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ΑΡΓΙΑ • ΦΑΚΈΣ ΜΈ 
ΦΡΈΣΚΙΑ ΤΟΜΑΤΑ 

& ΡΙΓΑΝΗ, 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ 
ΜΈ VINAIGRETTE 

ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ 
ΜΈ ΔΈΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ, 
ΠΑΤΑΤΈΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, 

ΣΑΛΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΗ 
ΜΈ ΚΡΙΘΑΡΈΝΙΟ 

ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΖΥΜΑΡΙΚΟ 
ΟΛΙΚΗΣ ΜΈ ΣΑΛΤΣΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ & 
ΑΝΘΟΤΥΡΟ, ΣΑΛΑΤΑ 

ΑΝΑΜΙΚΤΗ
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

7 8 9 10 11
• ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 
ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 
ΜΈ ΧΟΝΤΡΟ ΑΛΑΤΙ 

ΖΖΝ-ΠΠΝ: 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΛΈΜΟΝΑΤΟ, ΠΑΤΑΤΈΣ
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΣΠΑΓΓΈΤΙ ΜΈ ΚΙΜΑ
ΜΟΣΧΟΥ, 

ΚΈΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΈΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΈ 
ΛΑΔΟΛΈΜΟΝΟ

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΜΠΡΙΑΜ 
ΑΡΏΜΑΤΙΣΜΈΝΟ ΜΈ 

ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ΤΥΡΙ 
ΦΈΤΑ 

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΨΑΡΟΣΟΥΠΑ 
ΒΈΛΟΥΤΈ ΜΈ 
ΠΈΤΡΟΨΑΡΑ, 

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΡΥΖΟΤΟ 
ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ, ΣΤΙΚ 

ΚΑΡΟΤΟΥ ΜΈ ΧΥΜΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

• ΚΈΪΚ ΜΗΛΟΥ
ΖΖΝ-ΠΠΝ: ΦΡΟΥΤΟ

14 15 16 17 18
• ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ 
ΓΙΟΥΒΈΤΣΙ ΜΈ 

ΤΡΙΜΜΈΝΗ 
ΜΥΖΗΘΡΑ, ΣΑΛΑΤΑ 

ΑΓΓΟΥΡΙ  
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΈ 
ΜΑΡΑΘΟ & ΑΝΗΘΟ, 

ΤΥΡΙ ΦΈΤΑ  
• ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΈ 

COULIS ΦΡΑΟΥΛΑΣ 

• ΤΟΡΤΈΛΙΝΙΑ ΜΈ 
ΣΑΛΤΣΑ ΦΡΈΣΚΙΑΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΣΑΛΑΤΑ ΜΈ 

VINAIGRETTE 
ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΞΥΔΙΟΥ 

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΣΟΥΒΛΑΚΙ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΈ 

ΠΑΤΑΤΈΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, 
ΧΏΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ, 
ΣΑΛΤΣΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΓΙΓΑΝΤΈΣ ΜΈ 
ΚΑΡΟΤΑ ΣΤΟ 

ΦΟΥΡΝΟ, ΣΑΛΑΤΑ 
ΠΡΑΣΙΝΗ 
• ΦΡΟΥΤΟ

21 22 23 24 25
• ΦΑΚΈΣ ΜΈ ΦΡΈΣΚΙΑ 
ΤΟΜΑΤΑ & ΡΙΓΑΝΗ, 
ΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ 

ΜΈ ΈΛΙΈΣ ΚΑΛΑΜΏΝ 
& ΦΡΈΣΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΚΈΦΤΈΔΑΚΙΑ 
ΜΟΣΧΟΥ ΜΈ ΠΟΥΡΈ 

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ, 
ΦΟΥΝΤΈΣ ΑΠΟ 
ΜΠΡΟΚΟΛΟ & 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΣΤΟΝ 
ΑΤΜΟ 

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΦΑΡΦΑΛΈΣ ΜΈ 
ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, 

ΣΑΛΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙ 
• ΦΡΟΥΤΟ

• ΣΠΙΤΙΚΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 

ΜΈ ΠΑΤΑΤΈΣ 
ΤΗΓΑΝΗΤΈΣ, ΣΑΛΑΤΑ 
ΠΡΑΣΙΝΗ, ΠΙΤΑΚΙΑ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ & 
ΛΈΥΚΗ ΣΑΛΤΣΑ ΜΈ 

ΣΟΥΜΑΚ 
ΖΖΝ-ΠΠΝ: 

ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΈ 
ΠΈΠΟΝΑΚΙ & ΚΑΡΟΤΑ

• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ
ΖΖΝ-ΠΠΝ: ΦΡΟΥΤΟ

• ΑΝΑΜΈΙΚΤΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΈ 

ΜΑΡΑΘΟ & ΣΑΛΤΣΑ 
ΛΈΜΟΝΙΟΥ, 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙ 

• ΦΡΟΥΤΟ

28 29 30 31
ΑΓΙΟΥ ΠΝΈΥΜΑΤΟΣ • ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΈΡΟΣ 

ΜΈ ΜΑΡΑΘΟ, ΑΝΗΘΟ 
& ΚΑΡΟΤΑΚΙΑ, ΤΥΡΙ 

ΦΈΤΑ 
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ

• ΚΡΟΚΈΤΈΣ ΨΑΡΙΟΥ 
ΜΈ ΡΥΖΙ & ΣΠΙΤΙΚΗ 

ΜΑΓΙΟΝΈΖΑ ΧΏΡΙΣ ΑΥΓΑ, 
ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΈ 

ΈΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΛΈΥΚΟ 
ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΥΔΙ 

ELITE: ΚΡΟΚΈΤΈΣ ΨΑΡΙΟΥ, 
ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΝΟΑ ΜΈ 

ΠΟΛΥΧΡΏΜΈΣ ΠΙΠΈΡΙΈΣ, 
ΈΛΙΈΣ & ΤΥΡΙ ΦΈΤΑ

• MUFFINS ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
ΜΈ ΦΡΈΣΚΙΈΣ ΦΡΑΟΥΛΈΣ

• ΛΑΖΑΝΙΑ ΣΤΟ 
ΦΟΥΡΝΟ ΜΠΟΛΟΝΈΖ, 
ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ 
ΜΈ ΧΟΝΤΡΟ ΑΛΑΤΙ  
• ΦΡΟΥΤΟ ΈΠΟΧΗΣ
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CGS

5 Παιδικοί Διατροφικοί Μύθοι

Έλενα Παραβάντη Χάργκιτ, RDN, Διατροφολόγος/Διαιτολόγος 

1. Τα παιδικά διατροφικά προϊόντα είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών.
H πραγματικότητα είναι ότι τα παιδικά προϊόντα όπως γιαούρτια, δημητριακά και άλλα, απλά είναι υπερ-
βολικά επεξεργασμένα ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανάλωση τους. Με μία μάτια είναι φανερό ότι τα 
παιδικά προϊόντα είναι υπερβολικά επεξεργασμένα, με αρκετή ζάχαρη, και με μικρή διατροφική αξία 
πέρα από τον εμπλουτισμό με βιταμίνες που γίνεται για να δώσουν την ψευδαίσθηση ότι είναι υγιεινά και 
να προσελκύσουν τους γονείς. Μένουμε μακριά από τροφές που προορίζονται για παιδιά. Το ίδιο ισχύει 
και στα εστιατόρια, τα γεύματα για παιδιά είναι συνήθως τηγανητά όπως κοτομπουκιές, πατάτες τηγα-
νητές, χοτ ντογκ με ελάχιστα έως καθόλου λαχανικά. 

2. Η ζάχαρη και τα γλυκά προκαλούν υπερκινητικότητα 
Οι μέχρι στιγμής έρευνες δείχνουν ότι η ζάχαρη δεν προκαλεί υπερκινητικότητα  στα παιδιά. Ωστόσο κά-
ποια πρόσθετα που περιέχουν πολλά από τα γλυκά και καραμέλες στην αγορά όπως χρωστικές μπορεί 
να δρουν αρνητικά. Επιπλέον οι θερμίδες από τα γλυκά χορταίνουν το παιδί με αποτέλεσμα να μην υπάρ-
χει αρκετός χώρος για θρεπτικές τροφές που βοηθούν στην γνωσιακή και σωματική ανάπτυξη.
Οπότε ακόμα και αν η ζάχαρη άμεσα δεν προκαλεί υπερκινητικότητα, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι να 
περιορίσουμε τη ζάχαρη και τα γλυκά. Επιπλέον η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης συσχετίζεται με αυξημέ-
νες πιθανότητες εμφάνισης τερηδόνας.

3. Είναι απαραίτητο να δίνουμε πολυβιταμίνες στα παιδιά
Οι πολυβιταμίνες δεν είναι απαραίτητες για τα περισσότερα υγιή παιδιά που αναπτύσσονται κανονικά. Οι 
τροφές είναι οι καλύτερες πηγές θρεπτικών συστατικών αλλά και αντιοξειδωτικών ουσιών. Αν ένα παιδί 
τρώει τακτικά τα γεύματα του/της τότε μπορεί και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά. Ακόμα και 
αν ένα παιδί είναι «ιδιότροπο» με το φαγητό του, δε σημαίνει ότι θα έχει και ελλείψεις. Επισκεφτείτε τον 
παιδιάτρο σας και ελέγξτε αν όντως υπάρχουν ελλείψεις ή πρόβλημα ανάπτυξης. Μία πολυβιταμίνη ή 
συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να συστηθεί αν το παιδί
• Έχει καθυστέρηση της σωματικής και γνωσιακής ανάπτυξης 
• Έχει ορισμένες χρόνιες ασθένειες ή τροφικές αλλεργίες
• Έχει μια περιοριστική διατροφή
Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι πολυβιταμίνες δεν είναι ακίνδυνες. Οι υψηλές δόσεις βιταμινών και μετάλ-
λων μπορεί να είναι τοξικές.

4. Τα παιδιά πρέπει να πίνουν γάλα
Για τα παιδιά που έχουν κλείσει τον πρώτο χρόνο τους, το γάλα δεν είναι απαραίτητο. Τα παιδικά γάλατα 
στην πλειοψηφία τους περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα. Αν το παιδί τρώει άλλα γαλακτοκομικά όπως για-
ούρτι και τυρί και έχει ποικιλία στο διαιτολόγιο του, καλό είναι να μην πίνει περισσότερο από 2 φλιτζάνια 
(500 ml) γάλα την ημέρα. Ωστόσο ούτε και αυτό είναι απαραίτητο αν τρώει γιαούρτι και τυρί. Όταν 
πίνουν πολύ γάλα τα παιδιά συχνά δεν τρώνε άλλες τροφές με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν κάποιες 
ελλείψεις. Η μεγάλη κατανάλωση γάλακτος από παιδιά είναι και αιτία έλλειψης σιδήρου. Άλλες πηγές 
ασβεστίου πέρα από το γάλα είναι:
• 1 μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί ή φέτα: 260 mg ασβέστιο 
• 1 φλιτζάνι βραστά χόρτα: 150 mg ασβέστιο 
• 1 φλιτζάνι σπανακόρυζο: 100 mg ασβέστιο 
• ¼ φλιτζάνι αμύγδαλα: 92 mg ασβέστιο 

5. Πρέπει τα παιδιά να περιμένουν 2-3 ώρες μετά το φαγητό πριν μπουν στο νερό για να κολυμπήσουν
Αν και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν και εφαρμόζουν τον κανόνα αυτό, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υπο-
στηρίζουν την αναγκαιότητα να περιμένει κανείς πολύ χρόνο να μπει στο νερό μετά από ένα γεύμα. Γνω-
στά ιατρικά κέντρα παγκοσμίως όπως το Mayo Clinic και το Duke University αναφέρουν ότι δεν υπάρχει 
συσχετισμός. Αν σκεφτούμε πως γίνεται η πέψη ενός γεύματος, θα καταλάβουμε ότι δεν έχει αξία αυτός ο 
περιορισμός. Σχεδόν το ½ του φαγητού που καταναλώνουμε μένει στο στομάχι για 2 ώρες, χρειάζεται άλ-
λες 4 ώρες να αδειάσει τελείως. Μετά το φαγητό μένει άλλες 2 ώρες στο λεπτό έντερο και άλλες 14 ώρες 
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στο παχύ έντερο. Υπάρχει και η θεωρία ότι μετά από το γεύμα υπάρχει αυξημένη ροή αίματος προς το 
στομάχι και το έντερο που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται λιγότερο αίμα  για να μεταφέρει οξυγόνο στους 
μυς, περιλαμβανομένων και αυτούς που παίζουν ρόλο στην αναπνοή. Πιστεύεται ότι αυτή η κατάσταση 
μπορεί να προκαλέσει κράμπες, αλλά και πάλι ούτε και αυτή η θεωρία έχε αποδειχθεί. Το βασικότερο 
στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι κυριότερες αιτίες πνιγμού είναι το να μην γνωρίζει κανείς κολύμπι, έλλειψη 
σωσιβίων σε σκάφη και απουσία επίβλεψης. Ωστόσο υπάρχουν άλλοι λόγοι να μείνει ένα παιδί έξω από 
το νερό μετά το φαγητό, όπως για παράδειγμα: είναι ευκαιρία να μην είναι στον ήλιο ή να ξεκουραστεί 
μετά από ένα γεύμα ή απλά γιατί μπορεί να νιώθει δυσάρεστα μέσα στο νερό αν έχει φάει πολύ αλλά όχι 
λόγω αυξημένης πιθανότητας πνιγμού. Το ιδανικό είναι να τρώνε τα παιδιά (και εμείς) ελαφρά γεύματα 
όταν είμαστε στη θάλασσα όπως ένα τοστ, φρούτα, λαχανικά, κριτσίνια, κράκερ.

CGS

Τροφή του Μήνα

Έλενα Παραβάντη Χάργκιτ, RDN, Διατροφολόγος/Διαιτολόγος 

Φράουλες

Είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα των παιδιών. Όταν εμφανίζονται οι φράουλες στις αγορές, τότε 
ξέρουμε ότι η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Πέρα του ότι είναι νόστιμες, έχουν και άλλες ιδιότητες. Έχουν 
ελάχιστες θερμίδες, αλλά μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες. Ένα φλιτζάνι περιέχει μόνο 50 θερ-
μίδες αλλά καλύπτει πάνω από το 100% των αναγκών σε βιταμίνη C, είναι καλή πηγή φυλλικού οξέος, 
φυτικών ινών αλλά και ασβεστίου. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο της φράουλας είναι το γεγονός ότι 
περιέχει ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Οι ανθοκυανίνες, ουσίες που δίνουν το έντονο κόκκινο 
χρώμα στις φράουλες έχουν αντιοξειδωτική δράση και προστατεύουν από χρόνιες παθήσεις, ενώ έχουν 
αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδης ιδιότητες.

Επιλέγουμε φράουλες που είναι καθαρές, όχι ζαρωμένες, σκληρές με έντονο κόκκινο χρώμα. Τις αποθη-
κεύουμε στο ψυγείο χωρίς να τις πλύνουμε σε σουρωτήρι για να αερίζονται. Τις πλένουμε ακριβώς πριν 
τις σερβίρουμε. 

Την φράουλα την καταναλώνουμε ωμή όπως έχει - δεν χρειάζεται να την πασπαλίσουμε με ζάχαρη. Ται-
ριάζει πολύ σε σέικ με μπανάνα και γάλα, ενώ μπορούμε να τις προσθέσουμε σε γιαούρτι, δημητριακά 
και κρέμες. Μπορούμε επίσης να τις βάλουμε σε σαλάτες, ταιριάζουν με αγγουράκι, κρεμμύδι, γαλοπού-
λα και κοτόπουλο.

Συνταγή

Σπιτικά Παγωτίνια Φράουλας

Ένα εύκολο «παγωτό» χωρίς ζάχαρη και λιπαρά που μπορεί να το φτιάξουν τα παιδιά μόνα τους.
 
Υλικά
1 φλιτζάνι φράουλες κομμένες σε φέτες
2 ακτινίδια ψιλοκομμένα
6 μικρά πλαστικά ποτήρια ή θήκες για παγωτίνια
1 ½  φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι
6 ξυλάκια παγωτού (αν δεν χρησιμοποιήσετε θήκες)
 
Οδηγίες 
1. Τοποθετήστε τις φράουλες και τα ακτινίδια σε κάθε ποτηράκι ή θήκη.
2. Ρίξτε το χυμό πορτοκαλιού πάνω από τα φρούτα και τοποθετήστε ένα ξυλάκι σε κάθε ποτηράκι.
3. Βάζετε τα ποτηράκια ή τις θήκες στην κατάψυξη τουλάχιστον 4 ώρες μέχρι να παγώσουν.
4. Για να αφαιρέσετε το παγωτό από το κύπελλο ή τη θήκη, περάστε κάτω από ζεστό νερό. 
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