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Μεσογειακή διατροφή
ή µεσογειακός τρόπος ζωής
∆ΩΡΑ ΜΠΡΙΚΟΥ, ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, MSc, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ε

ίναι κοινώς αποδεκτό πως η υιοθέτηση µιας
µεσογειακού τύπου δίαιτας συνδέεται µε µειωµένο κίνδυνο ανάπτυξης ποικίλων νοσηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των καρδιαγγειακών,
του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, του µεταβολικού συνδρόµου, ορισµένων νευροεκφυλιστικών παθήσεων, καθώς και ορισµένων τύπων καρκίνου.
Όπως είναι ήδη γνωστό, η µεσογειακή διατροφή αναπαριστάται µε τη µεσογειακή πυραµίδα, στην οποία υποδεικνύονται οι
συνιστώµενες µερίδες, όπως και η συνιστώµενη συχνότητα
κατανάλωσης τροφίµων απ’ όλες τις οµάδες. Όµως οι σύγχρονες τάσεις στρέφουν τ ο ενδιαφέρον και σε άλλες συνιστώσες της ζωής των ανθρώπων πέρα από τις διατροφικές
τους επιλογές. Έτσι, σύµφωνα µε την τελευταία εκδοχή της
µεσογειακής πυραµίδας, προκύπτουν τα εξής:

Καθηµερινά
• Τα κύρια γεύµατα θα πρέπει να περιέχουν 3 βασικά συστατικά:
Ü 1-2 µερίδες δηµητριακών (ψωµί, µακαρόνια, ρύζι κ.ά.),
κατά προτίµηση ολικής άλεσης
Ü 2 ή περισσότερες µερίδες λαχανικών (τουλάχιστον 1 µερίδα ωµών λαχανικών)
Ü 1 ή 2 µερίδες φρούτων
• Πρόσληψη 1,5-2 λίτρων νερού, που ισοδυναµεί µε 6-8 ποτήρια.

• Κατανάλωση 2 µερίδων γαλακτοκοµικών, κατά προτίµηση
χαµηλών σε λιπαρά.
• Το ελαιόλαδο θα πρέπει να αποτελεί την κύρια πηγή πρόσληψης λιπιδίων από τη δίαιτα.
• Μέτρια κατανάλωση σε ελιές και ξηρούς καρπούς (περίπου
1 χούφτα).
• Χρήση µπαχαρικών, βοτάνων, σκόρδων και κρεµµυδιών,
τα οποία προσδίδουν άριστες γεύσεις στα πιάτα, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.
• Μέτρια κατανάλωση κρασιού ή άλλων ποτών που έχουν
υποστεί ζύµωση (1 ποτήρι για τις γυναίκες / 2 ποτήρια για
τους άντρες).

Εβδοµαδιαία
• Κατανάλωση 2 ή περισσότερων µερίδων ψαριών και
οστρακοειδών.
• Κατανάλωση 2 µερίδων άσπρου κρέατος (κοτόπουλο, γαλοπούλα κ.ά.).
• Κατανάλωση 2-4 αυγών.
• Κατανάλωση λιγότερων από 2 µερίδες κόκκινου κρέατος
(προτίµηση σε κοµµάτια χωρίς λίπος).
• Κατανάλωση λιγότερης από 1 µερίδα επεξεργασµένων κρεάτων (αλλαντικά, λουκάνικα κ.ά.).
• Κατανάλωση 2 ή περισσότερων µερίδων οσπρίων.
• Κατανάλωση 3-5 µερίδων πατατών.

Περιστασιακά
Η ζάχαρη, τα γλυκά, τα αναψυκτικά και οι χυµοί φρούτων θα
πρέπει να καταναλώνονται σε µικρές ποσότητες και µόνο σε
ειδικές περιστάσεις.

Τρόπος ζωής
• Ενασχόληση µε τη µαγειρική και τη γενικότερη οργάνωση
του οικιακού χώρου.
• Έµφαση στην κατανάλωση φαγητού µαζί µε άλλα άτοµα (οικογένεια, φίλοι).
• Τακτική σωµατική άσκηση (τουλάχιστον 30 λεπτά ηµερησίως).
• Ξεκούραση κατά τη διάρκεια της ηµέρας, καθώς και επαρκής ύπνος το βράδυ.
• Προτίµηση σε εποχικά, φρέσκα τρόφιµα.

Σε γενικές γραµµές
• Οι µερίδες των τροφίµων στη βάση της πυραµίδας είναι µεγαλύτερες και καταναλώνονται συχνότερα συγκριτικά µε τα
τρόφιµα που βρίσκονται στην κορυφή της.
• Στα παραδοσιακά µεσογειακά πιάτα τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης δεν είναι το βασικό συστατικό, αποτελούν µόνο
πηγή γεύσης.
• Πολύ σηµαντική η ποικιλία χρωµάτων όταν πρόκειται για
φρούτα και λαχανικά, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσληψη
διαφόρων αντιοξειδωτικών.
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Πέντε βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις
για τη γλουτένη
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1. Πότε πρέπει να ακολουθώ
διατροφή ελεύθερη γλουτένης;

Η απάντηση είναι μία και ξεκάθαρη: μόνο όταν πάσχω από κάποια
από τις σχετικές με τη γλουτένη διαταραχές, η κυριότερη από τις
οποίες είναι η κοιλιοκάκη. Για τα άτομα με κοιλιοκάκη η δίαιτα
ελεύθερη γλουτένης είναι η μοναδική θεραπεία και απαιτείται διά
βίου. Χρειάζεται επίσης αυστηρή προσκόλληση στη δίαιτα αυτή, η
οποία οδηγεί ακόμα και σε πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

2. Τι είναι η κοιλιοκάκη;

Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα που εμφανίζεται σε περίπου
1% του πληθυσμού. Εκδηλώνεται σε άτομα με γενετική προδιάθεση, τα οποία «αναγνωρίζουν» τη γλουτένη σαν ξένο εισβολέα
και αναπτύσσουν αντισώματα που κατά κύριο λόγο στρέφονται
κατά του εντέρου, προκαλώντας βλάβες στην επιφάνειά του. Η
βλάβη προκαλεί δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, γι’ αυτό
τα άτομα με κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανίζονται με διάφορες διατροφικές ελλείψεις, ανεξάρτητα από την ποσότητα φαγητού που
καταναλώνουν. Αν και δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα για την
κοιλιοκάκη, τα συνηθέστερα αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα,
ενώ συχνή είναι και μια ανεξήγητη αναιμία ή οστεοπενία ή η μειωμένη ανάπτυξη στα παιδιά.

3. Τι είναι η γλουτένη και πού βρίσκεται;

Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη η οποία βρίσκεται σε διάφορους
σπόρους, όπως είναι το σιτάρι, το κριθάρι και η σίκαλη. Απαντά-

ται όχι μόνο στους αρχικούς σπόρους αλλά και σε όλα τα προϊόντα
που παράγονται από αυτά τα δημητριακά. Συνεπώς, όλα τα άλευρα και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά, όπως είναι το ψωμί
και όλα τα αρτοποιήματα (φρυγανιές, παξιμάδια, κράκερ, κριτσίνια,
σφολιάτες, πίτες, πίτσες κ.λπ.), όλα τα γλυκά που φτιάχνονται με
αλεύρι (κέικ, μπισκότα, κουλούρια, ραβανί, τάρτες, σιμιγδαλένιος
χαλβάς κ.λπ.), τα ζυμαρικά, τα δημητριακά πρωινού κ.λπ. αποκλείονται από τη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Ως προς τη βρώμη, αν
και η αποθηκευτική της πρωτεΐνη ελάχιστα μοιάζει στη γλουτένη,
η κατανάλωσή της από άτομα με κοιλιοκάκη επιτρέπεται με περιορισμούς, διότι πολύ συχνά επιμολύνεται κατά τη διάρκεια της
συγκομιδής, μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και μεταποίησης.

4. Ποια τρόφιμα επιτρέπεται
να καταναλώνω αν έχω κοιλιοκάκη;

Άτομα με κοιλιοκάκη θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά δίαιτα
ελεύθερη γλουτένης. Μια τέτοια δίαιτα τους εξασφαλίζει μείωση
της φλεγμονής και των δυσάρεστων συμπτωμάτων που αυτή
προκαλεί, καθώς και μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών αυτής της χρόνιας νόσου. Η εφ’ όρου
ζωής συμμόρφωση σε μια τέτοιας μορφής δίαιτα είναι αρκετά δύσκολη, απαιτητική και πολλές φορές μειώνει την ποιότητα ζωής
των ατόμων που την ακολουθούν. Τρόφιμα τα οποία μπορούν να
καταναλώνουν αυτά τα άτομα είναι: φρούτα, λαχανικά, όσπρια,
ξηροί καρποί, ρύζι, καλαμπόκι, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, αυγά,
γαλακτοκομικά, λίπη και έλαια (λάδια, μαργαρίνη, βούτυρο, ελιές).
Είναι πολύ σημαντική η αποφυγή επεξεργασίας των παραπάνω

τροφίμων με άλευρα, ενώ απαιτείται η ανάγνωση των ετικετών
τροφίμων για πιθανές προσμείξεις. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί
πως τα τελευταία χρόνια διατίθενται στα σούπερ μάρκετ αρκετά
τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης, τα οποία έχουν αυξήσει κατά πολύ
τις επιλογές των ατόμων που ακολουθούν τη συγκεκριμένη δίαιτα.

5. Η δίαιτα ελεύθερη γλουτένης
είναι υγιεινή για τον υπόλοιπο πληθυσμό;

Το ερώτημα που έχει ανακύψει στις μέρες μας είναι κατά
πόσο ο γενικός πληθυσμός θα ωφεληθεί εάν αποφεύγει τη
γλουτένη. Η μόδα έχει ευνοήσει τα ελεύθερα γλουτένης προϊόντα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η γλουτένη κάνει
«κακό». Όμως οι προσδοκίες είναι μάλλον υπερτιμημένες. Η
δίαιτα ελεύθερη γλουτένης είναι απαιτητική και πολλές φορές
μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ελλείψεις. Σε αυτό μπορεί να συμβάλουν και τα επεξεργασμένα προϊόντα που είναι
ελεύθερα γλουτένης, τα αντικατάστατα δηλαδή των αντίστοιχων προϊόντων που περιέχουν γλουτένη. Επειδή η γλουτένη
είναι σημαντική για την υφή των αρτοσκευασμάτων όπως τη
γνωρίζουμε, η απομάκρυνσή της από την πρώτη ύλη δημιουργεί την ανάγκη να προστεθούν άλλα συστατικά, τα οποία
συχνά καθιστούν το προϊόν λιγότερο υγιεινό από το αντίστοιχο
με γλουτένη. Γι’ αυτό η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων ή η
αυστηρή υιοθέτηση μιας τέτοιας δίαιτας από άτομα που δεν
έχουν λόγο να την ακολουθούν μπορεί όχι μόνο να μην είναι
ωφέλιμη αλλά να είναι και επιζήμια για την υγεία τους.
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Προϊόντα ολικής άλεσης:
Γιατί να τα προτιμούμε
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Τ

α άτομα που αποφασίζουν να
ακολουθήσουν
ισορροπημένη
διατροφή ή/και να μειώσουν το
σωματικό τους βάρος ένα από
τα πρώτα πράγματα που κάνουν
είναι να αντικαταστήσουν όλα τα
τρόφιμα που φτιάχνονται από λευκό αλεύρι με τρόφιμα που φτιάχνονται από «μαύρο». Ας δούμε κατά πόσο μια τέτοια κίνηση είναι
αποτελεσματική ή όχι.
Αρχικά, ας δούμε τις διαφορές που έχουν τα διάφορα είδη αλεύρων μεταξύ τους. Το αλεύρι είναι
το προϊόν της άλεσης διαφόρων δημητριακών,
όπως σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι κ.ά. Το
αλεύρι από το σιτάρι είναι το πιο διαδεδομένο και
αποτελεί παγκοσμίως το βασικότερο συστατικό
παρασκευής των περισσότερων αρτοποιημάτων.
Ο καρπός του σιταριού αποτελείται από τρία μέρη:
Το πίτουρο, που είναι το σκληρό εξωτερικό περίβλημα του καρπού, υψηλής περιεκτικότητας σε
φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και
ιχνοστοιχεία.
Το ενδόσπερμα, που είναι το εσωτερικό και μεγαλύτερο τμήμα του καρπού, περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων, φυτικών ινών, σιδήρου, καθώς και τις κυριότερες
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
Το φύτρο, που είναι το βλαστάρι του σπόρου και
περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό βιταμινών Β και
ιχνοστοιχείων.
Το άσπρο αλεύρι και το σιμιγδάλι παρασκευάζονται αποκλειστικά από το ενδόσπερμα, ενώ
το αλεύρι ολικής άλεσης περιέχει ολόκληρο τον
καρπό του σιταριού (πίτουρο, ενδόσπερμα, φύτρο). Για τον λόγο αυτόν, τόσο το αλεύρι ολικής
άλεσης όσο και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτό (παξιμάδια, κριτσίνια, ζυμαρικά
κ.ά.) είναι πιο πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία σε σχέση με τα «λευκά».
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλα
τα είδη αλεύρων, καθώς και τα προϊόντα τους,
έχουν το ίδιο θερμιδικό περιεχόμενο, συνεπώς,
από αυτή την άποψη, θα έχουν την ίδια επίδραση
στη μεταβολή του σωματικού βάρους. Για παράδειγμα, 100 γρ. άσπρο ψωμί και 100 γρ. μαύρο
ψωμί έχουν σχεδόν τις ίδιες θερμίδες. Άρα, είναι
πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε την ποιότητα ενός τροφίμου με την επίδραση που αυτό
μπορεί να έχει στη συνολική ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη. Εντούτοις, τα θρεπτικά συστατικά
που έχουν τα ολικής άλεσης θεωρείται ότι έχουν
διάφορες ευεργετικές μεταβολικές επιδράσεις,
στον έλεγχο του σακχάρου αλλά και των λιπιδίων
του αίματος, όπως και μακροχρονίως στη ρύθμιση της όρεξης.
Επομένως, τόσο το λευκό αλεύρι όσο και το
ολικής άλεσης είναι πλούσια σε υδατάνθρα-

κες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και
ίνες. Η διαφορά τους είναι ότι το αλεύρι ολικής
άλεσης –άρα και τα προϊόντα που παράγονται
από αυτό– είναι πολύ πιο πλούσιο σε θρεπτικά
συστατικά σε σχέση με το λευκό, με περισσότερα οφέλη για την υγεία. Για τον λόγο αυτόν
οι συστάσεις της μεσογειακής διατροφής αναφέρουν πως τα δημητριακά ολικής άλεσης θα

πρέπει να καλύπτουν πάνω από τις μισές μερίδες των δημητριακών που καταναλώνει ένα
άτομο ημερησίως. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως τα δημητριακά και τα προϊόντα τους βρίσκονται στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας
και θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά τρόφιμα
τα οποία καταναλώνει ένα άτομο στο καθημερινό του διαιτολόγιο.
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Ελαιόλαδο και αρτηριακή πίεση

Π
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ολλά είναι τα οφέλη από τη χρήση ελαιολάδου, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν
τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μια διάσταση
αυτών, η οποία δεν συζητιέται συχνά, αφορά την υπέρταση. Ανασκόπηση μελέτης
που δημοσιεύτηκε το 2020 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Nutrients» κατέληξε
πως το ελαιόλαδο, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε
ελαϊκό οξύ και αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες, θα πρέπει να
συστήνεται ως ιδανική επιλογή λίπους σε όλα τα πρωτόκολλα
για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης τόσο σε υγιείς όσο και
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα.
Η αρτηριακή υπέρταση αναφέρεται στα αυξημένα επίπεδα πίεσης του αίματος στο εσωτερικό των τοιχωμάτων των

αρτηριών. Η αρτηριακή πίεση μετριέται με δύο αριθμούς: τη
«μεγάλη» πίεση ή συστολική και τη «μικρή» πίεση ή διαστολική, οι οποίες μετριούνται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου
(mmHg). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας
και την αντίστοιχη για την υπέρταση, υπέρταση θεωρείται η
μεγαλύτερη από 140/90 mmHg χρόνια τιμή της αρτηριακής
πίεσης, ενώ τιμές πάνω από 130/80 mmHg θεωρούνται οριακά υψηλές. Η αρτηριακή υπέρταση εμφανίζεται συνήθως
στους ενήλικες και προσβάλλει ένα στα τέσσερα άτομα, ενώ
μέχρι το 2025 αναμένεται να προσβάλει συνολικά 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους!
Βασικός τρόπος αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης
είναι η διατροφή. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση του
σωματικού βάρους και η επίτευξη και διατήρηση φυσιολο-

γικού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Ο ΔΜΣ είναι το πηλίκο
του βάρους (σε κιλά) προς το ύψος (σε μέτρα) στο τετράγωνο,
με στόχο το πηλίκο να κυμαίνεται μεταξύ 18,5 και 25 kg/m2
για τους ενήλικες. Σε επίπεδο διατροφικών προτύπων, όλες
οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών καταλήγουν πως ο
μεσογειακός τρόπος διατροφής αποτελεί έναν από τους δύο
καλύτερους τρόπους διατροφικής αντιμετώπισης της υπέρτασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διατροφής ενός ατόμου με
αρτηριακή υπέρταση θα πρέπει να είναι από τη μια η μειωμένη κατανάλωση νατρίου (αλατιού), αλκοόλ, κόκκινου κρέατος και γλυκών, και από την άλλη η αυξημένη κατανάλωση
φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, οσπρίων
και ψαριών. Μοναδική πηγή λίπους στη μαγειρική και στις σαλάτες θα πρέπει να είναι το ελαιόλαδο.
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Η σχέση της μεσογειακής δίαιτας
και του μεσογειακού τρόπου ζωής
με τις νοητικές λειτουργίες
ΕΙΡΉΝΗ ΜΑΜΑΛΆΚΗ, ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ, PhD

Κ

αταστάσεις τις οποίες κάποια
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι η έκπτωση των
νοητικών λειτουργιών και η
άνοια. Ο όρος «νοητικές λειτουργίες» περιλαμβάνει λειτουργίες του εγκεφάλου που σχετίζονται με την
επεξεργασία και την ανάλυση πληροφοριών και
σε αυτές περιλαμβάνονται ο προσανατολισμός, η
μνήμη, η προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας
πληροφοριών, οι επιτελικές λειτουργίες, ο λόγος
και η οπτικοχωρική ικανότητα. Το 1/3 των περιπτώσεων της νόσου Αλτσχάιμερ, κατά την οποία
το άτομο αντιμετωπίζει σημαντική έκπτωση των
νοητικών του λειτουργιών, μπορεί να αποδοθεί
σε δυνητικά τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, μεταξύ των οποίων και η διατροφή, με
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο ερευνητικό και
κλινικό ενδιαφέρον για τη σχέση διατροφής και
έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών και άνοιας.
Ένα από τα πιο συχνά μελετημένα διαιτητικά
πρότυπα σε σχέση και με τη νοητική λειτουργία
είναι η μεσογειακή δίαιτα. Η πλήρης υιοθέτηση
της μεσογειακής δίαιτας σχετίζεται με βραδύτερο ρυθμό μείωσης των νοητικών λειτουργιών
(όπως αυτές αξιολογούνται αντικειμενικά μέσω
νευροψυχολογικών δοκιμασιών), μειωμένο
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και ήπιας νοητικής
διαταραχής, ενώ συνδέεται αρνητικά και με
την εξέλιξη της ήπιας νοητικής διαταραχής σε
άνοια. Από τα τρόφιμα που χαρακτηρίζουν τη
μεσογειακή δίαιτα, τα ψάρια και τα θαλασσινά
είναι η ομάδα τροφίμων με την επιβεβαιωμένα
ισχυρότερη προστατευτική επίδραση στη νοητική λειτουργία.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον
και για τον μεσογειακό τρόπο ζωής, πέρα από τη
μεσογειακή δίαιτα. Ο μεσογειακός τρόπος ζωής,
εκτός από την υψηλή αφοσίωση στη μεσογειακή
δίαιτα, χαρακτηρίζεται από τη βιοποικιλία και την
εποχικότητα των τροφίμων που επιλέγονται να
καταναλωθούν, την έμφαση στην κατανάλωση
τοπικών και παραδοσιακών τροφίμων, καθώς
και από την τακτική σωματική δραστηριότητα,
τον επαρκή ύπνο, όπως και την κατανάλωση
γευμάτων με παρέα. Και ο μεσογειακός τρόπος
ζωής έχει συνδεθεί με ευεργετικές επιπτώσεις
στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και
στην άνοια. Συμπερασματικά, λοιπόν, η μεσογειακή δίαιτα και ο μεσογειακός τρόπος ζωής
έχουν να προσφέρουν πολλά οφέλη και στις νοητικές λειτουργίες.
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Μεσογειακή δίαιτα και γονιμότητα
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ, MSc, PhD, ΚΛΙΝΙΚΌΣ ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ, ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ

Η

μειωμένη γονιμότητα (δυσκολία απόκτησης παιδιού) είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και αφορά σημαντικό
μέρος του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (WHO), το ζήτημα της
υπογονιμότητας αφορά πάνω από το 10%
των γυναικών που έκαναν προσπάθειες για απόκτηση παιδιού για τουλάχιστον πέντε έτη. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
σε παγκόσμια κλίμακα γύρω στα 80-90 εκατομμύρια ζευγάρια, αριθμός που αυξάνεται ανά έτος κατά περίπου 2 εκατομμύρια. Συνεπώς, το πρόβλημα της υπογονιμότητας αφορά ένα
διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι του πληθυσμού και μάλιστα
χαρακτηρίζεται από αυξητική τάση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μόνο γύρω στο 15% των υπογόνιμων ζευγαριών

αναζητά ιατρική βοήθεια, ενώ τελικά μόνο το 6% θα λάβει την
ιατρική θεραπεία που απαιτείται.
Τα τελευταία χρόνια έχει εντατικοποιηθεί η έρευνα σχετικά με
τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική υγεία,
τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Οι παράγοντες αυτοί,
εκτός από τους παραδοσιακούς (γενετικοί, ορμόνες, ηλικία
κ.λπ.), περιλαμβάνουν και κομμάτια του τρόπου ζωής, όπως
η διατροφή, το κάπνισμα, η άσκηση και το άγχος, τα οποία
επηρεάζουν την αναπαραγωγική υγεία. Σε αντίθεση με τους
παράγοντες κινδύνου για υπογονιμότητα που δεν μπορούν να
τροποποιηθούν, οι παράγοντες του τρόπου ζωής και ειδικότερα η δίαιτα είναι τροποποιήσιμοι και προσδίδουν μοναδικές
ευκαιρίες παρέμβασης.
Σε αυτό το σημείο, και σε σχέση με τη δίαιτα, θα πρέπει να
θυμίσουμε τον όρο «μεσογειακή δίαιτα» ως έναν όρο ο οποί-

ος επινοήθηκε από τον Αμερικανό φυσιολόγο Άνσελ Κις για
να περιγράψει το μοντέλο διατροφής το οποίο ακολουθούσαν
οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν
στη Μελέτη των Επτά Χωρών (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία κ.ά.).
Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει, μέσα από πληθώρα κλινικών και επιδημιολογικών
μελετών, τον σημαντικό ρόλο της μεσογειακής διατροφής
τόσο στην πρόληψη όσο και στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών, όπως οι καρδιοαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος κ.ά. Η
μεσογειακή διατροφή, με τα άφθονα θρεπτικά της συστατικά,
τη σωστή αναλογία γευμάτων και το άφθονο ελαιόλαδο, δεν
σταματά να αποτελεί πηγή κλινικών μελετών παρέμβασης.
Σε σχέση με τη γονιμότητα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία προέρχονται από εργασίες που έχει δημοσιεύσει ομάδα ειδικών
από το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου
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Πανεπιστημίου σχετικά με ζευγάρια (άντρες και γυναίκες) που είχαν ξεκινήσει για πρώτη φορά προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογονιμότητας
μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όλα τα ζευγάρια είχαν αδυναμία
τεκνοποίησης μέσω της φυσιολογικής διαδικασίας και συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη, η οποία περιλάμβανε αξιολόγηση της διατροφής, του
τρόπου ζωής και άλλων παραγόντων κινδύνου. Αυτό το οποίο βρέθηκε ήταν ότι οι άντρες που έχουν υψηλότερη εφαρμογή του μεσογειακού
μοντέλου διατροφής παρουσιάζουν υψηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καλύτερη ποιότητα σπέρματος. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι άντρες
με τη χαμηλότερη συμμόρφωση με τις βασικές οδηγίες για το μεσογειακό μοντέλο διατροφής είχαν 2,6 περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με
αυτούς που είχαν υψηλή συμμόρφωση να παρουσιάσουν μη φυσιολογικές τιμές παραμέτρων του σπέρματος, όπως αυτές προέκυψαν από
την ανάλυση του σπερμοδιαγράμματος στον οργανισμό τους μετά από
παράλληλο έλεγχο για όλους τους γνωστούς μέχρι σήμερα παράγοντες
κινδύνου.
Οι επιστήμονες μπόρεσαν επίσης να συνεκτιμήσουν τον ρόλο και άλλων
παραγόντων που επηρεάζουν τη γονιμότητα, όπως η ηλικία, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, τα επίπεδα άγχους, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση
και αρκετά άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι η παρατηρούμενη ευνοϊκή σχέση μεταξύ της μεσογειακής δίαιτας και της ποιότητας του σπέρματος ήταν ανεξάρτητη όλων αυτών των παραγόντων.
Αυτή η ευνοϊκή σχέση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η μεσογειακή
δίαιτα είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης
και καρπούς, τα οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αντιοξειδωτικά και άλλα
σημαντικά θρεπτικά στοιχεία, και παράλληλα παρουσιάζει χαμηλή περιεκτικότητα σε κρέας, επεξεργασμένα τρόφιμα και ζωικά λιπαρά εν γένει,
τα οποία έχει αποδειχθεί από πολυάριθμες εργασίες ότι επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος.
Εκτός από τους άντρες, φαίνεται ότι έναν μεγάλο σύμμαχο στο τραπέζι
τους έχουν και οι γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες και λόγω
προβλημάτων γονιμότητας καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η ευεργετική μεσογειακή διατροφή φάνηκε ότι μπορεί να δώσει σημαντική «χείρα βοηθείας» στις υπογόνιμες γυναίκες ώστε να βιώσουν τη
χαρά της μητρότητας. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι όσες από τις συμ-
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μετέχουσες κατανάλωναν περισσότερα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ψάρι και ελαιόλαδο –με λίγα λόγια τους
βασικούς «πυλώνες» της μεσογειακής διατροφής– και λιγότερο κόκκινο
κρέας κατά τους έξι μήνες πριν από την έναρξη της θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης είχαν περίπου 65% μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας αλλά και ολοκλήρωσης της κύησης σε σύγκριση
με όσες βρίσκονταν πιο μακριά από το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.
Ειδικότερα, σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών φάνηκε ότι μια μικρή
αύξηση της υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής ήταν αρκετή ώστε
οι πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης με την εξωσωματική αλλά και
γέννησης ζωντανού μωρού να είναι περίπου διπλάσιες. Το σημαντικό
μήνυμα μέσα από αυτά τα ευρήματα είναι ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας πρέπει να
ενθαρρύνονται να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, όπως η μεσογειακή,
καθώς αυτό το διατροφικό πρότυπο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες
επιτυχούς εγκυμοσύνης και τελικώς απόκτησης παιδιού. Σημαντικό είναι
να τονιστεί ότι σε μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες (>35 ετών) η επίδραση
της μεσογειακής δίαιτας ήταν κάπως μικρότερη. Οι ερευνητές πιστεύουν
ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας ορμονικών αλλαγών, μείωσης των ωαρίων
και άλλων μεταβολών που υφίσταται ο γυναικείος οργανισμός με την
πάροδο του χρόνου και οι οποίες πιθανότατα εμποδίζουν την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η διατροφή. Το γεγονός πως η
ευεργετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής εμφανίστηκε κυρίως
στις γυναίκες κάτω των 35 ετών δεν σημαίνει ότι η υιοθέτηση ενός υγιεινού προτύπου διατροφής δεν είναι σημαντική και για τις μεγαλύτερες
σε ηλικία γυναίκες. Οι γυναίκες υφίστανται τεράστιες αλλαγές στην αναπαραγωγική λειτουργία τους καθώς μεγαλώνουν, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ενδοκρινικών μεταβολών, και είναι πιθανό αυτές οι βαθιές
αλλαγές να «καλύπτουν» την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων,
όπως η ποιότητα της διατροφής, οι οποίοι επιδρούν στη γονιμότητα αλλά
και στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και στις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες.
Καταληκτικά, φαίνεται πως η μεσογειακή διατροφή αποτελεί και έναν
μεγάλο σύμμαχο αντιμετώπισης προβλημάτων της ανθρώπινης αναπαραγωγικής δυσλειτουργίας.
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Οι επιστήμονες
μπόρεσαν επίσης
να συνεκτιμήσουν
τον ρόλο και άλλων
παραγόντων που
επηρεάζουν τη γονιμότητα, όπως η
ηλικία, η παχυσαρκία, το κάπνισμα,
τα επίπεδα άγχους,
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση
και αρκετά άλλα
χαρακτηριστικά.
Αυτό έγινε για να
διασφαλιστεί ότι
η παρατηρούμενη ευνοϊκή σχέση
μεταξύ της μεσογειακής δίαιτας και
της ποιότητας του
σπέρματος ήταν
ανεξάρτητη όλων
αυτών των παραγόντων.
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Το δηµοφιλές
αλλά και άγνωστο σιµιγδάλι
ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΚΑΡΙΠΙ∆ΟΥ, MSc, ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ∆Α ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τ

ο πρώτο πράγµα που έρχεται στο µυαλό των περισσοτέρων από εµάς όταν ακούµε τη λέξη «σιµιγδάλι» είναι ο σιµιγδαλένιος χαλβάς. Ωστόσο, δεν είναι το µόνο τρόφιµο του οποίου αποτελεί
βασικό συστατικό. Το σιµιγδάλι το συναντάµε σε όλα τα είδη ζυµαρικών (χυλοπίτες, σπαγγέτι
κ.λπ.), στο κους κους, όπως και στη ζαχαροπλαστική. Τα πιο γνωστά γλυκά µε σιµιγδάλι είναι
η µπουγάτσα, τα µελοµακάρονα, το ρεβανί, το γαλακτοµπούρεκο και η γαλατόπιτα.
Πάµε να γνωρίσουµε το σιµιγδάλι ή σεµίδαλιν στα αρχαία ελληνικά. Το σιµιγδάλι παράγεται
από το άλεσµα του ενδοσπέρµατος (εσωτερικού µέρους) του σκληρού σιταριού. Υπάρχουν δύο είδη: το
ψιλό, που είναι λεπτοκοµµένο (θυµίζει την υφή του αλατιού), και το χοντρό, που είναι χοντροκοµµένο (θυµίζει την υφή της ζάχαρης). Σε γενικές γραµµές, οι κόκκοι και των δύο ειδών σιµιγδαλιού είναι µεγαλύτεροι
από εκείνους του αλευριού και έχουν ένα χρώµα πιο χρυσαφένιο.
Το ενδόσπερµα του σιταριού, από το οποίο παράγονται τόσο το σιµιγδάλι όσο και το αλεύρι, είναι το µεγαλύτερο, εσωτερικό τµήµα του καρπού, το οποίο περιέχει τη µεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων
και σιδήρου. Επίσης, περιέχει βιταµίνες του συµπλέγµατος Β (ριβοφλαβίνη, νιασίνη, θειαµίνη) και φυτικές
ίνες. Το σιµιγδάλι είναι πολύ φτωχό σε λιπαρά και δεν περιέχει καθόλου «κακά» λιπαρά οξέα, ούτε χοληστερόλη.
Όλα τα δηµητριακά, και ιδιαίτερα το σιτάρι, αποτελούν τη βάση της µεσογειακής πυραµίδας. Στη χώρα µας
είναι το βασικό συστατικό της διατροφής µας, παρέχοντας βασικά θρεπτικά συστατικά. Κατ’ αρχάς, είναι κύρια πηγή υδατανθράκων, οι οποίοι αποτελούν το κυριότερο ενεργειακό καύσιµο για τον ανθρώπινο οργανισµό, ενώ το δοµικό τους συστατικό, η γλυκόζη, αποτελεί το µοναδικό καύσιµο για τον εγκέφαλο. Επίσης,
το σιµιγδάλι και τα προϊόντα τα οποία παράγονται από αυτό αποτελούν πολύ καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών. Με αυτόν τον τρόπο συµβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών του οργανισµού σε πρωτεΐνες χωρίς
ταυτόχρονη πρόσληψη λίπους, όπως συνήθως συµβαίνει µε την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Ιδιαιτέρως σηµαντική είναι η συµβολή τους ως πηγής πρόσληψης πρωτεϊνών για τα άτοµα που ακολουθούν
αποκλειστικά χορτοφαγική δίαιτα. Και, βεβαίως, δεν µπορεί να παραληφθεί η συµµετοχή του σιµιγδαλιού
στην πρόσληψη φυτικών ινών, βιταµινών και ανόργανων στοιχείων, όλων σηµαντικών για τη συνολική
καλύτερη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΕΝΙΟΥ ΧΑΛΒΑ
Μελίνα Σ. Καριπίδου
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σιµιγδαλένιος χαλβάς αποτελεί
ένα από τα παραδοσιακά και πιο
δηµοφιλή γλυκά της ελληνικής
κουζίνας, ιδιαιτέρως διαδεδοµένος τις περιόδους της νηστείας. Τα βασικά
συστατικά της παρασκευής του είναι το
ελαιόλαδο, το σιµιγδάλι, η ζάχαρη, οι ξηροί
καρποί και η κανέλα.
Αν προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε τη
διατροφική αξία του σιµιγδαλένιου χαλβά,
θα πρέπει αρχικά να αναφέρουµε ότι συγκαταλέγεται στα γλυκίσµατα, έχοντας το
ίδιο θερµιδικό περιεχόµενο σε σχέση µε
άλλα. Συνεπώς, θα πρέπει να καταναλώνεται µε µέτρο, λίγες φορές την εβδοµάδα
και σε περιορισµένη ποσότητα, ενώ τα
άτοµα που θέλουν να µειώσουν το σωµατικό τους βάρος θα πρέπει να είναι ακόµα
πιο προσεκτικά. Ωστόσο, έχει αρκετά οφέλη συγκριτικά µε άλλα γλυκά, οφέλη που
αποδίδονται στην ποιότητα των πρώτων

υλών. Πιο συγκεκριµένα:
• Είναι πλούσιος σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα λόγω του ελαιολάδου, αλλά και
σε πολυακόρεστα λόγω των ξηρών καρπών. Γνωστά και ως «καλά» λιπαρά οξέα,
προστατεύουν την καρδιά και τα αγγεία και
βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης.
• Είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά λόγω
του ελαιολάδου, των ξηρών καρπών και
της κανέλας. Ο ρόλος των αντιοξειδωτικών
είναι η πρόληψη της εµφάνισης καρκίνου,
καρδιαγγειακών και χρόνιων νοσηµάτων.
Επίσης, προστατεύουν από φλεγµονές και
βοηθούν στη διατήρηση της καλής υγείας
του δέρµατος.
• Το σιµιγδάλι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε υδατάνθρακες, αποτελεί
βασική πηγή ενέργειας για τον ανθρώπινο
οργανισµό, αλλά και σηµαντική πηγή φυτικών πρωτεϊνών.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ
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Χαλβάς µε πορτοκάλι
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Εύκολη, γρήγορη και «ελαφριά»
ΥΛΙΚΑ

• 1 φλιτζάνι σιµιγδάλι χοντρό
• 1 φλιτζάνι σιµιγδάλι ψιλό
• 3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 2 φλιτζάνια χυµός πορτοκάλι
• 2 φλιτζάνια νερό
• φλούδα πορτοκαλιού
• 1/2 φλιτζάνι αµύγδαλα ξεφλουδισµένα
• 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• Αρχικά γίνεται η προετοιµασία του σιροπιού. Σε µια
κατσαρόλα βράζουµε το νερό µε τη ζάχαρη, τον χυµό
και τη φλούδα του πορτοκαλιού. Ανακατεύουµε καλά
µέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και το αφήνουµε να πάρει
βράση για 5 λεπτά. Το κατεβάζουµε από το µάτι και το
αφήνουµε στην άκρη.
• Στη συνέχεια σε µια κατσαρόλα ρίχνουµε το ελαιόλαδο, τοποθετούµε σε µέτρια φωτιά και καβουρδίζουµε
το σιµιγδάλι (χοντρό και ψιλό) µέχρι να αλλάξει χρώµα, να ροδίσει και να βγάλει τα αρώµατά του. Προσοχή
µην καεί! Ανακατεύουµε συνεχώς µε ξύλινη κουτάλα
σε χαµηλή φωτιά µέχρι να πάρει ένα χρυσορόδινο
χρώµα και να αρχίσει να δηµιουργεί φουσκάλες. Στο
τέλος προσθέτουµε τα αµύγδαλα και την κανέλα και
συνεχίζουµε να ανακατεύουµε σε χαµηλή φωτιά.
• Αφαιρούµε την κατσαρόλα µε το σιµιγδάλι από τη
φωτιά, ρίχνουµε µε µεγάλη προσοχή και σιγά σιγά το
σιρόπι (αφού έχουµε αφαιρέσει τις φλούδες πορτοκαλιού) και συνεχίζουµε να ανακατεύουµε. Προσοχή,
γιατί µπορεί να πετάγεται το µείγµα! Στη συνέχεια τοποθετούµε τον χαλβά σε φόρµα και τον αφήνουµε να
κρυώσει. Στο τέλος αναποδογυρίζουµε τη φόρµα σε
µια πιατέλα και… καλή µας απόλαυση!

ΥΛΙΚΑ

• 1.250 ml γάλα χαµηλό σε λιπαρά
• 4-5 κουταλιές της σούπας αλεύρι
• 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο
• 1 αυγό
• 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
• 1 κουταλάκι του γλυκού µοσχοκάρυδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ζεσταίνουµε σε χαµηλή φωτιά στην κατσαρόλα 1 λίτρο γάλα και ρίχνουµε το αλάτι. Χτυπάµε σε µια κούπα 250 ml κρύο γάλα µε το αλεύρι και
ρίχνουµε τον χυλό σιγά-σιγά στην κατσαρόλα µε το ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνέχεια µε σύρµα. Στη συνέχεια προσθέτουµε το µοσχοκάρυδο και το βούτυρο και ανακατεύουµε συνεχώς σε χαµηλή θερµοκρασία.
Προσθέτουµε 1 αυγό πολύ καλά χτυπηµένο και ανακατεύουµε συνεχώς
µε το σύρµα µέχρι η κρέµα να δέσει και να πήξει.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η µπεσαµέλ αποτελεί την πιο διαδεδοµένη σάλτσα, η οποία συνοδεύει
πολλά φαγητά της ελληνικής κουζίνας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες, έχουν την τιµητική τους ο µουσακάς και οι µελιτζάνες παπουτσάκια,
ενώ παραµένουν σταθερές αξίες το παστίτσιο, το ογκρατέν και τα λαζάνια. Η παραπάνω απλή συνταγή είναι κατάλληλη για το µεσαίο ταψί
της κουζίνας (30x35 cm) και µας δίνει περίπου 10-12 µερίδες φαγητού.
Όπως θα δείτε και παρακάτω στη διατροφική ανάλυση, είναι χαµηλή σε
θερµίδες και λιπαρά και υψηλή σε ασβέστιο. Συγκεκριµένα, η κάθε µερίδα περιέχει:
Θερµίδες: 90 kcal
Υδατάνθρακες: 8,5 γρ.
Πρωτεΐνες: 5 γρ.
Λίπος: 3,5 γρ.
Ασβέστιο: 145 mg

Η µπεσαµέλ αποτελεί την πιο διαδεδοµένη σάλτσα,
η οποία συνοδεύει
πολλά φαγητά της
ελληνικής κουζίνας. Ειδικά τους
καλοκαιρινούς
µήνες, έχουν την
τιµητική τους ο
µουσακάς και οι
µελιτζάνες παπουτσάκια,

