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Ιστορική αναδρομή της διατροφής

 Ο άνθρωπος, όταν πρωτοεμφανίστηκε στη γη, αναζητούσε την τροφή του

στο περιβάλλον, στο οποίο ζούσε. Μάζευε καρπούς, ρίζες, βλαστούς και

άλλα είδη χόρτων, κυνηγούσε πουλιά, άγρια ζώα και έπιανε ψάρια. Όταν

δεν έβρισκε τροφή σε μια περιοχή, μετακινούντανσε κάποια άλλη.

 4.000 π.Χ.

Γεωργικά εργαλεία από ξύλο ή κόκαλα.

Τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν ήταν τα σιτηρά.

 Αρχαία Ελλάδα 2500π.χ.

Ψωμί φτιαγμένο από κριθάρι, τυρί, ελιές, ελαιόλαδο, σύκα, κρασί.

 14ος – 15ος αιώνας

- Μεγάλες εξερευνήσεις και εισαγωγή - ανταλλαγή διαφορετικών ειδών προϊόντων

- Ισπανοί: εισήγαγαν στην Ευρώπη το καλαμπόκι από την Αμερική και την πατάτα από το

Περού.

- Ευρωπαίοι: διέδωσαν το καλαμπόκι, στην Αφρική και τα φιστίκια, τα φασόλια και τον

καπνό, στην Κίνα.



Ιστορική αναδρομή της διατροφής (2)

Αναγέννηση (Ευρώπη)

•Νέοι τρόποι παρασκευής τροφίμων και παρουσίασης του φαγητού, 

με κομψότητα και εκλεπτυσμένο γούστο.

15ος - 16ος αιώνας

•Εργοστάσια ζάχαρης (Λονδίνο).

•Ανάπτυξη βιομηχανίας αλλαντικών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία).

18ος αιώνας

•«Βιομηχανική Επανάσταση», νέα μηχανήματα και αύξηση παραγωγής.

19ος αιώνας

•Κονσερβοποίηση.

-Εκμηχάνιση της γεωργίας

•Δημιουργία νέων βελτιωμένων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων.

Σήμερα

Έχει αναπτυχθεί ολόκληρη επιστήμη για την παραγωγή, το χειρισμό, την επεξεργασία, τη μεταποίηση και τη 

συντήρηση των τροφίμων.



Τι εννοούμε με τον όρο διατροφή
 Διατροφή είναι η επιστήμη της τροφής

που σχετίζεται με την υγεία

 Αναπτύχθηκε από ενδιαφέρον για τη
μελέτη κλινικών νόσων όπως π.χ. το
σκορβούτο, για να επικεντρωθεί τελικά σε
πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως οι
καρδιοπάθειες, ο διαβήτης και η
οστεοπόρωση

 Σήμερα, το ενδιαφέρον για τ τη διατροφή
βασίζεται σε έναν νέο ορισμό της υγείας
ως «πρόληψη της ασθένειας», στον οποίο
η διατροφήπαίζει σημαντικό ρόλο.



Θρεπτικές ιδιότητες των λαχανικών και 

φρούτων, ανάλογα με το χρώμα τους

• Ντομάτες, πιπεριές, παντζάρια, κεράσια, φράουλες,

καρπούζια, γκρέιπ φρουτ, ρόδια. Παίρνουν το χρώμα τους

από τις αντιοξειδωτικές ανθοκυανίνες.

• Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C και μαγγάνιο. Τα

συστατικά αυτά είναι γνωστά για την προστασία του

ανοσοποιητικού συστήματος, την ενίσχυση της όρασης και

την καλή υγεία του δέρματος.

• Επιπλέον οι κόκκινες ντομάτες, το καρπούζι και το γκρέιπ

φρουτ, περιέχουν το καροτενοειδές λυκοπένιο, το οποίο

είναι γνωστό για την ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση και

θεωρείται υπεύθυνο για την προστασία της καρδιάς από

τοξίνες, όπως ο καπνός του τσιγάρου.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ



Θρεπτικές ιδιότητες των λαχανικών και 

φρούτων, ανάλογα με το χρώμα του

 Καρότα, γλυκοπατάτες, κολοκύθες, πιπεριές,

καλαμπόκι, πορτοκάλια, βερίκοκα, ροδάκινα, μπανάνες,

ανανάς.

 έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά όπως οι βιταμίνες Α και

C. Τα ζαρζαβατικά αυτά χρωματίζονται από τα

καροτενοειδή (με γνωστότερο το β- καροτένιο) και έχουν

μελετηθεί για την δράση τους κατά του καρκίνου, του

εμφράγματος, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του

Alzheimer και του Parkinson.

 Ο ρόλος των καροτενοειδών είναι κυρίως η προστασία

από το οξειδωτικό στρες που δημιουργούν οι ελεύθερες

ρίζες στον οργανισμό. Επιπλέον η μπανάνα είναι πλούσια

σε κάλιο, ενώ οι γλυκοπατάτες και το καλαμπόκι

περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα και λαχανικά



Θρεπτικές ιδιότητες των λαχανικών και 

φρούτων, ανάλογα με το χρώμα του

 Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αγγούρι, σέλερυ, πράσινες
πιπεριές, μπρόκολο, σπαράγγια, αρακάς, φασολάκια,
μήλα, αχλάδια, αβοκάντο, ακτινίδια.

 παίρνουν το χρώμα τους από τη γνωστή σε όλους μας
χλωροφύλλη και περιέχουν ίσως την μεγαλύτερη ποικιλία
βιταμινών και μετάλλων απ’ όλες τις υπόλοιπες
κατηγορίες.

 Συγκεκριμένα τα πράσινα περιέχουν βιταμίνη Κ, βιταμίνη
C, βιταμίνες Β, φυλλικό οξύ και σχεδόν όλα τα πολύτιμα
μέταλλα όπως το ασβέστιο, το σίδηρο και το κάλιο.
Απαραίτητα για πολλές και διαφορετικές λειτουργίες στο
σώμα.

 Συμβάλλουν στην πήξη του αίματος, στην όραση, στην
υγεία των οστών, των δοντιών, των αρθρώσεων, στην
λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Πράσινα  φρούτα και λαχανικά



Θρεπτικές ιδιότητες των λαχανικών και 

φρούτων, ανάλογα με το χρώμα του

 Πατάτες, κουνουπίδι, φασόλια, αχλάδια. Επειδή δεν έχουν χρώμα

δεν σημαίνει πως δεν είναι και θρεπτικά.

 περιέχουν ανθοξανθίνες και φλαβονοειδή τα οποία είναι άχρωμα.

 Η βασική τους ιδιότητα είναι αντιοξειδωτική.

 Τα λαχανικά και τα φρούτα που είναι λευκά, είναι πλούσια σε

φυτικές ίνες ενώ συνδέονται με την προστασία από την υψηλή

χοληστερίνη και έχουν πολλές άλλες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Τα

ενεργά αυτά συστατικά των φρούτων και των λαχανικών συνήθως

έχουν μικρή διάρκεια ζωής από τη στιγμή που θα συλλεχθούν.

 Επίσης είναι πολύ ευαίσθητα στην επεξεργασία, τη μετακίνηση και

τις αλλαγές θερμοκρασίας. Επομένως όσο πιο άμεσα

καταναλωθούν από τη στιγμή που θα κοπούν, τόσο πιο ενεργή θα

είναι η δράση τους

Λευκά φρούτα και λαχανικά



Θρεπτικές ιδιότητες των λαχανικών και 

φρούτων, ανάλογα με το χρώμα του

 Μελιτζάνες, κόκκινο λάχανο, κρεμμύδι, σταφύλι, σύκα,

δαμάσκηνα, μούρα. Οφείλουν και αυτά το χρώμα τους στις

ανθοκυανίνες και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι πως

έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών

συστατικών, όπως τα φλαβονοειδή, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη

και η ρεσβερατρόλη.

 Η ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση έχει σαν άμεσο

αποτέλεσμα την προστασία της καρδιάς και των αγγείων,

καθώς και την καταστροφή καρκινογενών ουσιών. Όσο πιο

βαθύ το χρώμα των μωβ φρούτων και λαχανικών, τόσο

μεγαλύτερη η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά.

Μωβ και μπλε φρούτα και λαχανικά



Έξι πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουμε πριν 

αγοράσουμε βιολογικά τρόφιμα

 1. Καθορίζουμε το ποσό που θέλουμε να ξοδέψουμε

 Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζουμε πως είναι 40% πιο ακριβά σε

σχέση με τα συμβατικά. Η αγροτική παραγωγή βιολογικών

προϊόντων κοστίζει περισσότερο με αποτέλεσμα να επηρεάζεται

η τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως

η βιολογική παραγωγή είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με

τις συμβατικές καλλιέργειες που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα

για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση.

 Εάν δεν διαθέτουμε αρκετό budget για την προμήθεια

βιολογικών προϊόντων, μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κήπο

όπου θα καλλιεργούμε τα δικά μας βιολογικά. Στις μεγάλες

πόλεις ένα μπαλκόνι ή ταράτσα με γλάστρες μπορούν να

αποτελέσουν ένα εναλλακτικό βιολογικό μποστάνι.



2. Βάζουμε προτεραιότητα αγορών
Αν έχουμε συγκεκριμένο ποσό που μπορούμε να ξοδέψουμε, τότε θα

πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Έρευνες έχουν δείξει πως

τα βιολογικά τρόφιμα είναι πολύ ωφέλιμα για τα μικρά παιδιά

και για τις εγκύους. Αυτές οι ομάδες έχουν αδύναμο

ανοσοποιητικό σύστημα κι έτσι ωφελούνται πολύ από τρόφιμα

που δεν έχουν χημικά ή συντηρητικά.

Επίσης, όταν έχουμε να επιλέξουμε τι θα αγοράσουμε,

αυτομάτως γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Καλό είναι να βάλουμε

στα εβδομαδιαία μας ψώνια τρόφιμα ζωικής προέλευσης,

όπως γάλα και αυγά. Επίσης επιλέγουμε βιολογικά φρούτα και

λαχανικά που δεν θέλουν ξεφλούδισμα, διότι τα περισσότερα

θρεπτικά βρίσκονται στη φλούδα. Έτσι μπορούμε να

επιλέξουμε ως συμβατικά τα φρούτα που χρειάζονται

ξεφλούδισμα.

Όταν προμηθευόμαστε εποχικά θα παρατηρήσουμε πως είναι

λίγο πιο οικονομικά, πόσο μάλλον αν τα προμηθευτούμε

απευθείας από παραγωγούς.



3. Καλή συντήρηση ή άμεση

κατανάλωση
Επειδή τα βιολογικά δεν περιέχουν συντηρητικά, έχει σαν

αποτέλεσμα να μπορούν να διατηρηθούν για λίγο. Έτσι θα πρέπει

να προμηθευόμαστε φρέσκα υλικά σε πιο συχνή βάση, σε

αντίθεση με τα συμβατικά τα οποία μπορούμε να τα αγοράσουμε

σε μεγαλύτερη ποσότητα και να τα αποθηκεύσουμε για

περισσότερο χρονικό διάστημα.

4. Δεν υπάρχουν βιολογικά σε αφθονία
Επειδή η βιολογική παραγωγή είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τη

συμβατική, δεν βρίσκουμε τόσο εύκολα τα πάντα σε αφθονία. Ειδικά αν

κάποιος δεν ζει σε μια μεγάλη πόλη, τότε τα πράγματα είναι λιγάκι πιο

δύσκολα. Ωστόσο, αν γνωρίζουμε κάποιον παραγωγό μπορούμε να

έχουμε άμεση προμήθεια βιολογικών προϊόντων από εκείνον.



5. Θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες
Υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός για τα βιολογικά προϊόντα

γι΄αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τα αγοράζουμε.

Κάνουμε την έρευνά μας για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.

Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Επίσης όσον αφορά στα προϊόντα μπορούμε να διαβάζουμε

κριτικές για όσα είναι συσκευασμένα. Έτσι μπορούμε να μάθουμε

πολλά σχετικά με ποια προϊόντα θα πρέπει να αποφύγουμε.

6. Διαβάζουμε τα συστατικά και τις ετικέτες των

προϊόντων
Ελέγχουμε τα συστατικά, αν υπάρχουν συντηρητικά ή

οποιοδήποτε χημικό. Επίσης, ελέγχουμε τον τρόπο παρασκευής

και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, μια

εταιρία που υποτίθεται πως είναι φιλική προς το περιβάλλον θα

πρέπει να χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Αν δεν δίνονται λεπτομέρειες στη συσκευασία, τότε πολύ πιθανόν

να μην χρησιμοποιούν βιολογικά υλικά στα προϊόντα που

εμπορεύονται.



Τελικές σκέψεις
Η στροφή μας σε βιολογικά προϊόντα είναι μια καλή ιδέα γιατί έχει πολλαπλά οφέλη για εμάς

και για τον πλανήτη μας. Απλά καλό θα ήταν, πριν τα βάλουμε στη διατροφική μας ρουτίνα να

κάνουμε την έρευνά μας για τα θετικά και τα αρνητικά των βιολογικών προϊόντων.

Ευχαριστούμε πολύ !!!

Ελισάβετ – Μαριάννα – Ειρήνη - Μαρία  

Θυμηθείτε :

ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει

πέρα!!

Φρούτα και λαχανικά για ισορροπημένη

μεσογειακή διατροφή…..


