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Μεζόγεηνο 

Kνηηίδα πνιηηηζκνύ 



Η Μεσογειακή δίαιτα 
είναι τρόπος ζωής που 
χαρίζει μακροζωία και 
καλή υγεία εδώ και 35 

αιώνες.  



Ζ Κξήηε… 



Σν λεζί ηεο… 

…Κνωζού 



Σν λεζί ηεο… 

…Φαιζηού 



…Βενιζέλου 

Σν λεζί ηνπ… 



Σν λεζί ηνπ… 

…Καζανηζάκη 



…Ξυλούρη 

Σν λεζί ηνπ… 



Είναι διεθνώς γνωστό 
ότι η κρητική δίαιτα 

είναι το καλύτερο 
παράδειγμα 
μεσογειακής 
διατροφής  



Το μυστικό της καλής 
υγείας και της 

μακροζωίας είναι απλό 
για τους Κρητικούς 

που τρώνε ό,τι παράγει 
η πλούσια γη τους 



= ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

ΚΡΖΣΗΚΖ   

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 



Ψωμί - παξιμάδι 

Το κρητικό παξιμάδι 
(ντάκος) είναι μια 

ξεχωριστή λιχουδιά.  



Φρούτα  

Ο Κρητικός τρώει έξι φορές 
περισσότερα φρούτα από το 
μέσο κάτοικο των άλλων 
μεσογειακών περιοχών 

Τα πιο βασικά είναι: 
πορτοκάλια 
σταφύλια 
πεπόνια κ.τ.λ.   



Κηπευτικά  

Οι Κρητικοί τρώνε τα 
περισσότερα λαχανικά 
και χόρτα στο δυτικό 

κόσμο 



Όζπρια 



Ξηροί καρποί 

Οι ξηροί καρποί είναι 
ακόμη μια αγαπημένη 

γεύση για τους 
Κρητικούς 



Ελαιόλαδο 

 Σήμερα πιστεύεται πως 
το ελαιόλαδο είναι το 
μεγαλύτερο μυστικό 

της κρητικής 
διατροφής και 

μακροζωίας 



Το κρητικό τυρί 

Οι κρητικοί καταναλώνουν το 
περισσότερο τυρί στον κόσμο. 

Τα πιο γνωστά κρητικά τυριά 
είναι: 
γραβιέρα  
κεφαλοτύρι  
μυζήθρα 

 



Κξέαο 



…και συνοδεύουν το 
γεύμα τους με καλό 

κρασί… 



= ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

ΚΡΖΣΗΚΖ   

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 





Ένα από κύρια 
χαρακτηριστικά της 

κρητικής διατροφής, είναι 
η καθημερινή σχεδόν 

κατανάλωση άγριων χόρτων 
και λαχανικών είτε σαν 

κύρια πιάτα είτε σαν 
συνοδευτικά κυρίων πιάτων 

είτε σαν σαλάτα. 



ΤΟ  ΦΘΔΣ 



Ήδη από τους προϊστορικούς 
χρόνους τα πράσινα 

λαχανικά και τα χόρτα 
τρώγονταν με ελαιόλαδο 
και τυρί, καθώς και οι 

ρίζες κατείχαν ουσιαστική 
θέση στην Ελληνική 

δίαιτα. 



   Στην κλασική και 
μετακλασική εποχή οι 
γραπτές μαρτυρίες του 

Θεόφραστου, του Αθηναίου 
και άλλων, μας δίνουν 

σημαντικές πληροφορίες για 
τις διαιτητικές συνήθειες 

της εποχής γενικά αλλά και 
για την κατανάλωση των 
χόρτων και λαχανικών 

ιδιαίτερα. 



   Στην κλασική περίοδο 
πολλά από αυτά, 

καλλιεργούνταν στους 
κήπους όπως το σέσκουλο, 
τα βλίτα, το λάχανο, το 
κάρδαμο, το μαρούλι, η 
αντράκλα, το λάπαθο, ο 

βασιλικός, το θρούμπι, το 
σκόρδο, το πράσο, το 

κρεμμύδι. 



Στο διαιτολόγιο των 
Βυζαντινών τα λαχανικά 

και τα χόρτα 
καλλιεργούμενα και μη, 
συνέχισαν να βρίσκονται 

καθημερινά. 
 

Εξαιτίας μάλιστα των 
νηστειών οι Βυζαντινοί 
κατανάλωναν σχεδόν 
καθημερινά χόρτα και 

λαχανικά. 
 



 

   Οι Κπήηερ ακόμα και όηαν 
βπέθηκαν ζκλαβωμένοι 

ζηοςρ διάθοποςρ καηακηηηέρ 
Άραβες, Βενετούς και 
Τούρκοσς δεν άλλαξαν 
διαηποθικέρ ζςνήθειερ. 



      ΖΜΔΡΑ 



Στην Κρήτη παρόλο που 
υπάρχει η επίθεση της 
δυτικής διατροφής, η 

παράδοση της συλλογής 
άγριων χόρτων δεν έχει 

σβήσει. 



Τα τελευταία χρόνια 
Έλληνες και ξένοι 

ερευνητές, 
διαπιστώνουν τις 

ευεργετικές ιδιότητες 
των χόρτων που 

καταναλώνονται στην 
Κρήτη. 



       Συμπέρασμα… 

Διατηρώντας και προωθώντας την 
παράδοση της κατανάλωσης άγριων 
χόρτων και λαχανικών 
συνδυάζουμε: 

 καλή υγεία για τον πληθυσμό 

 φιλική συμπεριφορά προς το 
περιβάλλον  

 οικονομικά οφέλη 

 



ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 



Αρωμαηικά θυηά 

 Σν λεζί είλαη γεκάην από πνηθηιίεο απηνθπώλ θπηώλ 
όπσο: 

 ε καινηύξα  

 ην δίθηακν  

 θαη άιια όπσο: 

 ε ξίγαλε 

 ν βαζηιηθόο 

 ην ηίιην 

 ην ζπκάξη 

 ε δάθλε  

 ην ρακνκήιη   

  



Βαζηιηθόο 



Γάθλε 



Γεληξνιίβαλν 



Θπκάξη 



Μαληδνπξάλα 



Μέληα 



Ρίγαλε 



Σίιην 



Φαζθόκειν 

 



Μαινηύξαο 
 είλαη ενδημικό θυηό 

ηεο Κξήηεο  

 Απαληάηαη θαη ζε όια 
ηα βνπλά ηεο Κξήηεο, 
πςόκ. 1000-2000 κ.  

 Ζ ιατθή ηαηξηθή ην 
ζπληζηά γηα 
πξνβιήκαηα ηεο 
πέςεο, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ 
θξπνινγεκάησλ, ηνπ 
βήρα  

 



Γίθηακν 

   Σν Γίκηαμο (ή έπωνηαρ) 

είλαη έλα ελδεκηθό θπηό 

πνπ ζπλαληάηαη ζηελ 

Κξήηε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ξόθεκα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7


ΥΟΡΣΑ ΣΖ ΚΡΖΣΖ 



Βξνύβεο 



Γιηζηξίδα ή Αληξάθια 



Ενρόο 



Ραδίθη 



Σζνπθλίδα 



Παπνύιεο 

   Οη παπνύιεο είλαη 

θαιιηεξγήζηκν ιαραληθό 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο σο ζαιαηηθό θαη 

ζρεδόλ πάληα σκό. 

Kαηά ηελ πεξίνδν Σήο 

Μεγάιεο αξαθνζηήο 

απνηειεί έλα από ηα 

ζπνπδαηόηεξα 

λεζηίζηκα θαγεηά ηεο 

Κξήηεο.  



ηακλαγθάζη  

(ην ξαδίθη ηεο ζάιαζζαο) 

 Ο αγθαζσηόο ζάκλνο 
απηόο είλαη νπζηαζηηθά 
κηα άγξηα πνηθηιία 
ξαδηθηνύ. 

 Σα ηειεπηαία ρξόληα ε 
ζπιινγή ηνπ ζηε Κξήηε 
είλαη ηόζν έληνλε, ώζηε 
πνιιέο θνηλόηεηεο 
αλαγθάζηεθαλ λα ην 
θεξύμνπλ 
πξνζηαηεπόκελν είδνο 
ηνπηθήο ρισξίδαο   



ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 



Δπηζθεθζήθακε ηε ιατθή αγνξά 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ ηεο 

Ζιηνύπνιεο 



Δλεκεξσζήθακε γηα ηε 

Μεζνγεηαθή δηαηξνθή από εηδηθό 

δηαηηνιόγν ζην ζρνιείν καο 



Παξαθνινπζήζακε ηελ εθδήισζε 

ηνπ ζπιιόγνπ Κξεηώλ 

Ζιηνύπνιεο ζην Γεκαξρείν 



Ζ εθδξνκή καο ζηελ Κξήηε 



Δπηζθεθζήθακε ην ΚΠΔ 

Αλσγείσλ 

 



Ξελαγεζήθακε ζηνλ ΟΣΔΚ 

Ζξαθιείνπ 



Πεξηεγεζήθακε ζην Μνπζείν 

Φπζηθήο Ηζηνξίαο 



Οκηιία θαζεγεηή ησλ ΣΔΗ 

εηείαο θ. Φξαγθηαδάθε 



Σαμηδέςακε ζην παξειζόλ…  

…ζηα παιάηηα ηεο Κλσζνύ  



Μαδέςακε ρόξηα... 

…ζηε Γέξγεξε  



Δηνηκάζακε ηελ παξνπζίαζή 

καο 



Οκάδα Αγσγήο Τγείαο 

 ΑΘΑΝΑΗΟΤ                                                      ΜΑΡΗΑ 

 ΑΝΣΩΝΑΣΟ                                     ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

 ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ                                     ΥΡΖΣΟ 

 ΔΡΖΜΟΤ                                     ΑΖΜΗΝΑ 

 ΚΑΣΟ                                                 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ                                     ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

 ΚΡΒΒΑΡΗΣΖ                                     ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 ΜΑΪΚΟΤΖ                                     ΚΩΝ/ΝΟ 

 ΜΑΗΑ                                                                ΚΛΔΗΩ - ΜΑΡΗΑ 

 ΜΔΡΜΖΓΚΖ                                     ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ                                     ΦΟΗΒΖ 

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ                                     ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

 ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ                                     ΟΦΗΑ 

 ΠΑΣΔΡΑ                                                             ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

 ΡΟΤΟ                                     ΑΓΓΔΛΖ 

 ΤΛΛΑ                                                             ΜΑΡΗΑ 

 ΤΜΔΝΣΖ                                                       ΠΑΤΛΟ 

 ΣΑΚΔΣΑ                                     ΜΑΡΗΑ 

 ΣΑΛΣΑ                                                             ΦΩΣΔΗΝΖ 

 ΥΑΛΓΔΑΚΖ-ΣΑΘΟΓΗΑΝΝΖ                       ΒΑΗΛΔΗΟ 

 ΥΡΤΟΠΑΘΖ                                     ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 ΥΩΡΗΣΑΚΖ                                     ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 



Τπεύζπλνη Καζεγεηέο  

 Αζεκαθνπνύινπ    Μαξία 

 Μαλσιάθνπ           Αλησλία 

 Μεηζάθε                Διέλε 

 Γηαιέξληνπ             Κάηηα 

 



Οκάδα Αγσγήο Τγείαο  

          2008-2009 

αο επραξηζηνύκε... 


