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Πολύχρωμη Διατροφή

CGS

Έλενα Παραβάντη RDN, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος

Το παιδί σας τρώει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου; Συχνά η διατροφή τους είναι μονόχρω-
μη και μονότονη: μακαρόνια, ψωμί, κρακερ... όλα μπεζ. Η αλήθεια είναι ότι μία πολύχρωμη δια-
τροφή όχι μόνο είναι πιο ελκυστική αλλά και πιο θρεπτική. Το χρώμα είναι δείγμα διατροφικής 
αξίας. Όσα πιο πολλά χρώματα τόσο το καλύτερο.
 
Τα Κόκκινα
Κόκκινο Γκρείπφρουτ, κόκκινες πιπεριές, ντομάτες και καρπούζι.
Το λυκοπένιο και άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν σε αυτά μπορεί να έχουν ευεργε-
τικές ιδιότητες για το δέρμα και την υγεία των ματιών αλλά παίζει ρόλο και στη μνήμη. Το λυκο-
πένιο απορροφάται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν είναι μαγειρεμένο ή επεξεργασμένο γι’ αυτό μην 
ξεχνάμε ότι ο πελτές και οι κονσέρβες είναι και αυτές καλές πηγές.
Συμβουλή: Ένα απλό σνακ για τα παιδιά: Ολικής αλέσεως ψωμί με πελτέ και λίγη ρίγανη.
 
Τα Μωβ
Μαύρα Σταφύλια, βατόμουρα και δαμάσκηνα.
Οι ανθοκυανίνες που βρίσκονται σε αυτά μπορεί να προστατεύσουν την καρδιά αλλά και να 
ενισχύσουν τη μνήμη.
Συμβουλή: Τα ξερά δαμάσκηνα είναι καλό κολατσιό για τα παιδιά αφού είναι γεμάτα φυτικές 
ίνες.
 
Τα Πράσινα
Σπανάκι, μπρόκολο, χόρτα.
Η λουτεΐνη που βρίσκεται σε αυτές τις τροφές προστατεύει την καρδιά και την όραση. Ενώ το 
φυλλικό οξύ, μια βιταμίνη του συμπλέγματος Β επίσης προστατεύει την καρδιά. Περιέχει επίσης 
και χλωροφύλλη και βιταμίνη Κ παίζοντας ρόλο στην υγεία των οστών και των δοντιών.
Συμβουλή: Προτιμήστε σπανακόπιτα αντί για τυρόπιτα όταν προσφέρετε πίτα.
 
Τα Πορτοκαλί
Καρότα, μάνγκο, κολοκύθα, γλυκοπατάτες και πορτοκάλια.
Πλούσια σε βήτα-καροτένιο, βιταμίνη Α και C. Σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και την υγεία των ματιών.
Συμβουλή: Ψητά μπαστουνάκια γλυκοπατάτας είναι ένα καλό συνοδευτικό και σνακ.
 
 
Τα Άσπρα
Κουνουπίδι, μανιτάρια, μπανάνα και κρεμμύδια.
Περιέχουν ανθοξανθίνες και αλλισίνη που προστατεύουν την καρδιά.
Συμβουλή: Προσθέτουμε κρεμμύδια στις σάλτσες.
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Τροφή του Μήνα

CGS

Αυγά

Για πολλά χρόνια τα αυγά θεωρούνται απαραίτητα για τα παιδιά και επικίνδυνα για τους μεγά-
λους λόγω χοληστερίνης. Ωστόσο, γνωρίζουμε πια ότι η χοληστερίνη που περιέχει ένα τρόφιμο 
δε μεταφράζεται σε αυξημένη χοληστερίνη στο αίμα.
 
Υγιεινά λοιπόν και για μικρούς και για μεγάλους. Τα αυγά έχουν μόνο 70 θερμίδες, είναι άριστη 
πηγή πρωτεΐνης και περιέχουν πλήθος βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Συγκεκριμένα είναι άριστη 
πηγή χολίνης, βιταμίνη της ομάδας Β, που βρίσκεται στην λεκιθίνη και παίζει σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του εγκεφάλου στη μνήμη και στη μάθηση μακροχρόνια. Επιπλέον, περιέχουν 
βιταμίνη D, Ε, Β12, ασβέστιο, ψευδάργυρο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Όπως επίσης και λου-
τεΐνη και ζεαξανθίνη αντιοξειδωτικές ουσίες. Να τονιστεί ότι οι περισσότερες θρεπτικές ουσίες 
βρίσκονται στον κρόκο.

Επιλέγουμε τα πιο φρέσκα αυγά κοιτάζοντας ημερομηνίες, επιπλέον προτιμάμε τα βιολογικά ή 
και αυγά ελεύθερης βοσκής. Διατηρούμε στο ψυγείο.
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα προσφέρουμε: βραστά, ποσέ, τηγανητά σε ελαιόλαδο, ομελέτα με 
λαχανικά. Επιπλέον είναι κύριο συστατικό σε πίτες και τάρτες.  

Τοστ με ομελέτα ντομάτα και τυρί (για 2 τοστ)

Μία καλή (και πιο υγιεινή) εναλλακτική από το συνηθισμένο ζαμπόν-τυρί
 
Υλικά

• 2 μεγάλα αυγά
• 1 κουταλιά σούπας γάλα
• 1 κουταλιά γλυκού ελαιόλαδο
• 2 φέτες τυρί όπως κασέρι
• 4 φέτες ντομάτα
• 2 φύλλα μαρουλιού
• 4 φέτες ψωμί ολικής αλέσεως
 
Οδηγίες

1. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα και λίγο αλάτι και πιπέρι.
2. Θερμαίνουμε το λάδι σε μέτριο τηγάνι και ρίχνουμε το αυγό, ψήνουμε την ομελέτα μέχρι να 

σταθεροποιηθεί και απομακρύνουμε από την εστία.
3. Κόβουμε την ομελέτα ώστε να χωρέσει σε δύο τοστ.
4. Παίρνουμε 2 φέτες ψωμί και βάζουμε σε κάθε μία μια φέτα τυρί, ντομάτα, μαρούλι και τέλος 

την ομελέτα, σκεπάζουμε με την άλλη φέτα ψωμί.
5. Βάζουμε τα τοστ σε τοστιέρα και ψήνουμε για δύο λεπτά.
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