
 Kid Food Diary 

   ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

☺ 1η Eβδομάδα 07/11 - 011/11  

 Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή  

ΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

Υγιεινό γιουβέτσι με 

κρέας μοσχαρίσιο 

και κριθαράκι ξε-

χωριστά  + σαλάτα 

λάχανο 
 

Ο συνδυασμός της σω-

στής πρωτεΐνης (μοσχα-

ρίσιο κρέας) δίνει στα 

παιδιά σίδηρο, βιταμίνες 

του συμπλέγματος Β, 

φυτικές ίνες, και μαζί με 

την σαλάτα αποτελεί 

πλήρες γεύμα. 

Κοτόπουλο σνίτσελ (ψη-

τό στο φούρνο) με πατα-

τούλες φούρνου  

Σαλάτα πράσινη 

 

 
 

 

 

 

Τα παιδιά αγαπούν το σνίτσελ 

και  ψημένο γίνεται ακόμα πιο 

υγιεινό.  Συνδυάζουμε με πα-

τατούλες μαζί με αρακά και 

καροτάκι που επίσης αγαπούν 

τα παιδιά, για έξτρα ενέργεια 

αλλά και με σαλάτα για τις 

απαραίτητες βιταμίνες και 

φυτικές ίνες.    

Φακές +  

Σαλάτα μπρόκολο με 

λεμόνι και ελαιόλαδο 

Φρούτο εποχής   
 

 

 

 

Σημαντικό να τρώνε τα 

παιδιά όσπρια για να λά-

βουν πολλές βιταμίνες 

και φυτικές ίνες. Συν-

δυάζουμε με σαλάτα 

μπρόκολο που είναι ότι 

καλύτερο για τα παιδάκια 

μας καθώς είναι λαχανι-

κό πολύ πλούσιο σε βιτα-

μίνες Α, C, χρώμιο, α-

σβέστιο, φώσφορο και 

πολλά ακόμα!  

-- Μπιφτέκια (φτιαγμέ-

να με μοσχαρίσιο κιμά 

και εμπλουτισμένα λα-

χανικά, όπως καρότο, 

πιπεριές) 

+ κους κους  

--Σαλάτα μπρόκολο 
 

Ένα εξαιρετικά ισορροπημένο 

γεύμα με διαφορετικά είδη λα-

χανικών (καρότο, ντομάτα). 

Γεύμα πλούσιο σε σίδηρο και 

βιταμίνες, απαραίτητα θρεπτι-

κά συστατικά για την ανάπτυξη 

των παιδιών. 

 

Μακαρόνια πέννες + κόκκινη 

σάλτσα εμπλουτισμένη με πολ-

λά λαχανικά όπως πιπεριά, 

καρότο, + σαλάτα πράσινη αγ-

γουράκι  

Φρούτο εποχής  

 
Από το αγαπημένα πιάτα των παι-

διών, τα μακαρόνια συνδυάζονται με 

έξτρα λαχανικά, για να λάβουν ακόμα 

περισσότερες βιταμίνες. 
 

 

 
 

☺  

 



 

☺ 2η εβδομάδα 14/11-18/11  

 Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή    

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝ

Ο ΓΕΥΜΑ 

Κοτόπουλο μπου-

κιές στο φούρνο με 

κους κους + Σαλάτα 

πράσινη 

 

 

 

 
Τα παιδιά αγαπούν τις 

κοτομπουκιές και  τις 

μαγειρεύουμε υγιεινά, 

καθώς ψημένες έχουν 

λιγότερα λιπαρά. Συν-

δυάζουμε με κους κους 

που επίσης αγαπούν τα 

παιδιά, για έξτρα ενέρ-

γεια και σαλάτα για τις 

απαραίτητες βιταμίνες 

και φυτικές ίνες.  

Κεφτεδάκια από μο-

σχαρίσιο κρέας + πατα-

τούλες φούρνου + σα-

λάτα μαρούλι ντοματα   

 
Τα μοσχαρίσια κεφτεδάκια 

με έξτρα λαχανικά είναι τέ-

λεια πηγή σιδήρου και πρω-

τεΐνης.  Συνοδεύουμε με 

κους κους για έξτρα ενέρ-

γεια και σαλάτα πλούσια σε 

βιταμίνες και αντιοξειδωτι-

κά.  

Σουφλέ με σπανά-

κι και τυριά  

Σαλατα ντομάτα 

αγγούρι  

Φρούτο εποχής  

 

 
 

 

Νόστιμο και πάνω από 

όλα θρεπτικό γεύμα 

που κρύβει πλούσια 

θρεπτικά συστατικά. 

Το σπανάκι είναι 

πλούσιο σε βιταμίνες 

και μέταλλα ενώ σε 

συνδυασμό με το τυρί 

(πρωτεΐνη) αποτελεί 

πλήρες γεύμα. 
 

 

 

 

 
 

ΑΡΓΙΑ  Φακές +  

Σαλάτα μπρόκολο με λεμόνι 

και ελαιόλαδο   
Φρούτο εποχής  

 

 

 

Σημαντικό να τρώνε τα παιδιά ό-

σπρια για να λάβουν πολλές βιταμί-

νες και φυτικές ίνες. Συνδυάζουμε 

με σαλάτα μπρόκολο που είναι ότι 

καλύτερο για τα παιδάκια μας κα-

θώς είναι λαχανικό πολύ πλούσιο σε 

βιταμίνες Α, C, χρώμιο, ασβέστιο, 

φώσφορο και πολλά ακόμα! 

☺  

☺  

 



 

 

 

☺ 3η εβδομάδα 21/11-25/11  

 Δευτέρα   Τρίτη    Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

 --Μακαρόνια  με 

κιμά (δίπλα χωρι-

στά)   

--Σαλάτα πράσινη  

 
Προσθέτουμε κιμά στα 

μακαρόνια καθώς περιέχει  

σίδηρο και πολλές βιταμί-

νες και αντιοξειδωτικά (Α, 

Β και φολικό οξύ),  

Συνδυάζουμε με πράσινη 

σαλάτα για έξτρα  βιταμί-

νες και μέταλλα όπως 

βιταμίνη Α, ψευδάργυρο, 

κάλιο, βιταμίνη C, E κ.α.  

 

Αρακάς με καροτάκι, πα-

τατούλες + τυρί φέτα   

Φρούτο εποχής  

 

 

 
Ο αρακάς αποτελεί πλούσια 

πηγή φυτικών ινών και φυτικών 

πρωτεϊνών. Σε συνδυασμό με 

τις πατατούλες και τα καροτά-

κια αλλά και την σαλάτα αποτε-

λεί πλήρες και χορταστικό γεύ-

μα. 

--Τυρόπιτα με φύλλο 

ολικής  

--Σαλάτα μαρούλι, κα-

λαμπόκι  

--φρούτο εποχής  

 
Σούπερ υγιεινή «σπιτική» 

πίτα, καθώς το φύλλο είναι 

ολικής, πλούσιο σε φυτικές 

ίνες και πολλές βιταμίνες. Το 

τυρί προσφέρει σημαντική 

ποσότητα ασβεστίου, απαραί-

τητο για την σωστή ανάπτυξη 

των παιδιών. Συνδυάζουμε 

πάντα με σαλάτα για περισσό-

τερες βιταμίνες και αντιοξει-

δωτικά.  

  

Thanks Giving Menu  

 

Γαλοπούλα με ρυζάκι 

και Σαλάτα πράσινη  

 Μπιφτεκάκια (φτιαγμένα με 

μοσχαρίσιο κιμά και εμπλου-

τισμένα με λαχανικά όπως 

καρότο, πιπεριές) +  κους 

κους + Σαλάτα ντομάτα, αγ-

γούρι 

 
Ένα εξαιρετικά ισορροπημένο γεύ-

μα με διαφορετικά είδη λαχανικών. 

Πλούσιο σε σίδηρο και βιταμίνες, 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 

για την ανάπτυξη των παιδιών. 
 

☺  

☺  

 

 



☺ 4η εβδομάδα 28/11 - 2/12 

 Δευτέρα   Τρίτη    Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

-- Μακαρόνια ο-

γκρατέν με τυριά 

και λαχανικά, όπως 

καρότο, κολοκυθάκι 

και πιπεριές  

-- Σαλάτα ποικιλία 

πράσινων λαχανι-

κών 

 
Ένα γεύμα που λατρεύουν 

όλα τα παιδιά! Συνδυασμέ-

νο με διάφορα τυριά και 

λαχανικά, αποτελεί πλήρες 

γεύμα και είναι πλούσιο σε 

βιταμίνες.  

Κεφτεδάκια από μοσχαρί-

σιο κρέας (εμπλουτισμένα 

με καρότο) + πατατούλες 

φούρνου + σαλάτα λαχανο 

καρότο  

 
Τα μοσχαρίσια κεφτεδάκια με 

έξτρα λαχανικά είναι τέλεια 

πηγή σιδήρου και πρωτεΐνης.  

Συνοδεύουμε με κους κους για 

έξτρα ενέργεια και σαλάτα 

πλούσια σε βιταμίνες και αντιο-

ξειδωτικά. 

Φακές +  

Σαλάτα μπρόκολο με λε-

μόνι και ελαιόλαδο  

Φρούτο εποχής  
 

 

 

 

Σημαντικό να τρώνε τα παιδιά 

όσπρια για να λάβουν πολλές 

βιταμίνες και φυτικές ίνες. 

Συνδυάζουμε με σαλάτα μπρό-

κολο που είναι ότι καλύτερο 

για τα παιδάκια μας καθώς 

είναι λαχανικό πολύ πλούσιο 

σε βιταμίνες Α, C, χρώμιο, 

ασβέστιο, φώσφορο και πολλά 

ακόμα!  

Κοτόπουλο σνίτσελ (ψητό 

στο φούρνο) με ρυζάκι  

Σαλάτα πράσινη 
 

 

Τα παιδιά αγαπούν το σνίτσελ 

και  ψημένο γίνεται ακόμα πιο 

υγιεινό.  Συνδυάζουμε με πατα-

τούλες μαζί με αρακά και καρο-

τάκι που επίσης αγαπούν τα 

παιδιά, για έξτρα ενέργεια αλλά 

και με σαλάτα για τις απαραίτη-

τες βιταμίνες και φυτικές ίνες.    

Μακαρόνια (φιογκάκια) 

με σάλτσα ντομάτα (δί-

πλα χωριστά)  + σαλά-

τα πράσινη  

Φρούτο εποχής  

 

 
Προσθέτουμε ντομάτα στα 

μακαρόνια καθώς περιέχει 

πολλές βιταμίνες και αντιο-

ξειδωτικά (Α, Β και φολικό 

οξύ). 

Συνδυάζουμε με πράσινη 

σαλάτα για έξτρα  βιταμίνες 

και μέταλλα όπως βιταμίνη 

Α, ψευδάργυρο, κάλιο, βιτα-

μίνη C, E κ.α. 

☺  

 

 

Ψωμί συνοδεύει πάντα το γεύμα (ολικής και λευκό) για όποιο παιδάκι το επιθυμεί.  

Το παραπάνω μενού καλύπτει τις ανάγκες του βασικού γεύματος των παιδιών στο σχολείο.  


