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∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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Αρακάς 
λαδερός µε 

πατάτες, 
Τυρί φέτα 
Φρούτο

Μακαρόνια,
σάλτσα Ναπολιτέν 

& τυρί,
Σαλάτα πράσινη

Φρούτο

Κοτόσουπα µε 
λαχανικά & 
αστεράκι,

Σαλάτα εποχής
Κέϊκ καρότου

Μπιφτεκάκια 
σχάρας, πουρές, 
Σαλάτα βραστά 

ανάµεικτα 
λαχανικά
Φρούτο

Φακές,
Σπανακο- 

πιτάκι
Ζελέ

Κοτόπουλο 
φούρνου, 
πατάτες, 

Σαλάτα εποχής
Φρούτο

Μοσχάρι 
κοκκινιστό, 
ρύζι πιλάφι,

Σαλάτα εποχής
Φρούτο

Γίγαντες φούρνου 
µε λαχανικά,

Τυρόπιτα
Γιαούρτι µε 
µαρµελάδα 

φράουλα

Μακαρόνια 
ολικής µε 

σάλτσα, τυρί,
Σαλάτα εποχής
Φρουτοσαλάτα

Σπανακόρυζο, 
Τυρί φέτα

Κορµός 
σοκολάτα
ΖΖΝ, ΠΠΝ: 

φρούτο

Πίτσα µαργαρίτα, 
Σαλάτα πράσινη

ΖΖΝ, ΠΠΝ: 
Σούπα λαχανικών 

µε ρύζι
Φρούτο

Κοτόπουλο 
κατσαρόλας, 

Πατάτες 
τηγανητές,

Σαλάτα εποχής
Φρούτο

Φασολάκια 
λαδερά, 

Τυρί φέτα
Κρέµα βανίλια

Παστίτσιο,
Σαλάτα 
εποχής

Ζελέ

Φακές,
Σαλάτα 

µπρόκολο
Φρουτοσαλάτα

Μακαρόνια µε 
σάλτσα 

ντοµάτας,
Σαλάτα εποχής

Φρούτο

Φαρφάλες µε 
σάλτσα καρότο, 

Τυρί,
Σαλάτα εποχής

Φρούτο

Σουτζουκάκια 
κοκκινιστά,

Ρύζι,
Σαλάτα εποχής

Φρούτο

Ψαρόσουπα,
Σαλάτα βραστά 

λαχανικά
Cookie µε 

βρώµη

Σπιτικό burger 
µε µπιφτέκι 
κοτόπουλο,

Σαλάτα εποχής
Φρούτο

Αργία
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Η επιστροφή τη ∆ευτέρα µετά το Σαββατοκύριακο είναι συχνά λίγο δύσκολη. 
Καλούµαστε να ξαναµπούµε σε κανονικά ωράρια και συνήθειες, µικροί και µεγά-
λοι. Ειδικά για τα παιδιά, η µικρή αλλαγή στο ωράριο του ύπνου και της διατρο-
φής µπορεί να τα επηρεάσει αρκετά και αυτό να φανεί στη διάθεση και στα 
µαθήµατα τους.

Υπάρχουν όµως τρόποι που µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά να µην αποδι-
οργανώνονται το Σαββατοκύριακο.

Ωράριο

Σίγουρα το Σαββατοκύριακο το φαγητό µπορεί να είναι πιο ελεύθερο, αλλά καλό 
είναι να κρατάµε τις ίδιες ώρες στα γεύµατα µας, να γευµατίζουν τα παιδιά τακτι-
κά και σε συγκεκριµένες ώρες. Τα παιδιά επωφελούνται όταν υπάρχει δοµή και 
οργάνωση και στο φαγητό και στον ύπνο.

Εξισορροπούµε τα γλυκά µε τρόπο

Οταν αρχίζει το σχολείο, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τα παιδιά συµµετέχουν σε 
διάφορες εκδηλώσεις όπου υπάρχουν γλυκά και ίσως όχι τόσο υγιεινά φαγητά. 
Αυτό δεν µπορούµε να το αλλάξουµε, ούτε απαγορεύουµε φυσικά τα γλυκά σε 
τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, αλλά µπορούµε να φέρουµε µια ισορροπία εκείνες 
τις µέρες. Προσφέρουµε ένα φρούτο πριν από τα πάρτυ ή τις εξόδους, το πρωινό 
να µην περιέχει καθόλου ζάχαρη, ενώ την υπόλοιπη µέρα (µετά το πάρτι) φροντί-
ζουµε το διαιτολόγιο να αποτελείται κυρίως από λαχανικά όπως ένα πιάτο 
λαδερά.

Κινούµαστε

Ολη η εβδοµάδα είναι γεµάτη µε δραστηριότητες οπότε φυσικό είναι το παιδί να 
χρειάζεται ένα διάλειµµα. Αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να κάθεται στον καναπέ 
βλέποντας τηλεόραση ή να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μπορεί όλη η οικογέ-
νεια να πάει έναν περίπατο ή να αφήσουµε τα παιδιά να παίξουν σε ένα πάρκο 
ελεύθερο παιχνίδι. 

Υγιεινές Συνήθειες και το Σαββατοκύριακο
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Αχλάδια

Τα αχλάδια είναι από τα πιο δηµοφιλή φρούτα. Είναι άριστη πηγή φυτικών ινών 
αφού ένα αχλάδι καλύπτει σχεδόν το 25% των ηµερήσιων αναγκών µας σε ίνες. 
Επιπλέον είναι καλή πηγή βιταµίνης C και αντιοξειδωτικών.

Οι φυτικές ίνες που περιέχει το αχλάδι είναι κυρίως διαλυτές, αυτές δηλαδή που 
βοηθούν στην πτώση της χοληστερίνης στο αίµα. Επιπλέον περιέχουν προβιοτι-
κά που συµβάλουν στην καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήµατος.

Αν θέλουµε να καταναλώσουµε το αχλάδι άµεσα διαλέγουµε αχλάδια που είναι 
λίγο µαλακά κοντά στην κορυφή, αν είναι µαλακά παντού µπορεί να έχουν παρα-
γίνει οπότε δεν θα έχουν καλή υφή. Αλλιώς αγοράζουµε τα αχλάδια σκληρά και 
τα αφήνουµε να ωριµάσουν για µια-δύο µέρες σε θερµοκρασία δωµατίου.

Τα αχλάδια τα τρώµε όπως είναι όταν έχουν ωριµάσει και είναι ζουµερά, αλλά και 
σε σαλάτες, σέικ, ψηµένα, ακόµα και σε σάντουιτς.

Wrap Αχλαδιού
Μια εύκολη συνταγή που µπορεί να αποτελέσει πρωινό ή κολατσιό για µικρούς 
και µεγάλους. Συνδυάζει άµυλο, πρωτεΪνη και φρούτο. 

Υλικά 

   1 αχλάδι κοµµένο σε λεπτές φέτες

   Μερικά φύλλα µαρουλιού

   Τορτίγιες ολικής αλέσεως

   Τυρί κρέµα

Οδηγίες

1. Αλείφουµε την τορτίγια µε τυρί κρέµα.

2. Βάζουµε ένα φύλλο µαρουλιού και απλώνουµε µερικές φέτες αχλαδιού.

3. Τυλίγουµε σφιχτά σε ρολά και τυλίγουµε µε πλαστική µεµβράνη.

Τα διατηρούµε στο ψυγείο. 

Τι να φάµε τώρα


