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A mediterrán étrendnek része a 
„földtől az asztalig” szemlélet. 
Ehhez tartozik a növényter-

mesztés, a betakarítás, a halászat, 
az állattenyésztés, a feldolgozás, az 
elkészítés és az ételek elfogyasztá-
sának mikéntje, hagyománya is. Az 
Origó hírportál Táfelspicc rovatának 
írása szerint a mediterrán étrend egy 
gyűjtőfogalom, több változata létezik, 
ahogyan a Földközi-tenger medencé-
jében élő népek kultúrája, hagyomá-
nyai, szokásai, vallása és életmód-
ja is különböző. Más összetételű a 
termőtalaj, különbségek vannak a 
növényter mesztés, az állattenyésztés 
és az ételkészítés technikái között, és 
a táplálkozási szokások is eltérnek. 

Szezonális helyi termékek

A mediterrán típusú táplálkozásban 
szezonálisan elérhető, hagyomá-
nyos, helyi termékek, a változatosság 
és a fenntartható, környezettudatos 
élelmiszerfogyasztás szerepelnek. 
Az olaszországi IRCCS Neuromed 
Intézményben végzett tanulmány 
kimutatta, hogy az a diéta, amely 
zöldségekben, diófélékben és olajok-
ban gazdag, 37 százaékkal csökken-
ti a szívbetegségekből eredő korai 
halálozások számát. A zöldség- és 
gyümölcsfogyasztás a mediterrán 
országokban többszöröse a hazai 
fogyasztásnak. A mediterrán táplál-
kozás igazán színes, átvitt értelem-
ben és a szó szoros értelmében is. A 
hüvelyesek mellett gyakran szerepel 
cukkini, padlizsán, paradicsom, 
paprika, fokhagyma, olajbogyó, spe-
nót, articsóka és spárga a mediterrán 
menüben. A Földközi-tengernél élők 
kedvelik a kesernyésebb ízű saláta-
féléket, előszeretettel fogyasztják a 
radicchiót, a cikóriát, az endíviát és 
a rukkolát. A zöldségeket leggyak-
rabban nyersen, salátának elkészítve 
fogyasztják, főleg olívaolajos önte-
tekkel. Közkedvelt elkészítési mód a 
grillezés és a rövid ideig tartó párolás, 
melynek során csak roppanósra, aho-

gyan az olaszok mondják, „al dente” 
(fogkeményre) készítik a zöldségeket. 
A hőkezelés miatti tápanyagveszte-
ség így minimálisra csökkenthető.

Élelmi rostok, vitaminok

A mediterrán diéta egyik alapvető 
élelmiszerei a teljes kiőrlésű gaboná-
ból készített kenyerek és pékáruk, va-
lamint a durumlisztből készült tészta, 
amelyek gazdagok élelmi rostokban, 
vitaminokban (pl. B-vitaminok, E-vi-
tamin, folsav) és ásványi anyagok-
ban (pl. kálium, magnézium, foszfor, 
cink). Egyes nemzetek étkezésére 
azonban jellemző a fehér kenyér is.

A tésztaételeket a zöldségekhez 
hasonlóan nem főzik sokáig, csak fél-
keményre, így enyhébben emeli meg a 
vércukorszintet. Míg Olaszországban 

jellemző a bőséges tésztafogyasztás, 
addig Észak-Afrikában a kuszkusz, 
Törökországban a bulgur (török rizs-
nek is nevezik, hántolt és párolt teljes 
búzaszemből, vagy búzatöretből ké-
szült főtt kásaféle) fogyasztása a meg-
határozó – írta az Origó .

A Mediterráneumban különösen 
jellemző az olívaolaj fogyasztása. Ál-
lati zsiradékok és margarin helyett 
szinte kizárólag olívaolajat használ-
nak, melyből az extra szűz és szűz vál-
tozatokat részesítik előnyben.

Hal hetente többször

A tradicionális mediterrán étrendben 
hetente legalább egyszer, de inkább 
többször fogyasztanak halakat és 
tenger gyümölcseiből készült fogá-
sokat. Portugália és Spanyolország a 

két legnagyobb halfogyasztó nemzet 
az Európai Unióban. A halak könnyen 
emészthető, teljes értékű fehérjéket, 
vitaminokat (pl. D-, E-, B-vitaminok), 
ásványi anyagokat (pl. kalcium, fosz-
for, vas, jód) tartalmaznak és legjobb 
forrásai az esszenciális ómega-3 zsír-
savaknak. Főként levesként, sütve 
(serpenyőben, sütőben), grillezve 
vagy sokszor borban párolva készítik 

el a halételeket. Egy régi mediterrán 
mondás szerint a halnak háromszor 
kell úsznia: először a vízben, aztán 
olajban, majd végül borban. 

Étrend az egészségért
A mediterrán típusú táplálkozás a „világörökség része”
• A mediterrán étren-
det, amely 2010-ben 
és 2013-ban felkerült 
az UNESCO Szellemi 
Kulturális Örökségé-
nek a listájára, azaz a 
világörökség részévé 
nyilvánították, a világ 
egyik legegészsége-
sebb étrendjeként 
tartják számon a táp-
lálkozástudósok, és 
emberek milliói szerint 
a legfinomabb mind 
közül.

A mediterrán ételeket fogyasztók 
egészségesebbek?
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