνι ή μισό ποτήρι χυμός 
1 φλυτζάνι τσαγιού ωμά φυλλώδη λαχανικά ή 
μισό φλυτζάνι από τα υπόλοιπα λαχανικά είτε 
κομμένα είτε μαγειρεμένα (περίπου 100γρ. από 
τα περισσότερα λαχανικά) 



 

 
Γαλακτοκομικά 

1 φλυτζάνι τσαγιού γιαούρτι ή γάλα ή30 γρ. 
τυρί (κατά προτίμηση χαμηλών λιπαρών) 

 
Ψάρια Περίπου 60γρ. μαγειρεμένου άπαχου ψαριού 

Πουλερικά Περίπου 60γρ. μαγειρεμένου άπαχου κρέατος 
Ελιές, όσπρια , ξηροί καρποί 1 φλυτζάνι τσαγιού μαγειρεμένα ξερά όσπρια 

(περίπου 100γρ.) ή δύο κουταλιές της σούπας 
ξηροί καρποί 

Πατάτες 100 γραμμάρια 
Αυγά 1 αυγό 
Γλυκά Μισό κομμάτι κέικ ή μια μπάλα παγωτού 

Κόκκινο κρέας Περίπου 60γρ. μαγειρεμένου άπαχου κρέατος 
 
 
 
* Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι το πηλίκο του σωματικού μας βάρους (σε κιλά) διά του ύψους 
μας (σε μέτρα) στο τετράγωνο, ΔΜΣ = Σωματικό βάρος (κιλά) / Ύψος2 (μέτρα). 
Βιβλιογραφία 
1. Willett WC, Sacks F, Trichopoulou A, et al. Mediterranean diet pyramid: a 
cultural model for healthy eating. American Journal of Clinical Nutrition 1995; 
61:1402S-1406S. 
2. Nestlé M. Mediterranean diets: historical and research overview. American 
Journal of Clinical Nutrition 1995; 61:1313S-1320S. 
3. Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Ανώτατο Ειδικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας. 
Διατροφικές Οδηγίες για Ενήλικες στην Ελλάδα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 
1999, 16: 615-625. 

 
 

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένα από τα θέματα που αφορούν στα τρόφιμα , με τα οποία ασχοληθήκαμε 
επίσης, ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το θέμα. 

Εκείνο που διαπιστώσαμε είναι πως γύρω μας ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι και είναι πολύ εύκολο να 
πέσουμε σ’αυτούς. 
Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτή η εργασία θα βάλει ένα λιθαράκι στην ενημέρωση και την προστασία μας. 

 

 

1 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
2 ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 
3 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
5 ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ 

 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
 
 
 
Ορισμός 

 
Είναι προϊόντα που έχουν προκύψει από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς με βάση τις μεθόδους της 
Γενετικής                                                                                                                                            Μηχανικής. 
Αυτό  σημαίνει  ότι  έχει  προηγηθεί  μία  επέμβαση  στο  γονιδίωμα  των  οργανισμών  αυτών  -  συνήθως  η 
επέμβαση αυτή είναι προσθήκη DNA ενός άλλου οργανισμού που έχει αποσπαστεί και τροποποιηθεί 
κατάλληλα στο εργαστήριο. 



Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
 
Γενετικά  τροποποιημένων οργανισμών είναι  τα  βακτήρια  που  έχουν  τροποποιηθεί  ώστε  να  παράγουν 
ανθρώπινη ινσουλίνη. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς και έτσι από τεράστιες 
καλλιέργειες τροποποιημένων βακτηρίων συλλέγουμε πολύ εύκολα πολύ ικανοποιητικές ποσότητες 
ανθρώπινης  ινσουλίνης,  οι  οποίες  στη  συνέχεια  θα  χορηγηθούν  σε  διαβητικούς  ανθρώπους. 
Μεταλλαγμένων  προϊόντων είναι  το  γενετικά  τροποποιημένο  καλαμπόκι,  σόγια,  ρύζι,  σιτάρι,  κ.α.. 
Συνηθέστερα, έχουν τροποποιηθεί με κάποιο γονίδιο ανθεκτικότητας ή με κάποιο γονίδιο αυξητικής ορμόνης. 

 
 
 
 
Πηγη: 

 
http://jkpant.blogspot.com/2007/03/blog-post_12.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έχετε αναρωτηθεί τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν στο περιβάλλον; Μήπως τελικά πρέπει να ανησυχούμε; 
 

 

 
Η εξέλιξη της γενετικής επιστήμης συνέβαλε στην παραγωγή τροφίμων και οργανισμών με τροποποίηση του 
γενετικού τους κώδικα. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας της γενετικής μηχανικής είναι δυνατή η 
παραγωγή φυτών και ζώων ή ψαριών με νέες ιδιότητες. Τα νέα αυτά χαρακτηριστικά συνήθως αφορούν την 
ανθεκτικότητα τους σε ασθένειες, σε παράσιτα, στην ταχύτητα ανάπτυξής τους, στην εμφάνισή τους ή ακόμα 
και στη γεύση τους. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη γεωργία, στην 
κτηνοτροφία, στην ιχθυοκαλλιέργεια και γενικά στη διατροφή σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ωστόσο, η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση μπορεί τελικά να αποβεί καταστροφική... Ας πάρουμε για 
παράδειγμα ένα είδος σολομού που έχει τροποποιηθεί, για να μεγαλώνει πιο γρήγορα. Μπορεί εύκολα το 
ψάρι αυτό, στη μεταλλαγμένη του μορφή, να εκτοπίσει και να θέσει σε κίνδυνο τον υπόλοιπο πληθυσμό των 
κανονικών ψαριών, διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία στην τροφική αλυσίδα. Ακόμα, σκεφτείτε τις 
επιπτώσεις ενός ιού ο οποίος, αφού τροποποιηθεί για να ελέγχει τα έντομα, παρουσιάσει συμπεριφορές, που 
μπορεί να αποβούν μοιραίες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

 

 
Η ΕSA (The Ecological Society of America), η Αμερικάνικη οικολογική εταιρεία, τονίζει ότι ενώ υπάρχουν 
οφέλη από αυτή την εξέλιξη, εντούτοις οι κίνδυνοι που απορρέουν είναι μεγάλοι. Συνεπώς, χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή, ειδικότερα όταν πρόκειται για απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο 
περιβάλλον. Επιπλέον, οι διαδικασίες ανάπτυξης τέτοιων τροφίμων και οργανισμών πρέπει να υπόκεινται σε 
αυστηρούς και διαφανείς κανόνες της επιστημονικής διαδικασίας. Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον πρέπει να 
αναλύονται προσεκτικά και οι διαδικασίες να είναι ανοικτές για μελέτη από το κοινό. 

 

 
Όπως καταλαβαίνετε, για τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων τροφίμων υπάρχει λόγος και αντίλογος. 
Αυτόν και σας καταθέτουμε... 

http://jkpant.blogspot.com/2007/03/blog-post_12.html


Οφέλη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 
 
1. Προϊόντα φυτικής προέλευσης 

 
 

Μείωση χρόνου ωρίμανσης των φυτών ή δέντρων που τα παράγουν. 
Αυξημένη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και βλαβερούς οργανισμούς. 
Λιγότερη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων. 

2. Προϊόντα ζωικής προέλευσης 
 
 

Αυξημένη αντίσταση σε ασθένειες, αύξηση της πολλαπλασιασμού. 
Μεγαλύτερη παραγωγή κρέατος, αυγών και γάλακτος. 

3. Οφέλη για το περιβάλλον 
 
 

Λιγότερη χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων. 
Εξοικονόμηση ενέργειας. 

4. Οφέλη για τον πληθυσμό 
 
 

Αυξημένη παραγωγή τροφίμων για τον αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό της γης. 
Αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας και του υποσιτισμού, που μαστίζει σήμερα ένα πολύ 

μεγάλο αριθμό χωρών παγκοσμίως. 

 
 
Κίνδυνοι γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

 
1. Ασφάλεια 

 
 

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Μεταφορά αλλεργιών, δημιουργία ανθεκτικών μικροοργανισμών 
στα αντιβιοτικά, πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που μπορούν να έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες 
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Ανεπιθύμητη μεταφορά γενετικά τροποποιημένων χαρακτηριστικών σε 
άλλους οργανισμούς με φυσικούς τρόπους, απώλεια του πλούτου της βιολογικής διαφοροποίησης στο 
φυτικό και ζωικό βασίλειο, άγνωστες επιδράσεις σε μικρόβια ή άλλους μικροοργανισμούς του εδάφους. 

2. Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων 
 
 

Υπάρχει ο κίνδυνος μερικές πολυεθνικές εταιρείες να μπορούν να ελέγχουν την παγκόσμια παραγωγή 
τροφίμων λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. 



Αύξηση της εξάρτησης των φτωχότερων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών από τις πλουσιότερες και 
βιομηχανοποιημένες χώρες. 

Εκμετάλλευση από τις πιο αναπτυγμένες χώρες των φυσικών πόρων άλλων πιο αδύνατων χωρών. 
 

3. Ηθικά προβλήματα 
 
 

Επέμβαση στους γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των εσωτερικών αξιών φυσικών 
οργανισμών. 

Ανάμειξη γονιδίων από βιολογικά διαφορετικούς οργανισμούς. 
 

Αντίθεση για την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν ζωικά γονίδια και 
αντίστροφα. 

Κατά γενικό κανόνα η γενετική τροποποίηση των τροφίμων δεν εγκυμονεί αποδεδειγμένους κινδύνους για 
την υγεία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι τα Γενετικά Τροποποιημένα 
Τρόφιμα (ΓΤΤ)  έχουν προκαλέσει κάποια ασθένεια ή βλάβες σε ανθρώπους. Παρά το γεγονός αυτό, 
θεωρούμε αναγκαίο το κάθε Γενετικά Τροποποιημένο Τρόφιμο να αξιολογείται ανεξάρτητα και σχολαστικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επιπτώσεις 
Οι κίνδυνοι που προέρχονται ή θα προέλθουν από τους 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι: 

 
1. ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: Οι αλλεργίες σε αυτή την περίπτωση είναι πιο 
έντονες και επικίνδυνες. Η σόγια που είχε χρησιμοποιηθεί το 
1996 από βραζιλιάνικα καρύδια αποσύρθηκε. 



2.ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ    ΣΤΑ    ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: Τα     αντιβιοτικά 
χορηγούνται σήμερα και στα ζώα σε πολύ μεγάλο βαθμό για 
καλύτερη παραγωγή. Έτσι δημιουργούνται ανθεκτικότεροι 
μικροοργανισμοί, που προκαλούν αρρώστιες, και με δύσκολο 
τρόπο μπορούν να καταπολεμηθούν. 

 
3.ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Οι μεταλλαγμένες τροφές περιέχουν πολλές 
τοξίνες οι οποίες δημιουργούν σοβαρές δηλητηριάσεις. 

 
4.ΥΠΕΡΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΝΤΟΜΑ: Διαταραχή του κύκλου της 
φύσης αφού δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις (= π.χ. τα φυτά 
ποτίζονται με φυτοφάρμακα και στη συνέχεια το ζώο που 
τρέφεται από αυτά, αυτόματα δέχεται στον οργανισμό του 
φυτοφάρμακα). 

 
5.ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: Με το πέρασμα των 
χρόνων ο πλανήτης μας γίνεται βιολογικά φτωχότερος. Οι 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί οδηγούν στο να 
μειώνεται η ποικιλία των φυσικών ειδών. 



Συνηθισμένες παγίδες 
Γιατί να μη φάω; Η όρεξη μου έγινε φυσιολογική. 
Άλλο φυσιολογική όρεξη και άλλο παρορμητική και βουλιμική. Αν πιστέψετε σε 
αυτό το μύθο, θα πέσετε στην παγίδα να νομίζεται ότι τρωτέ «φυσιολογικά», ενώ στην 
πραγματικότητα τρωτέ παρορμητικά και ανεξέλεγκτα. 

 
 
Θα λογαριαστώ αργότερα με τα κιλά 
Αυτή είναι μια πολύ υγιείς άποψη, που όμως στηρίζεται στη φιλοσοφία «το μη χείρον 
βέλτιστων» και «κάθε πράγμα με τη σειρά του» σαν έχετε πράγματι το σθένος να 
δείτε το πρόβλημα της παχυσαρκίας με μεγάλη δύναμη, τότε καλά κάνετε. Αν όμως 
έχετε κάνει πολλές απόπειρες να κρατήσετε μια δίαιτα και πάντα χάνατε το 
λογαριασμό, τότε θα σας είναι σίγουρα πιο εύκολα να «συμμαζέψετε» τώρα  5 κιλά, 
παρά στο τέλος 20. Καλό θα είναι δηλαδή να μην αφήσετε την όρεξή σας για 
φαγητό να υποκαταστήσει πλήρως την όρεξη σας για τσιγαρο.Πιθανον έτσι να 
διανοηθείτε να ξαναρχίσετε το τσιγάρο, τότε μοιράζετε τη ζωή σας ανάμεσα σε δυο 
παρορμητικές και ανεξέλεγκτες συμπεριφορές, που σίγουρα σας ενοχλούν και σας 
κάνουν να ασχολείστε συνέχεια μαζί τους, στερώντας σας ενέργεια από κάτι πιο 
σημαντικό για εσάς. Αν παλέψετε συγχρόνως τις δυο παρορμήσεις, θα 
δυσκολευτείτε λίγο, αλλά θα νιώθετε παράλληλα και πιο δυνατοί. Έτσι θα νιώσετε 
τρομερή βεβαιότητα για τον εαυτό σας και θα βρεθείτε να είστε τελικά όχι μόνο 
ένας πρώην καπνιστής, αλλά και ένας άνθρωπος που επιτέλους έβαλε σε μια σειρά 
τη ζωή του, ξέρει τι του γίνεται και έχει πια την ελευθερία να ορίζει τις 
προτεραιότητες τους.  

 
 
Τρώω για να μην καπνίζω ή  μήπως καπνίζω για να μην τρώω. 
Αν σας είναι πολύ δύσκολο να ελέγξετε την όρεξη σας για φαγητό, ίσως πρέπει να 
αναρωτηθείτε κάτι που πιθανόν να προσπεράσουμε επιφανειακά και πρόχειρα στα 
αίτια του καπνίσματος. Απαντήστε στο εξής ερώτημα :Αν είχατε τη δυνατότητα να 
τρώτε όσο ακριβώς σας χρειάζεται και κάποιος σας έλεγε ότι παράλληλα σαν να σας 
εκπλήρωνε μια από τις τρεις μαγικές ευχές, μπορεί να σας προσφέρει σε μεγάλη 
ποσότητα η αριθμό μια διόλου βλαβερή συνήθεια αλλά ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ, το πολύ 
φαγητό ή το πολύ τσιγάρο, ποια θα διαλέγατε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποκλείεται να μην έχετε ξανακούσει για την ανορεξία. Μπορεί να μην ξέρετε τι είναι αλλά την 
λέξη αυτή την ακούμε συνεχώς να συνδέεται με αστέρια του κινηματογράφου, τα πιο γνωστά 
μοντέλα ανά το παγκόσμιο, τραγουδιστές και άλλους διάσημους. 



Στην πραγματικότητα όμως η ανορεξία δεν βρίσκεται μόνο στον κόσμο των "αστεριών" αλλά 
υπάρχει παντού και είναι τόσο κοντά μας που μπορεί να την συναντήσουμε και στο ίδιο μας το 
σπίτι. 

 
Τι είναι η ανορεξία; 

 
Η ανορεξία είναι μια ασθένεια που δεν προκαλείται από κανένα ιό ή μικρόβιο αλλά από το ίδιο 
το ανθρώπινο μυαλό! Η ολοκληρωμένη ονομασία της είναι νευρική ανορεξία. 

 
Συμβαίνει συνήθως σε γυναίκες και κορίτσια νεαρής ηλικίας, τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους 
χοντρό, είτε είναι στην πραγματικότητα είτε όχι. Αναπτύσσουν μια αποτροπή προς το φαγητό και 
γυμνάζονται ασταμάτητα με την προσδοκία να φτάσουν το "ιδανικό βάρος". 

 
Αντί όμως να φτάσουν στο βάρος που είναι ιδανικό για τις ίδιες, ανάλογα με το σώμα τους 
( "Ιδανικό Βάρος"), συνεχίζουν τις δίαιτες μέχρι που φτάνουν στο σημείο να τρώνε π.χ. μόνο ένα 
μήλο την ημέρα ή και καθόλου έτσι ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή! 

 
Γιατί έχουν αυτή την εντύπωση για τον εαυτό τους; Γιατί δεν βλέπουν στον καθρέφτη αυτό που τους δείχνει 
πραγματικά, ότι είναι απόλυτα φυσιολογικές; Κι αν είναι λίγο "γεματούλες" γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν 
τον εαυτό τους όπως είναι ή έστω να χάσουν λίγο βάρος ώστε να φτάσουν στο πραγματικά φυσιολογικό τους 
βάρος και όχι να λιμοκτονήσουν; 

 
Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που ακόμη και οι επιστήμονες δυσκολεύονται να απαντήσουν! Ποιοί 
είναι οι λόγοι που το μυαλό αρχίζει να καθοδηγεί το σώμα προς την αυτοκαταστροφή; 

 
Αυτό που επηρεάζει περισσότερο τα κορίτσια αυτά είναι ο συνεχής συσχετισμός του "λεπτού" με το "ωραίο". 
Τα μοντέλα που υποτίθεται αποτελούν το πρότυπο ομορφιάς, γίνονται όλο και πιο λεπτά έτσι ώστε να 
χαρακτηρίζεται κανείς όμορφος μόνο όταν είναι λεπτός. 

 
Αν δούμε όμως τα μοντέλα αυτά με μάτια ορθάνοιχτα θα καταλάβουμε πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
"κινούμενα κόκαλα"! 

 
Επίσης, άτομα που ασχολούνται με αθλητισμό, μπαλέτο, πατινάζ έχουν την τάση να χάνουν βάρος αφού 
ξέρουν πως όλοι παρακολουθούν το σώμα τους και πιστεύουν πως χάνοντας βάρος μπορούν να γίνουν ακόμη 
πιο τέλειοι. 

 
Τι γίνεται όταν κάποιος έχει ανορεξία; 

 
Τα άτομα που πάσχουν από αυτή την ψυχική ασθένεια αρχίζουν να μισούν το φαγητό, αρνούνται την πείνα, 
αποφεύγουν τα γεύματα βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες και εξασκούνται συνεχώς με πολύ έντονους 

ρυθμούς προσπαθώντας να καταναλώσουν ακόμη και εκείνα τα λίγα που έφαγαν. 
 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σώμα να μην παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται για να 
λειτουργεί κανονικά. 

 
Γι' αυτό και τα άτομα που πάσχουν από ανορεξία έχουν συχνά πονοκέφαλους, κρυώνουν ενώ 
η θερμοκρασία είναι κανονική, η πίεση του αίματος χαμηλώνει, τα νύχια αδυνατούν και 
ραγίζουν εύκολα, τα μαλλιά αρχίζουν να πέφτουν και σε κάποιο στάδιο αρχίζουν να 
παθαίνουν βλάβες οι νεφροί, το συκώτι και η καρδία! 

 
Φανταστείτε λοιπόν να αδυνατίσουμε τόσο πολύ το σώμα μας ώστε να αρχίσουν να πέφτουν 
τα μαλλιά μας... Είμαστε τώρα λεπτοί αλλά καταφέραμε να φτάσουμε το "πρότυπο ομορφιάς" 
μας χωρίς να έχουμε μαλλιά; 
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Εκτός όμως από αυτό, επειδή τα άτομα αυτά ξέρουν πως ο τρόπος σκέψης και η συμπεριφορά 
τους δεν είναι κανονική, νιώθουν τύψεις με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην επανέρχονται πίσω 
σε φυσιολογική κατάσταση, αλλά να παθαίνουν κατάθλιψη και να απομακρύνονται από την 
οικογένεια και τους φίλους τους. 

 
Το πιο σημαντικό είναι ότι 20% των ατόμων που πάσχουν από ανορεξία οδηγούνται στον 
θάνατο επειδή φτάνουν στο σημείο να έχουν αδυνατίσει τόσο πολύ το σώμα τους ώστε να 
μην μπορεί πια να λειτουργήσει. 

 
Τι κάνουμε αν πιστεύουμε πως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση επικίνδυνη; 

 
Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να αναγνωρίσουμε πως κάτι δεν πάει καλά. Το επόμενο 
είναι να μιλήσουμε με τους γονείς μας και να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια. 

 
Το να επανέλθει κάποιος από κατάσταση ανορεξίας πίσω σε μια φυσιολογική ζωή είναι αρκετά 
δύσκολο αλλά όχι και "mission impossible" (αποστολή αδύνατη)! 

 
Πώς θα αποφύγουμε την ανορεξία; 

 
Το καλύτερο είναι να αποδεχτείτε τον εαυτό σας ακριβώς όπως είναι. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε οι 
ίδιοι... φανταστείτε πόσο ανιαρός θα ήταν ο κόσμος εάν είχαμε όλοι το ιδανικό σώμα και τα ίδια εντελώς 
συμμετρικά πρόσωπα... 

 
Είναι αλήθεια πως τα άτομα που έχουν το φυσιολογικό βάρος για το σώμα τους βρίσκονται σε καλύτερη 
κατάσταση υγείας παρά τα άτομα που είναι παχύσαρκα (και εδώ δεν μιλούμε για 
1- 2 κιλάκια παραπάνω!) αλλά όχι και να λιμοκτονήσουμε για να είμαστε... υγιείς! 

 
Αν οι φίλοι σας έχουν ως θέμα συζήτησης το πώς θα χάσουν βάρους ή αν ακόμη σας κοροϊδεύουν για τα 
επιπλέον κιλά που ίσως έχετε ή νομίζουν πως έχετε, προσπαθήστε πολύ απλά να αποφύγετε το θέμα ή να 
βρείτε καινούργιους φίλους που να έχουν πιο... ενδιαφέροντα θέματα συζητήσεων! 

 
Αν γνωρίζετε κάποιον που έχει ανορεξία, δεν υπάρχει λόγος να τον αποφύγετε διότι η ανορεξία δεν είναι 
μεταδοτική, δεν υπάρχει περίπτωση να "κολλήσετε". Αντίθετα, αυτό που χρειάζονται περισσότερο απ' όλα τα 
άτομα που πάσχουν από αυτή την ασθένεια, είναι η υποστήριξη των φίλων και της οικογένειας. 

 
Προσπαθήστε να μιλήσετε με το άτομο αυτό, ή ακόμη καλύτερα να το αφήσετε να μιλήσει σε εσάς για αυτά 
που νιώθει και να του δώσετε έξυπνες συμβουλές. 

 
Με το να βοηθήσετε κάποιον άλλο με υποστήριξη να ξεπεράσει το πρόβλημα του, ενδυναμώνεται και τον 
εαυτό σας! 

 
 
 
 
 
 
 
Μερικές φωτογραφίες θα μας πείσουν με τον καλύτερο τρόπο!!!! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Ω Σ 

 

 
ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑ, ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΈΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΕΛΈΓΞΟΥΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΜΑΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΟΎΜΕ ΠΟΤΈ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ 
ΑΥΤΌ; 

 
Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η αύξηση της 
ποσότητας του σωματικούς λίπους, συνεπάγεται βέβαια και αύξηση του σωματικού βάρους. Από το 1948 ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει εντάξει στον κατάλογο των παθήσεων. Ως νόσος ορίζεται κάθε 
κατάσταση που μειώνει την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής. Για τους παχύσαρκους, η ποιότητα ζωής είναι 



σαφώς μειωμένη αλλά και συντομότερη, αφού εμφανίζουν συχνότερα πολλές και σημαντικές επιπλοκές υγείας, 
συγκρινόμενοι με άτομα φυσιολογικού βάρους. 
Ποιες οι κυριότερες επιπλοκές της παχυσαρκίας 

 
Η σοβαρή παχυσαρκία ενέχει κινδύνους για την υγεία καθώς παρουσιάζει επιπλοκές. Η συσσώρευση λίπους 
γύρω από την κοιλιά, η οποία παρατηρείται συνήθως στους άνδρες, προκαλεί πολύ συχνά εμφάνιση 
καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσο, αρτηριοσκλήρυνση κλπ. Αντίθετα, η 
συσσώρευση λίπους στους μηρούς και τους γλουτούς, η οποία παρατηρείται συνήθως στις γυναίκες, προκαλεί 
κυρίως αγγειακά προβλήματα από τα κάτω άκρα, όπως φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων (κιρσούς) κλπ. 

 

 
Παρακάτω φαίνονται οι κυριότερες επιπλοκές της παχυσαρκίας. 

 

 

 
 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, 61% 

Καρκίνος ενδομητρίου, 34% 

Χολολιθίαση, 30% 

Οστεοαρθρίτιδα, 24% 

Αρτηριακή υπέρταση, 17% 

Στεφανιαία νόσος, 17% 

Καρκίνος μαστού, 11% 

Καρκίνος παχέους εντέρου, 11% 
 

Πότε κάποιος θεωρείται παχουλός, υπέρβαρος, παχύσαρκος, και πότε χρίζει ιατρικής βοήθειας; 
 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο προσδιορισμός της παχυσαρκίας γίνεται μέσω του Δείκτη 
Μάζας Σώματος, ο οποίος προκύπτει αν διαιρέσουμε το σωματικό βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε 
μέτρα). 

 

 
Δείκτης Μάζας Σώματος = Σωματικό Βάρος (σε κιλά)/Ύψος2 (σε μέτρα) 

 
Αν ο ΔΜΣ είναι: Το άτομο είναι: 

Μικρότερος από 18,5 Αδύνατο 

Από 18,5 -25 Φυσιολογικού βάρους 

Από 25 -30 Υπέρβαρο 

Από 30 -35 Ήπια παχύσαρκο 

Από 35 -40 Μέτρια παχύσαρκο 

Μεγαλύτερος του 40 Σοβαρά παχύσαρκο 



Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση με βάση το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): 
 
 

Ποιος ο ιδανικός τρόπος διατροφής για όλους μας; 
 

Η Ιατρική Κοινότητα παγκοσμίως έχει διαπιστώσει ότι η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
πρόσληψης τροφής και συμμετέχει σημαντικά στην πρόληψη παθήσεων όπως η δυσλιπιδαιμία, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, διάφοροι καρκίνοι κλπ. 

 

 
Μερικές φορές το μήνα σε μικρές ποσότητες Μερικές φορές την εβδομάδα Καθημερινά 

 
 
Κόκκινο κρέας 
Γλυκά 

 
 
Αβγά 
Πουλερικά 
Ψάρια 

Γαλακτοκομικά 
Ελαιόλαδο, ελιές 
Φρούτα, λαχανικά 
Όσπρια 
Ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι 
Πατάτες, δημητριακά 

Κανόνες σωστής διατροφής 
 

 
Οι διατροφικοί χειρισμοί συνιστούν το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας απώλειας βάρους, καθώς 
περιλαμβάνουν εκτός από διαιτολόγιο χαμηλής ενεργειακής πρόσληψης και συμβουλές για τους κανόνες 
διατροφής (π.χ. αριθμός γευμάτων, μέγεθος γευμάτων, συχνότητα γευμάτων, κλπ): 

 

 
Τρώτε πάντοτε καθιστοί στο τραπέζι 

 

      Τρώτε πρωινό κάθε μέρα 
 

      Τρώτε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας και συντροφικότητας 
 

      Τρώτε αργά. Μην καταβροχθίζετε γρήγορα τα γεύματα σας            

Αποφεύγετε να βλέπετε τηλεόραση ταυτόχρονα με τα γεύματα 

Οργανώστε τα γεύματα ανά τακτά σταθερά διαστήματα Προτιμάτε 

τρόπους μαγειρέματος χωρίς πολλά λιπαρά.                                 

Αποφεύγετε τα πολλά αεριούχα αναψυκτικά 

Τρώτε «μεσογειακά», δηλαδή προτιμάτε λαδερά φαγητά, λαχανικά, όσπρια, σούπες, ψωμί 
 

Προετοιμάζετε το κολατσιό των παιδιών στο σχολείο από το σπίτι ώστε να αποφεύγουν τα «έτοιμα» 
παρασκευάσματα του κυλικείου 

 

Τρώτε συχνά ψάρι 
 

Τρώτε άφθονα φρέσκα λαχανικά, κυρίως εποχής 
 

Τρώτε φρούτα είναι σύμμαχοι της υγείας 



Προτιμάτε το ψωμί ολικής άλεσης στα γεύματά σας 
 

Πίνετε πολύ νερό κάθε μέρα 
 

Αποφεύγετε τα σκληρά ποτά (λικέρ, κοκτέιλ), καταναλώνετε με μέτρο το κρασί 
 

Αποφεύγετε τη ζάχαρη και όλα τα προϊόντα που την περιέχουν 
 

Προτιμάτε το ελαιόλαδο στα φαγητά σας, κατά προτίμηση ωμό 
 

Αντιμετώπιση παχυσαρκίας βάσει ηλικίας 
 

 
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σημαντικό ρόλο παίζει η πρόληψη στις μικρές ηλικίες, καθώς το 70% των 
υπέρβαρων παιδιών και εφήβων θα γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται 
στο 80% αν ένας εκ των δύο γονέων είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. 

 

 
Ποιες οι επιπλοκές από τη μη ελεγχόμενη απώλεια βάρους 

 
Στην καρδιά και τα αγγεία: 

 
 
α. αρρυθμίες 
β. υπόταση 
γ. μυοκαρδιοπάθειες 

 
 
Στο αιμοποιητικό σύστημα: 

 
 
α. σιδηροπενική αναιμία 
β. σπάνια μεγαλοβλαστική αναιμία 

 
 
Στο γαστρεντερικό σύστημα: 

 
 
α. εκκολπομάτωση παχέως εντέρου 
β. χολολιθίαση 
γ. δυσκοιλιότητα και αποτέλεσμα αυτής ραγάδες πρωκτού - αιμορροΐδες 
δ. βλάβες ηπατικού κυττάρου 
ε. οισοφαγίτιδες ατροφικού τύπου 

 
 
Στο ενδοκρινικό σύστημα: 

 
 
α. αμηνόρροια 
β. υπογεννητισμός στους άνδρες 
γ. μείωση των επιπέδων της τριιωδοθυρονίνης 



Στο Νευρικό σύστημα: 
 
 
α. κατάθλιψη 
β. ψυχογενής ανορεξία 
γ. μονονευρίτιδες και πολυνευρίτιδες 

 
 
Στο Μυϊκό σύστημα: 

 
 
α. απώλεια μυϊκού ιστού 
β. κήλες, διαφραγματοκήλη 

 
 
Στα οστά και τις αρθρώσεις: 

 
 
α. ουρική αρθρίτιδα 
β. οστεοπόρωση και οστεομαλακία 
γ. καθυστέρηση ανάπτυξης 

 

 
Στο δέρμα και το τριχωτό κεφαλής: 

 
 
α. τριχόπτωση 
β. χαλάρωση δέρματος και υποδόριου ιστού 
γ. ραγάδες δέρματος 

 

 
Υπάρχει αλήθεια στις δίαιτες που μας προτείνονται σύμφωνα με την ομάδα αίματος; 

 

 
΄Οχι.  Πρόκειται για ένα εφεύρημα καθώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει πουθενά αντίστοιχη μεθοδολογία. 
Σκοπό έχει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία των ατόμων με πρόβλημα βάρους και την επιθυμία τους για λύση στο 
πρόβλημά τους. 

 

 
Τι συμβαίνει όταν ακολουθεί κάποιος μια χημική δίαιτα; 

 
Οι χημικές δίαιτες δεν περιέχουν καθόλου υδατάνθρακες (ή ελάχιστους), ενώ προεξάρχοντα συστατικά τους είναι 
οι πρωτεΐνες. Αποτέλεσμα αυτών των διαιτητικών χειρισμών είναι η εμφάνιση οξόνης, την οποία ο οργανισμός 
προσπαθεί να αποβάλει με τη διούρηση και έτσι δημιουργείται αφυδάτωση. Γι αυτό το λόγο το μεγαλύτερο 
ποσοστό του βάρους που χάνει κανείς από τις χημικές δίαιτες αντιστοιχεί σε νερό και, όπως αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία, μόνο το 10% αντιστοιχεί σε λίπος. 

 

 
Υπάρχουν συνδυασμοί τροφών που πρέπει να αποφεύγονται; 



Συνιστάται να μην συνυπάρχουν υδατάνθρακες και πρωτεΐνες (π.χ. κρέας με πατάτες). Σε μακροχρόνια βάση 
μπορεί να χάσει βάρος αυτός που τρέφεται κατ' αυτόν τον τρόπο, αυτό όμως θα οφείλεται στη μειωμένη ποσότητα 
τροφής και στη μονοτονία από την επανάληψη των συγκεκριμένων τροφών. 

 

 
Μπορεί να χάσει κανείς λίπος, με τα μηχανήματα που υπάρχουν στα διάφορα κέντρα αδυνατίσματος; 

 
Τα μηχανήματα, όχι μόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το λίπος σώματος, αλλά προκαλούν πολλαπλά 
προβλήματα στον οργανισμό (αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές κλπ). Το λίπος σώματος δεν μειώνεται 
εξωγενώς. Δεν μπορεί να επέμβει κανένα μηχάνημα και να το «κάψει». Μόνο αν δημιουργηθεί αρνητικό 
ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή αν μειώσει κανείς την προσλαμβανόμενη ενέργεια (θερμίδες) ή αν αυξήσει την 
καταναλισκόμενη ενέργεια (μέσω της άσκησης) μπορεί να μειώσει το λίπος σώματος 

 

Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα; 
 
 

Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στο καλάθι αγορών του σύγχρονου Έλληνα 
καταναλωτή. 

Ο σύγχρονος καταναλωτής αντιμέτωπος με τους ταχείς ρυθμούς της ζωής και τη μείωση του ελεύθερου 
χρόνου του, επιδιώκει την απλοποίηση της καθημερινότητάς του. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγει λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. 
Επιδιώκει την εύρεση προϊόντων που προσφέρουν τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά, που δεν αποτελούν, 
δηλαδή, απλώς “λύση ανάγκης”, αλλά είναι και υγιεινά. 

Μια ακόμη παράμετρος που συντελεί στην προτίμησή του για τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι ότι του 
παρέχουν απεριόριστη ποικιλία προϊόντων ανεξαρτήτως εποχής. ∆εν περιορίζεται δηλαδή η επιλογή του από 
την εποχικότητα που διακρίνει τα νωπά προϊόντα. 

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σήμερα χρησιμοποιούνται στη δημιουργική μαγειρική, στην οικιακή αλλά και 
την επαγγελματική κουζίνα, γιατί προσφέρουν υψηλή ποιότητα και μεγάλη προσαρμογή. Πολλοί chef π.χ. 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα κατεψυγμένα λαχανικά για πλούσια ποικιλία σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα προσφέρουν όλα όσα ζητάει σήμερα ο σύγχρονος καταναλωτής. 

 
 
 
 

Ποια είναι η διαφορά του κατεψυγμένου από το νωπό; 
 

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι ποιοτικά εφάμιλλα με τα νωπά αρκεί να μην έχει διασπαστεί η ψυκτική 
αλυσίδα. 

Eίναι εφάμιλλα με τα νωπά, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταψυχθεί άμεσα και σωστά και δεν έχουν 
αποψυχθεί καθόλου στα ενδιάμεσα στάδια της διακίνησής τους, μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Με 
άλλα λόγια, να έχει διατηρηθεί απόλυτα η αλυσίδα ψύξης. 
Οι σύγχρονες μέθοδοι κατάψυξης επιτυγχάνουν τη διατήρηση των οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων (γεύση, 

χρώμα, άρωμα) αλλά και των θρεπτικών τους συστατικών. 
Η κατάψυξη είναι μια απλή και υγιεινή μέθοδος συντήρησης. Έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες 

μεθόδους συντήρησης να διατηρεί το προϊόν αμετάβλητο από πλευράς γευστικότητας και θρεπτικότητας. 
Τα προϊόντα καταψύχονται αμέσως από τις βιομηχανίες κατεψυγμένων τροφίμων και μεταφέρονται σε 
συνθήκες συνεχούς ψύξης με σύγχρονα φορτηγά-ψυγεία στους καταψύκτες στα σημεία πώλησης. 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των φρέσκων τροφίμων; 
Για παράδειγμα, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, η θέρμανση ή η κακή συντήρηση καταστρέφουν συχνά τις 
βιταμίνες ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροοργανισμών. Αντίθετα, τα τρόφιμα που 
καταψύχονται άμεσα παρουσιάζουν μηδαμινές απώλειες θρεπτικών ουσιών εξαιτίας του μειωμένου 
μεταβολισμού των κατεψυγμένων τροφίμων. 

Επίσης τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι απολύτως υγιεινά διότι, οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων 
κάνουν καθημερινούς αυτοελέγχους με εξειδικευμένο προσωπικό και όλα τα προϊόντα ελέγχονται αυστηρά 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διακίνησής τους ώστε να καταλήγουν στον 



καταναλωτή σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων εφαρμόζουν 
συστήματα και διαδικασίες ποιότητας (ISΟ και HACCP), που είναι σύμφωνες με τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές της Ε.Ε για την υγιεινή και την ασφάλειά τους. 

 
 
 
 

Οι κίνδυνοι στα κατεψυγμένα τρόφιμα 
Η κατάψυξη σύμφωνα με το Κεφάλαιο VI του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών είναι μία από τις μεθόδους επεξεργασίας για την παρασκευή των διατηρημένων 
τροφίμων. 
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα υποδιαιρούνται σε 4 κατηγορίες: 

 
1.   Διατηρημένα κρέατα και προϊόντα αυτών. 
2.   Διατηρημένα ιχθυώδη και προϊόντα αυτών . 
3.   Διατηρημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης (Φρούτα, Λαχανικά). 
4.   Διατηρημένα πάσης φύσεως νωπά τρόφιμα (Αρτοποιήματα, Έτοιμα Τρόφιμα). 

 
Τα κατεψυγμένα προϊόντα  όταν παρουσιάζουν προβλήματα συνήθως αυτά είναι ποιοτικά και όχι προβλήματα 
ασφάλειας για τον καταναλωτή. Δηλαδή συνήθως εμφανίζουν κρυστάλλους ή χαλάει η υφή τους ή έχουν 
αποχρωματισμούς και εγκαύματα κατάψυξης. Αυτά τα προβλήματα σπάνια συνοδεύονται και από ανάπτυξη 
παθογόνων οργανισμών. Προσπαθώντας όμως να εξαφανίσουμε και τον μικρό αυτό κίνδυνο ασφάλειας, ας 
εντοπίσουμε  μέσα   από  το   πρίσμα   της   επιστήμης  του   HACCP,   τους   κυριότερους  κινδύνους   που 
αντιμετωπίζουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα: 

 
Μικροβιολογικοί κίνδυνοι: 
Η εύρεση παθογόνων µικροοργανισµών στα κατεψυγμένα προϊόντα µπορεί να οφείλεται α) σε επιμόλυνση 
από εξωτερικούς παράγοντες ή β) σε ανάπτυξη ήδη υπαρχόντων μικροοργανισμών στα προϊόντα πριν την 
κατάψυξη τους. 
Σε ότι αφορά την επιμόλυνση από εξωτερικούς παράγοντες επισημαίνουμε τις εξής αιτίες: 

 
Μη επαρκείς υποδομές (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός). 
Ελλιπείς  συνθήκες  επεξεργασίας  (μικρή  παραμονή  στο  τούνελ,  μη  καλά  ψυχώμενοι  χώροι 
επεξεργασίας κλπ). 
Ανεπαρκής σχεδιασμός του HACCP (προληπτικά μέτρα, διασταυρούμενη επιμόλυνση κλπ). 
Ελλιπής   τήρηση   των   προαπαιτούμενων   (Υγιεινή   προσωπικού,   καθαρισμός   –   απολύμανση, 
αντιμετώπιση τρωκτικών και εντόμων, συντήρηση). 
Ανεπαρκής εκπαίδευση Υπευθύνου HACCP και προσωπικού. 
Ακατάλληλες συνθήκες  αποθήκευσης (διακυμάνσεις  στις  θερμοκρασίες, στοίβαγμα  των  παλετών 
κ.α.). 

 
Η επίδραση της κατάψυξης στους παθογόνους μικροοργανισμούς: 
Κατά    την    διατήρηση    ενός    τροφίμου    στην    κατάψυξη παρατηρείται    μια    συνεχής    καταστροφή 
μικροοργανισμών. Ο ρυθμός καταστροφής των μικροοργανισμών είναι ψηλός στην αρχή και ελαττώνεται με 
την   πάροδο   του   χρόνου.   Οι   περισσότεροι   μικροοργανισμοί   καταστρέφονται   ή   τραυματίζονται   σε 
θερμοκρασίες από -2C εώς – 10C ενώ όσο μειώνεται η θερμοκρασία κάτω των -15C λιγότερα κύτταρα των 
μικροοργανισμών καταστρέφονται. Η μικροχλωρίδα των κατεψυγμένων τροφίμων αποτελείται από τους πιο 
ανθεκτικούς μικροοργανισμούς της αρχικής μικροχλωρίδας. Τα σπόρια είναι πολύ ανθεκτικά στην κατάψυξη 
και επιβιώνουν χωρίς να υποστούν σημαντική μείωση του αριθμού τους. Οι τοξίνες του Cl. botulinum και του 
S. aureus δεν επηρεάζονται από την κατάψυξη. Μπορεί να προκληθεί τροφική δηλητηρίαση από την 
κατανάλωση των κατεψυγμένων τροφίμων τα οποία έχουν τοξίνη που σχηματίστηκε πριν την κατάψυξη, 
όμως δεν έχουμε ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων ή παραγωγή τοξίνης σε συνθήκες κατάψυξης. 
Οι περισσότεροι θετικοί κατά Gram μικροοργανισμοί συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων των γενών 
Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Staphylococcus, Micrococcus και Enterococcus αντέχουν κατά τη 
διατήρηση των τροφίμων στην κατάψυξη και δεν μειώνεται ο αριθμός τους. 



Επίσης οι περισσότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί που προέρχονται από τον εντερικό σωλήνα και άλλα 
αρνητικά κατά Gram βακτήρια επιζούν κατά την διατήρηση των τροφίμων στην κατάψυξη, ειδικά αν ο 
αριθμός τους ήταν μεγάλος. 
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη καλής στεγανοποίησης των ψυκτικών μονάδων και διοχέτευση 
των εκκροών με στεγανούς σωλήνες εκτός ψυκτικού θαλάμου διότι στα υγρά των ψυκτικών μονάδων και των 
Air Condition αναπτύσσεται το μικρόβιο Legionella (συνήθως Legionella pneumophila υπεύθυνο για την 
νόσο των Λεγεωναρίων). 

 
Xειρισμός κατεψυγμένων τροφίμων: 
Λόγω του γεγονότος ότι αρκετοί μικροοργανισμοί επιβιώνουν κατά την διάρκεια της αποθήκευσης των 
τροφίμων στην κατάψυξη, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στον χειρισμό κατά την χρήση. Συγκεκριμένα η 
απόψυξη  πρέπει  να  γίνεται  σε  θερμοκρασία  από  2 οC  έως  5 οC  ή  σε  τρεχούμενο  νερό  θερμοκρασίας 
μικρότερης των 21 οC και το τρόφιμο να μαγειρεύεται άμεσα. Η θερμική επεξεργασία κατά το μαγείρεμα 
πρέπει να είναι επαρκής, ένας γενικός κανόνας είναι η θερμοκρασία στο εσωτερικό των τροφίμων να φθάνει 
τους 75οC ή τους 70 οC για 2 min. 

 
Χηµικοί κίνδυνοι: 
Η επιµόλυνση των κατεψυγμένων τροφίµων από χημικούς επιμολυντές µπορεί να οφείλεται στις πρώτες 
ύλες, γεγονός που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί και που προϋποθέτει την συνεχή αξιολόγηση των 
προμηθευτών. Άλλη αιτία επιμόλυνσης είναι οι λανθασµένοι χειρισµοί κατά την επεξεργασία, αποθήκευση 
και διανομή, όπως: 

 
Επαφή τροφίµων µε ψυκτικό µέσον (διαρροή φρέον – αµµωνίας). 
Μετάδοση οσµών από κοινή αποθήκευση ή μεταφορά με άλλα προϊόντα (μη τρόφιμα). 
Επιμόλυνση από απολυμαντικά-καθαριστικά, από υλικά λίπανσης, ή από χημικά καταπολέμησης 
τρωκτικών και εντόμων. 

 
Φυσικοί κίνδυνοι: 
Η παρουσία ξένων σωµάτων στα τρόφιµα µπορεί να οφείλεται επίσης στις πρώτες ύλες (γεγονός που κι εδώ 
είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί και προϋποθέτει την συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών) ή σε 
λανθασµένους χειρισµούς κατά την επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή, όπως: 
Þ    Επιμόλυνση από το προσωπικό κατά την παραγωγή. 
Þ Επιμόλυνση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης (γυαλί, ξύλο, μέταλλο). 
Þ Επιμόλυνση κατά την διανομή από ξένα προς τρόφιμα υλικά. 

 
Οι εγκαταστάσεις 
Στις ράμπες φόρτωσης θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης των προϊόντων 
χωρίς να καταστρέφεται η συσκευασία τους και χωρίς να µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους. 
Η συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων είναι πολύ βασική και πρέπει να παρακολουθείται επαρκώς. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης, πρέπει να έχει προβλεφθεί γεννήτρια ή εναλλακτική ψυκτική 
μονάδα και να έχουν οριστεί ενέργειες για την καλύτερη δυνατή διατήρηση των τροφίμων (π.χ. σταμάτημα 
φορτώσεων και μη άνοιγμα των θαλάμων, μεταφορά των τροφίμων σε άλλο θάλαμο). Παρόμοια μέτρα 
πρέπει να λαμβάνονται και για τα φορτηγά ψυγεία. Πρόληψη, παρακολούθηση και σχέδιο έκτακτης ανάγκης- 
μεταφόρτωσης πρέπει να είναι διαθέσιμα και δοκιμασμένα. 
Οι θάλαμοι πρέπει να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισµό, την απολύµανσή τους και να φέρουν επαρκή 
φωτισμό. 
Η παρακολούθηση και αυτόματη καταγραφή της θερμοκρασίας αποτελεί νομική απαίτηση για οποιοδήποτε 
θάλαμο ψύξης ή κατάψυξης μεγαλύτερο από 10m3. Συνιστάται επίσης η υγρασία, η ταχύτητα του αέρα, αλλά 
και η ανίχνευση διαρροών των ψυκτικών µέσων. 
Σημαντικότατο ρόλο παίζει η εκπαίδευση του προσωπικού ώστε οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται ταχύτατα 
και να μην μένουν πόρτες ανοιχτές. 

 
Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, μαζί με τις κατάλληλες κτιριακές υποδομές και τον 
εξοπλισμό, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού, εξασφαλίζουν την διατήρηση της ασφάλειας και της 
ποιότητας των κατεψυγμένων προιόντων. 
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ΓΡΗΓΟΡΟ  ΦΑΓΗΤΟ Ή FAST FOOD 
Μετά από τα κατεψυγμένα μια ακόμη κακή διατροφική συνήθεια είναι το γρήγορο φαγητό ή αλλιώς fast 

food. 
 

Fast food είναι ο όρος που δίνεται σε τρόφιμα που μπορούν να ετοιμαστούν και να σερβιριστούν πολύ 
γρήγορα. Ενώ κάθε γεύμα με χαμηλή χρόνος προετοιμασίας μπορεί να θεωρηθεί ότι το γρήγορο φαγητό, 
συνήθως ο όρος αναφέρεται σε τρόφιμα που πωλούνται σε ένα  εστιατόριο ή κατάστημα με προθερμασμένο ή 
προμαγειρεμένα συστατικά, και υπηρέτησε στον πελάτη σε συσκευασμένα για take-out/take-away . Ο όρος 
"fast food" αναγνωρίστηκε στο λεξικό Merriam-Webster το 1951. 

 

Καταστήματα μπορεί να στέκεται ή περίπτερα, τα οποία μπορούν να παρέχουν καμία προστασία ή 
καθίσματα,  [ 1 ] ή τα εστιατόρια γρήγορου φαγητού (επίσης γνωστή ως εστιατορίων γρήγορης 
εξυπηρέτησης ). Franchise πράξεις που είναι μέρος της αλυσίδες εστιατορίων έχουν τυποποιήσει τα τρόφιμα 
που αποστέλλονται σε κάθε εστιατόριο από τις κεντρικές τοποθεσίες. 

 
 
 
 
Η έννοια των έτοιμων μαγειρεμένα τρόφιμα για πώληση συνδέεται στενά με την αστική 
ανάπτυξη. Στην Αρχαία Ρώμη πόλεις είχαν δρόμο περίπτερα που πωλείται το ψωμί, λουκάνικα και κρασί. 

 

Προ-σύγχρονη Ευρώπη 
 

Στις πόλεις της ρωμαϊκής αρχαιότητας, μεγάλο μέρος του αστικού πληθυσμού που ζει σε νησίδες , 
πολυώροφες πολυκατοικίες, εξαρτάται από τους πωλητές τροφίμων για μεγάλο μέρος των γευμάτων τους. Τα 
πρωινά, το ψωμί βουτηγμένο σε κρασί είχε φάει ως ένα γρήγορο σνακ και μαγειρεμένα λαχανικά και βραστά 
αργότερα μέσα στην ημέρα σε popina, ένας απλός τύπος διατροφικής εγκατάστασης. Στο Μεσαίωνα οι 
μεγάλες πόλεις και μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Λονδίνο και Παρίσι υποστήριξε πολυάριθμα πωλητές που 
πωλούσαν πιάτα όπως πίτες , πάστες , flans , βάφλες , γκοφρέτες , κρέπες και μαγειρεμένα κρέατα. Όπως και 
σε ρωμαϊκές πόλεις κατά την αρχαιότητα, πολλές από τις εγκαταστάσεις ήταν για εκείνους που δεν είχαν μέσα 
για να μαγειρέψουν το φαγητό τους, ειδικά και μόνο τα νοικοκυριά . Οι ταξιδιώτες, καθώς, όπως προσκυνητές 
καθ 'οδόν σε ιερό χώρο , ήταν μεταξύ των πελατών. 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Restaurant
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food#cite_note-0


Τα ψάρια και τα τσιπ με mushy μπιζέλια 
 

Σε περιοχές οι οποίες είχαν πρόσβαση σε παράκτια ή παλιρροιακά ύδατα, «φαστ φουντ», θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συχνά τοπικές οστρακοειδή ή θαλασσινά , όπως στρείδια ή, όπως στο Λονδίνο, τα 
χέλια . Συχνά αυτό θαλασσινά θα πρέπει να μαγειρευτεί άμεσα στην προβλήτα ή σε κοντινή απόσταση. Η 
ανάπτυξη της αλιείας με μηχανότρατες στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
μιας βρετανικής τα αγαπημένα ψάρια και τα τσιπ , και το πρώτο κατάστημα το 1860. Ένα μπλε 
πινακίδα στο Oldham 's Tommyfield αγορά σηματοδοτεί την προέλευση των ψαριών και κατάστημα τσιπ και 
γρήγορα βιομηχανίες τροφίμων στη Βρετανία. 

 

Βρετανοί fast food είχαν σημαντικές περιφερειακές διαφορές. Μερικές φορές ο περιφερειακός χαρακτήρας 
των πιάτων έγινε μέρος της κουλτούρας του αντίστοιχου τομέα της. 

 

Το περιεχόμενο του γρήγορου πίτες τροφίμων έχει ποικίλη, με πουλερικά (π.χ. κοτόπουλα ) ή υδρόβια 
πτηνά συνήθως χρησιμοποιείται. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο , η Τουρκία έχει χρησιμοποιηθεί πιο 
συχνά σε fast food. 

 
 
Εκτός από τη μητρική του κουζίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υιοθετήσει fast food από άλλους πολιτισμούς, 
όπως η πίτσα , κινέζικα ζυμαρικά , κεμπάπ , και κάρυ . Πιο πρόσφατα υγιείς εναλλακτικές προς τις 
συμβατικές fast food έχουν προκύψει. 

 

Ηνωμένες Πολιτείες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία γρήγορου φαγητού στον κόσμο, και είναι 
αμερικανικά εστιατόρια fast food που βρίσκονται σε περισσότερες από 100 χώρες. Περίπου 2 εκατομμύρια 
στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους τομείς της παρασκευής τροφίμων και συντήρησης 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των fast food στις ΗΠΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDonald 's πρώτα δύο λωρίδες drive-thru ήταν στο Rock N Roll McDonald 's στοΣικάγο . 

 

Φαστ-φουντ είναι take-away ή να λάβει-out παρόχους, συχνά με μια "κίνηση-μέσω της« υπηρεσίας που 
επιτρέπει στους πελάτες να παραγγείλετε και να πάρει τα τρόφιμα από τα αυτοκίνητά τους?, αλλά τα 



περισσότερα έχουν επίσης ένα καθιστικό στην οποία οι πελάτες μπορούν να φάνε το φαγητό τις 
εγκαταστάσεις. 

 

Σχεδόν από την ίδρυσή της, fast food έχει σχεδιαστεί για να καταναλωθεί "εν κινήσει", που συχνά δεν απαιτεί 
παραδοσιακή μαχαιροπίρουνα , και τρώγεται σαν σνακ .Κοινή στοιχεία του μενού σε φαστ-φουντ 
περιλαμβάνουν ψάρι με πατάτες, σάντουιτς, πίτες , χάμπουργκερ, τηγανητό κοτόπουλο , τηγανιτές 
πατάτες, κοτομπουκιές , tacos, πίτσα, hot dogs, και το παγωτό , αν και πολλά εστιατόρια γρήγορου φαγητού 
προσφέρουν "πιο αργή" τρόφιμα όπως τα τσίλι , πουρέ πατάτας , και σαλάτες . 

 

Πρατήρια καυσίμων 
 

Πολλοί βενζίνης / φυσικού αερίου σταθμοί διαθέτουν καταστήματα ψιλικών που πωλούν προσυσκευασμένα 
σάντουιτς, ντόνατς , και ζεστό φαγητό. Πολλά πρατήρια βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη 
πωλούν επίσης τα κατεψυγμένα τρόφιμα και έχουν μικροκύματα στις εγκαταστάσεις στις οποίες να τους 
προετοιμάσει. 

 

Πλανόδιους πωλητές και τις συμβάσεις παραχώρησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οδός πωλητής εξυπηρετούν το γρήγορο φαγητό στο Νεπάλ 

 

Παραδοσιακά τρόφιμα δρόμο είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο, συνήθως από τις μικρές επιχειρήσεις και 
ανεξάρτητους πωλητές που λειτουργούν από ένα καλάθι, όχημα τραπέζι, φορητή σχάρα ή κινητήρα. Κοινά 
παραδείγματα περιλαμβάνουν Βιετνάμ προμηθευτές μανέστρα, της Μέσης Ανατολής φαλάφελ περίπτερα, 
Νέα Υόρκη ζεστό κάρα σκυλί , και Taco φορτηγά . Turo-Turo πωλητές ( Ταγκαλόγκ για το σημείο το σημείο) 
είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των Φιλιππίνων ζωής. Συνήθως, πλανόδιοι πωλητές παρέχουν ένα 
πολύχρωμο και διαφορετικό εύρος επιλογών σχεδιαστεί για να αιχμαλωτίσει γρήγορα περαστικούς και να 
προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο την προσοχή. 

 

Ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις, πολλαπλά πλανόδιους πωλητές μπορούν να εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα 
είδη τροφίμων χαρακτηριστικό μιας συγκεκριμένης πολιτιστικής ή εθνικής παράδοσης. Σε μερικούς 
πολιτισμούς, είναι χαρακτηριστική για πλανόδιους πωλητές να φωνάζουν οι τιμές, να τραγουδήσουν ή άσμα 
των πωλήσεων-γήπεδα, παίζει μουσική, ή να ασχολούνται με άλλες μορφές « δρόμο θεατρικά », ώστε να 
πραγματοποιούν τους υποψήφιους πελάτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συγκεντρώσει 
περισσότερη προσοχή από τα ίδια τα τρόφιμα? Μερικοί πωλητές αποτελούν μια άλλη μορφή της τουριστικής 
έλξης . 

 

Κουζίνα 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραλλαγές 



Παρά το γεγονός ότι το γρήγορο φαγητό φέρνει συχνά στο νου  παραδοσιακό αμερικανικό fast food, όπως 
χάμπουργκερ και πατάτες, υπάρχουν πολλές άλλες μορφές του fast food που απολαμβάνουν ευρείας 
δημοτικότητα στη Δύση . 

 

Κινέζοι takeaways / εστιατόρια takeout είναι ιδιαίτερα δημοφιλή  . Προσφέρουν συνήθως μια ευρεία ποικιλία 
των ασιατικών τροφίμων (όχι πάντα κινεζικά), η οποία έχει κανονικά τηγανίζονται. Οι περισσότερες επιλογές 
είναι κάποια μορφή ζυμαρικά, ρύζι ή κρέας . Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαγητό παρουσιάζεται ως 
ένα μπουφέ , μερικές φορές self service . Ο πελάτης επιλέγει το μέγεθος του δοχείου που επιθυμούν να 
αγοράσουν, και στη συνέχεια είναι ελεύθεροι να το γεμίσετε με την επιλογή των τροφίμων. Είναι σύνηθες να 
συνδυάζουν διάφορες επιλογές σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, και μερικά καταστήματα χρεώνουν κατά βάρος, 
και όχι από το σημείο. Πολλά από αυτά τα εστιατόρια προσφέρουν δωρεάν παράδοση για αγορές πάνω από 
ένα ελάχιστο ποσό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολλά είδη σούσι είναι έτοιμα για κατανάλωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μια francesinha fastfood εστιατόριο σεPóvoa de Varzim , Πορτογαλία . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ένα γρήγορο φαγητό περίπτερο στοYambol , Βουλγαρία 

 

Sushi έχει δει ραγδαία αυξανόμενη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια . Μια μορφή του fast food που 
δημιουργήθηκε το Ιαπωνίας (όπου bento είναι το ιαπωνικό αντίστοιχο του fast food), σούσι είναι κανονικά 
κρύος κολλώδες ρύζι αρωματισμένο με ένα γλυκό ξύδι ρυζιού και σερβίρεται με κάποια επικάλυψη 
(συχνά ψάρι ), ή, όπως στην πιο δημοφιλές είδος στη Δύση, να κυλιούνται στο nori (αποξηραμένα laver ) με 
γέμιση. Η πλήρωση συχνά περιλαμβάνει ψάρι, κοτόπουλο ή αγγούρι . 

 

Pizza είναι ένα κοινό γρήγορο κατηγορία τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αλυσίδες, όπως η Παπά 
Ιωάννη , πίτσα του ντόμινο , Sbarro και Pizza Hut. Τα μενού είναι πιο περιορισμένα και τυποποιημένα σε 
σχέση με τις παραδοσιακές πιτσαρίες και πίτσα παράδοση , συχνά με τη δέσμευση του χρόνου, προσφέρεται. 

 

Κεμπάπ σπίτια είναι μια μορφή φαστφουντάδικο από τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα την Τουρκία και τον 
Λίβανο . Το κρέας είναι ξυρισμένο από μια ψησταριά , και σερβίρεται σε μια ζεστή flatbread με σαλάτα και 



μια επιλογή από σάλτσα και το ντύσιμο. Αυτά τα ντονέρ κεμπάπ ή shawarmas διακρίνονται από Shish 
κεμπάπ σερβίρονται με ραβδιά. Οι Κεμπάπ καταστήματα και βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην 
Ευρώπη , τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία , αλλά αυτές είναι γενικά λιγότερο συχνές στις ΗΠΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρνί σουβλάκι κρέας 

 

Τα ψάρια και τα τσιπ καταστήματα είναι μια μορφή του fast food δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το ψάρι είναι χτυπημένο και στη συνέχεια, τηγανιτά. 

 

Η ολλανδική έχουν τη δική τους τύπους των fast food. Μια ολλανδική πρόχειρο γεύμα αποτελείται συνήθως 
από ένα τμήμα της τηγανιτές πατάτες (που ονομάζεται friet ή patat) με μια σάλτσα και ένα προϊόν με βάση το 
κρέας. Η πιο συνηθισμένη σάλτσα που θα συνοδεύει τηγανητές πατάτες είναι η μαγιονέζα , ενώ άλλοι μπορεί 
να κέτσαπ ή καρυκεύματα κέτσαπ, σάλτσα φυστίκι ή τουρσί . Μερικές φορές οι πατάτες σερβίρονται με 
συνδυασμούς σάλτσες, ο πιό περίφημα speciaal (ειδικά): μαγιονέζα, με (με καρυκεύματα) κέτσαπ και 
ψιλοκομμένα κρεμμύδια ? και oorlog (κυριολεκτικά «πόλεμος»): μαγιονέζα και σάλτσα από φιστίκι (ενίοτε 
και με κέτσαπ και ψιλοκομμένα κρεμμύδια) . Το προϊόν με βάση το κρέας είναι συνήθως μια βαθιά τηγανητό 
σνακ? Αυτό περιλαμβάνει την frikandel (μια βαθιά τηγανητά χωρίς πέτσα λουκάνικο ), και 
το kroket (τηγανιτά κρέατα γιαχνί καλύπτονται σε φρυγανιά ). 

 

Στην Πορτογαλία, υπάρχουν μερικές ποικιλίες των τοπικών fast-food και εστιατόρια εξειδικευμένο σε αυτό 
το είδος της τοπικής κουζίνας. Μερικά από τα δημοφιλέστερα τρόφιμα περιλαμβάνουν Φράγκου 
assado ( Piri-piri ψητό κοτόπουλο μαριναρισμένο προηγουμένως), francesinha , francesinha 
poveira , espetada (γαλοπούλα ή χοιρινό κρέας σε δύο μπαστούνια) και bifanas (χοιρινά παϊδάκια σε μια 
συγκεκριμένη σάλτσα σερβίρεται σαν σάντουιτς). Αυτό το είδος της τροφής είναι επίσης συχνά σερβίρεται με 
πατάτες τηγανητές (που ονομάζεται batatas fritas ), ορισμένες διεθνείς αλυσίδες άρχισαν να εμφανίζονται 
εξειδικευμένες σε ορισμένα από τα τυπικά πορτογαλικής fast food όπως Nando του . 

 

Ένα προσάρτημα της Ανατολικής Ασίας πόλεις είναι το noodle κατάστημα. Flatbread και φαλάφελ σήμερα 
είναι πανταχού παρούσα στη Μέση Ανατολή . Δημοφιλή Ινδικό γρήγορα πιάτα περιλαμβάνουν Vada 
Pav , panipuri και dahi Vada . Στη γαλλόφωνη έθνη της Δυτικής Αφρικής , καθ 'οδόν βρίσκεται μέσα και 
γύρω από τις μεγαλύτερες πόλεις να συνεχίσουν να πωλούν-όπως έχουν κάνει για τις γενεές-μια σειρά από 
έτοιμα για κατανάλωση, χαρακτηρι-ψητά κρέατα ραβδιά γνωστή στους ντόπιους ως brochettes (για να μην 
πρέπει να συγχέεται με το ψωμί σνακ με το ίδιο όνομα που βρέθηκαν στην Ευρώπη ). 

 

Business 
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, οι καταναλωτές δαπάνησαν περίπου ΗΠΑ $ 110 δισεκατομμύρια στο 
γρήγορο φαγητό, το 2000 (η οποία αυξήθηκε από 6 δισεκατ. $ ΗΠΑ το 1970). ]Το Εθνικό Restaurant 
Association προβλέπεται ότι τα εστιατόρια γρήγορου φαγητού στις ΗΠΑ θα φθάσει στις ΗΠΑ $ 142 
δισεκατομμυρίων σε πωλήσεις το 2006, αύξηση 5% έναντι του 2005. Σε σύγκριση, το πλήρως εξοπλισμένο 
τμήμα εστιατόριο της βιομηχανίας τροφίμων αναμένεται να δημιουργήσει 173 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
στις πωλήσεις. Fast food έχει χάσει μερίδιο αγοράς στο γρήγορο απλό εστιατόρια, τα οποία προσφέρουν πιο 
ισχυρό και ακριβές κουζίνες . 

 

Για την απασχόληση 
 
Σύμφωνα με το αμερικανικό γραφείο των στατιστικών εργασίας, είναι περίπου 2,7 εκατομμύρια ΗΠΑ 
εργαζόμενους που απασχολούνται στην παρασκευή τροφίμων και εξυπηρετούν (συμπεριλαμβανομένων των 
fast food) από το 2008.  [ 14 ]προβλέπεται προοπτικές δουλειά του BLS αναμένει μέση ανάπτυξη και την 
εξαιρετική ευκαιρία, ως αποτέλεσμα του υψηλού κύκλου εργασιών . Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2011, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food#cite_note-Schlosser000-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food#cite_note-13


McDonald 's προσέλαβε περίπου 62.000 νέων εργαζομένων και έλαβε ένα εκατομμύριο αιτήσεις για τις 
θέσεις αυτές-ένα ποσοστό αποδοχής μόλις 6,2%. 

 

Ορισμένοι αναλυτές, όπως ο Martin Ford, συγγραφέας του τα φώτα στο Τούνελ: Αυτοματισμού, Επιτάχυνση 
της Τεχνολογίας και την οικονομία του μέλλοντος ,  υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία γρήγορου φαγητού θα 
succeptible σε αυξημένη αυτοματοποίηση, και ότι αυτό θα μειώσει την απασχόληση και την ή / και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στη βιομηχανία. 

 

Παγκοσμιοποίηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McDonald 's στη Μόσχα 

 

Το 2006, η παγκόσμια γρήγορο αγορά τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,8% και έφθασαν σε αξία 102 400 000 000 
και έναν όγκο 80.300 εκατομμύρια συναλλαγές. Στην Ινδία μόνο η βιομηχανία γρήγορου φαγητού αυξάνεται 
κατά 41% ετησίως. 

 

McDonald 's βρίσκεται σε 126 χώρες και στις 6 ηπείρους και λειτουργεί πάνω από 31.000 εστιατόρια σε όλο 
τον κόσμο. ] Στις 31 Ιανουαρίου του 1990 McDonald άνοιξε ένα εστιατόριο στη Μόσχα , και έσπασε το 
άνοιγμα αρχείων ημέρα για τους πελάτες εξυπηρετούνται. Το εστιατόριο της Μόσχας είναι το πιο 
πολυσύχναστο στον κόσμο. Το μεγαλύτερο McDonald 's στον κόσμο βρίσκεται στο Ορλάντο, 
Φλόριντα, ΗΠΑ. 

 

Υπάρχουν πολλά άλλα εστιατόρια fast food που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Burger King διαθέτει 
περισσότερα από 11.100 εστιατόρια σε περισσότερες από 65 χώρες. KFC βρίσκεται σε 25 χώρες. στο 
μετρό είναι μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες franchises στον κόσμο με περίπου 39.129 εστιατόρια σε 90 
χώρες από τον Μάιο του 2009,  η πρώτη μη-ΗΠΑ για το άνοιγμα θέσης τον Δεκέμβριο του 1984 
στο Μπαχρέιν. Pizza Hut βρίσκεται σε 97 χώρες, με 100 θέσεις στην Κίνα.  Taco Bell διαθέτει 278 
εστιατόρια βρίσκονται σε 14 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

Κριτική 
 

Η κριτική των fast food 
 

Αλυσίδες γρήγορου φαγητού έχουν έρθει κάτω από την κριτική πάνω από τις ανησυχίες που κυμαίνονται από 
ισχυρίστηκε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, υποτιθέμενη σκληρότητα των ζώων, περιπτώσεις 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων, και οι αξιώσεις των πολιτιστικών αποικοδόμησης μέσω των μεταβολών 
στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων μακριά από τα παραδοσιακά τρόφιμα. Η πρόσληψη του γρήγορου 
φαγητού αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Μια μελέτη που έγινε στη Τζέντα έδειξε ότι η τρέχουσα διατροφική 
του συνήθεια σχετίζεται με την αύξηση των υπέρβαρων και παχύσαρκων μεταξύ των εφήβων στη Σαουδική 
Αραβία. 


