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• ΦΙΛΈΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, 

ΜΠΟΥΤΙ & ΣΤΉΘΟΣ, 
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 
ΜΈ ΣΆΛΤΣΆ 

ΜΟΥΣΤΆΡΔΆΣ, 
ΆΡΩΜΆΤΙΚΟ ΡΥΖΙ,
ΠΡΆΣΙΝΉ ΣΆΛΆΤΆ
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ
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• ΠΙΤΣΆ ΜΆΡΓΆΡΙΤΆ, 

ΣΆΛΆΤΆ ΆΓΓΟΥΡΙ 
ΜΈ ΈΛΙΈΣ ΡΟΔΈΛΈΣ 

ΚΆΛΆΜΩΝ 
ΖΖΝ-ΠΠΝ: 

ΚΈΦΤΈΔΆΚΙΆ ΜΈ 
ΚΡΙΘΆΡΆΚΙ

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ

• ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΛΈΜΟΝΆΤΟ ΜΈ 

ΠΡΆΣΟ, ΣΈΛΈΡΥ & 
ΠΆΤΆΤΈΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, 
ΆΝΆΜΈΙΚΤΉ ΣΆΛΆΤΆ

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ

• ΦΆΚΈΣ ΜΈ ΦΡΈΣΚΙΆ 
ΡΙΓΆΝΉ ΚΆΙ ΤΟΜΆΤΆ, 
ΣΆΛΆΤΆ ΚΆΡΟΤΟ ΜΈ 

ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ, ΔΥΟΣΜΟ 
ΚΆΙ ΜΆΥΡΉ ΣΤΆΦΙΔΆ 

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ

• ΖΥΜΆΡΙΚΆ ΜΈ 
ΆΝΆΜΈΙΚΤΆ 
ΛΆΧΆΝΙΚΆ & 

ΆΝΘΟΤΥΡΟ, ΣΆΛΆΤΆ 
ΣΠΆΝΆΚΙ ΜΈ 

ΜΥΡΩΝΙΆ ΒΙΝΈΓΚΡΈΤ 
ΜΟΥΣΤΆΡΔΆΣ ΜΉΛΟ 

& ΓΡΆΒΙΈΡΆ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ

• ΤΉΓΆΝΙΆ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΜΈ ΤΡΙΧΡΩΜΈΣ 
ΠΙΠΈΡΙΈΣ, 

ΆΡΩΜΆΤΙΚΟ ΡΥΖΙ, 
ΤΟΜΆΤΟΣΆΛΆΤΆ ΜΈ 
ΚΡΙΘΆΡΟΚΟΥΛΟΥΡΆ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ
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• ΦΆΣΟΛΆΚΙΆ 
ΛΆΔΈΡΆ ΜΈ 

ΚΟΛΟΚΥΘΆΚΙΆ & 
ΚΆΡΟΤΆ, ΤΥΡΙ ΦΈΤΆ  
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ

• ΚΈΦΤΈΔΆΚΙΆ 
ΜΟΣΧΟΥ ΜΈ 

ΚΟΚΚΙΝΉ ΣΆΛΤΣΆ & 
ΡΥΖΙ ΆΡΩΜΆΤΙΣΜΈΝΟ 

ΜΈ ΜΆΪΝΤΆΝΟ, 
ΣΆΛΆΤΆ MESCLUN 

ΜΈ ΆΠΟΞΉΡΆΜΈΝΆ 
ΦΡΟΥΤΆ & ΒΙΝΈΓΚΡΈΤ 
ΒΆΛΣΆΜΙΚΟΥ ΞΥΔΙΟΥ  

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ 

• ΖΥΜΆΡΙΚΟ ΜΈ 
ΤΟΜΆΤΙΝΙΆ & ΛΆΔΙ 
ΒΆΣΙΛΙΚΟΥ, ΣΆΛΆΤΆ 

ΆΓΓΟΥΡΙ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ

• ΣΟΥΒΛΆΚΙΆ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΈ 

ΠΆΤΆΤΈΣ ΤΉΓΆΝΙΤΈΣ, 
ΣΆΛΤΣΆ ΓΙΆΟΥΡΤΙ, 

ΣΆΛΆΤΆ ΧΩΡΙΆΤΙΚΉ 
• ΠΆΓΩΤΙΝΙΆ

• ΦΆΚΈΣ, 
ΤΥΡΟΠΙΤΆΚΙ, ΣΆΛΆΤΆ 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΉΣ
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Μεσογειακή Διατροφή, Απαραίτητη Για τα Παιδιά Μας

Έλενα Παραβάντη Χάργκιτ, RDN, Διατροφολόγος/Διαιτολόγος 

Όλοι έχουμε ακουστά τη Μεσογειακή Διατροφή, που είναι στην ουσία η παραδοσιακή Ελληνική διατροφή 
και αποτελεί και το πρότυπο για αυτό το διατροφικό μοντέλο. Οι εκατοντάδες έρευνες έχουν συσχετίσει 
αυτή τη διατροφή με τη μακροζωία, την καρδιαγγειακή υγεία, τη γνωσιακή ικανότητα, την ψυχική υγεία 
και πολλά άλλα.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη διατροφή. Έχουμε 
από τα υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας σε ενήλικες και παιδιά. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι μόνο το 
4% των παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα ακολουθούν τη Μεσογειακή διατροφή. Ενώ νέα αναφορά 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας δείχνει ότι πάνω από το 40% των παιδιών (Ελλάδα) είναι παχύσαρκα 
ή υπέρβαρα.

Ως γονείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη για το τι τρώει το παιδί μας. Η απλή Ελληνική διατροφή που απο-
τελείται κυρίως από λαχανικά (λαδερά, σαλάτες) με μικρές ποσότητες κρέατος πρέπει να είναι ο οδηγός 
μας.

Τι μπορούμε να κάνουμε

1. Σερβίρουμε ελληνική κουζίνα στο σπίτι. 
Αυτό μπορεί να είναι ως εξής:
2 φορές την εβδομάδα λαδερά
1 φορά την εβδομάδα όσπρια
1 φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας
1 φορά την εβδομάδα κοτόπουλο
1 φορά την εβδομάδα ψάρι
1 φορά την εβδομάδα ζυμαρικά

2. Αποφεύγουμε τα τηγανητά
Δεν χρειάζεται να σερβίρουμε τα πάντα με πατάτες τηγανητές. Όταν σερβίρουμε κρέας στα παιδιά προ-
τιμάμε μια ντοματοσαλάτα ή άλλο λαχανικό για συνοδευτικό και όχι πατάτες.

3. Όχι Έτοιμα Σνακ
Προσφέρουμε πίτες ή ένα σάντουιτς με τυρί και ντομάτα για σνακ αντί για κρουασάν, πατατάκια ή πα-
ριζάκια.

4. Οργανωνόμαστε 
Πολλοί γονείς θεωρούν ότι η παραδοσιακή διατροφή απαιτεί πολύ χρόνο. Αυτό δεν αληθεύει, ένα λαδερό 
όπως ο αρακάς ή τα φασολάκια απαιτούν λίγο χρόνο και μπορεί να ετοιμαστούν από το προηγούμενο 
βράδυ. Επιπλέον, μπορεί να γίνει χρήση και κατεψυγμένων λαχανικών τα οποία αποτελούν μία καλή λύση. 
Μπορούμε επίσης να καταψύξουμε πίτες σε ξεχωριστά κομμάτια και να τις αποψύξουμε στο φούρνο για 
ένα γρήγορο σνακ ή γεύμα.

5.  Ενημερώνουμε
Σήμερα που εργάζονται και οι δύο γονείς, μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα που φροντίζουν το παιδί. 
Φροντίζουμε να γνωρίζουν τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά και να έχουμε στο σπίτι συγκεκριμένα τρόφιμα.
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Τροφή του Μήνα

Λαδερά

Αν και δεν αποτελεί μία συγκεκριμένη τροφή αλλά μια ομάδα πιάτων, τα λαδερά αποτελούν το μυστικό 
της Ελληνικής κουζίνας. Ενώ βλέπουμε σε άλλες χώρες να προσπαθούν απεγνωσμένα να καταναλώσουν 
τις απαραίτητες ποσότητες λαχανικών τρώγοντας συνεχώς σαλάτες ή ωμά λαχανικά, στη χώρα μας το 
καταφέρνουμε αυτό με τη βοήθεια των λαδερών.
 
Για μας, η κάλυψη των 3-4 μερίδων λαχανικών είναι πανεύκολη, χάρις στα λαδερά. Ένα παιδί τρώγοντας 
ένα πιάτο φασολάκια ή μπριάμ έχει υπερκαλύψει τις καθημερινές ανάγκες. Και αυτό γιατί καταναλώνου-
με τα λαδερά σαν κυρίως πιάτο και όχι σαν συνοδευτικό όπως πολλοί άλλοι λαοί. Επιπλέον η εφεύρεση 
των λαδερών μας επιτρέπει να καταναλώνουμε λαχανικά που δε θα τρώγαμε ωμά, όπως για παράδειγμα 
οι αγκινάρες. Για τα παιδιά τα λαδερά είναι ακόμα πιο σημαντικά γιατί διευκολύνουν την κατανάλωση 
λαχανικών αφού το λάδι και η ντομάτα τα κάνει πιο νόστιμα και λιγότερο πικρά.

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για λαδερά γιατί αποτελούν ένα αρκετά ελαφρύ γεύμα ιδανικό για τις 
υψηλές θερμοκρασίες.

Τα λαδερά αποτελούν ένα διατροφικό θησαυρό. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελούνται από λαχανικά, 
η ντομάτα, το κρεμμύδι, τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο είναι άριστες πηγές αντιοξειδωτκών ουσιών. 
Επιπλέον, ο συνδυασμός ελαιόλαδου μαζί με ντομάτα αυξάνει περισσότερο την απορρόφηση των αντιο-
ξειδωτικών.

Επιλέγουμε λαχανικά εποχής και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα μπορούμε γενικά να χρησιμοποιούμε κα-
τεψυγμένα λαχανικά

Συνταγή

Αρακάς Λαδερός

Ο αρακάς είναι ένα αγαπητό λαχανικό λόγω του ότι είναι και γλυκό. Ο λαδερός αρακάς μπορεί να είναι 
σκέτος ή να προστεθούν καρότα και πατάτες.
 
Υλικά
• Μισό κιλό αρακά (νωπό ή κατεψυγμένο)
• 1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• 2 καρότα σε φέτες
• 1 πατάτα σε μικρά κομμάτια
• 2 μεσαίες τριμμένες ντομάτες ή 500 ml ντομάτα τριμμένη έτοιμη
• ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2-3 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένο άνηθο
• αλάτι πιπέρι

Οδηγίες 
1. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα μέτριου μεγέθους.
2. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τα καρότα και τις πατάτες και σοτά-

ρουμε 3-4 λεπτά.
3. Προσθέτουμε τον αρακά και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθεί ο αρακάς με το ελαιόλαδο.
4. Προσθέτουμε την ντομάτα, τον άνηθο, το πιπέρι, μισή κουταλιά γλυκού αλάτι και αρκετό ζεστό νερό 

ώστε ο αρακάς να καλύπτεται λίγο (περίπου ¼ φλιτζάνι).
5. Ανακατεύουμε καλά και σιγοβράζουμε. Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 

30 λεπτά, έως ότου ο αρακάς μαλακώσει και το νερό έχει εξατμιστεί
6. Σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου με τυρί φέτα και ψωμί. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι όπως 

απαιτείται.
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