
 Kid Food Diary 

   ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

 1η Eβδομάδα 11/9 – 14/9  

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

  

 
 Χειροποίητες 

μπουκίτσες 

κοτόπουλου 

παναρισμένες με 

κριθαρένιο παξιμάδι 

συνδιασμένες με ρύζι  

 Σαλάτα ντομάτα, 

αγγούρι  
 

Νόστιμες κοτομπουκιές 

πλούσιες σε πρωτεΐνη υψηλής 

βιολογικής αξίας, παναρισμένες 

με παξιμάδι πλούσιο σε φυτικές 

ίνες και βιταμίνες Β και 

συνδιασμένες με λαχανικά για  

έξτρα βιταμίνες (όπως C και Α) 

για ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού!  

 

 

 Ζυμαρικά 

(πένες) με κιμά 

(δίπλα) 

εμπλουτισμένο 

με λαχανικά 

(καρότο, 

ντομάτα, 

κολοκυθάκι) 

 Σαλάτα πράσινη  

 
Αγαπημένο φαγητό των 

παιδιών τα ζυμαρικά, 

προσφέρουν την 

απαραίτητη ενέργεια που 

χρειάζονται. 

Συνδιάζονται με κιμά 

(πλούσιο σε σίδηρο και 

πρωτεΐνη) και έξτρα 

λαχανικά μέσα αλλά και 

στη σαλάτα για 

περισσότερες βιταμίνες 

και αντιοξειδωτικά όπως 

C, E, A, και Β.  

 Χειροποίητες 

ψαροκροκέτες 

(φρέσκο ωμό 

ψάρι ημέρας) 

με chips 

πατάτας και 

καρότου στο 

φούρνο  

 Σαλάτα 

πράσινη  
 

Είναι απαραίτητο το 

ψάρι να υπάρχει στο 

διαιτολόγιο των 

παιδιών! Προσφέρει τα 

απαραίτητα «καλά» 

λιπαρά και συνδυάζεται 

με νόστιμα υγιεινά 

chips λαχανικών 

ψημένα στο φούρνο 

μαζί με σαλάτα για να 

είναι το γεύμα πλούσιο 

σε βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά όπως 

β-καροτένιο, βιτ.Α, C, 

και φυλλικό οξύ!  

 Οσπριοκεφτεδάκια (με 

φακές και κινόα) με sauce 

γιαουρτιού και ρύζι  

 Σαλάτα ντομάτα, αγγούρι   

 
Ιδανικός τρόπος να τρώνε όσπρια τα 

παιδιά που δυσκολεύονται! Μπιφτεκάκια 

από όσπρια γεμάτα πρωτεΐνη φυτικής 

προέλευσης σε συνδυασμό με κινόα, 

δημητριακό πλούσιο σε πρωτεΐνη, 

φυτικές ίνες, κάλιο, σίδηρο, ψευδάργυρο 

και βιταμίνες συμπλέγματος Β. Γεύμα 

που βοηθάει στην καλή μνήμη και στην 

συγκέντρωση!  

  

 



 

 2η εβδομάδα 17/9-21/9 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

 Παστίτσιο (με 

έξτρα καρότο, 

ντομάτα, 

κολοκυθάκι στον 

μοσχαρίσιο κιμά ) 

 Σαλάτα αγγούρι, 

ντομάτα  

 
Εμπλουτίσαμε το 

παστίτσιο με λαχανικά 

(καρότο, ντομάτα, 

κολοκύθι) μέσα στον κιμά, 

ώστε τα παιδιά να λάβουν 

περισσότερες βιταμίνες 

όπως C, Α, Κ  και φυτικές 

ίνες, που είναι 

απαραίτητες σε αυτήν την 

ηλικία.  
 

 Πίτα με 

χειροποίητο φύλλο 

με κοτόπουλο και 

τυρί  

 Σαλάτα πράσινη  

 
Γεύμα που συνδυάζει  

πρωτεΐνη, ασβέστιο και 

σίδηρο συστατικά 

απαραίτητα για την καλή 

ανάπτυξη των παιδιών. 

Συνοδεύουμε πάντα με 

σαλάτα για έξτρα βιταμίνες 

και αντιοξειδωτικά!   

 Γεμιστά 

(ντομάτες, 

πιπεριές) με 

ρύζι + τυρί 

φέτα  

 Σαλάτα 

καρότο βραστό 

σε φετούλες  

 
Γεύμα γεμάτο βιταμίνες 

όπως Α, Β, ασβέστιο, 

αντιοξειδωτικά και 

φυτικές ίνες. Για 

δύναμη και ενέργεια 

στην καθημερινή 

δραστηριότητα των 

παιδιών.  

 Μπιφτεκάκια από 

100% μοσχαρίσιο 

κιμά 

(εμπλουτισμένα με 

καρότο, ντομάτα 

και βρώμη) με 

sauce μουστάρδας 

(δίπλα) και 

στρογγυλές 

πατατούλες 

φούρνου  

 Σαλάτα πράσινη  

 
Αυτά τα μπιφτεκάκια είναι 

ενισχυμένα με περισσότερες 

βιταμίνες, μέταλλα (Β, A, C, 

κάλιο, μαγνήσιο) και φυτικές 

ίνες χάρη στη βρώμη που 

περιέχουν. Συνδιάζουμε με 

πατατούλες και πράσινη 

σαλάτα για έξτρα ενέργεια!  

 Φασόλια φούρνου με 

καρότο + τυρί φέτα  

 Σαλάτα αγγούρι, ντομάτα  

 
Τα φασόλια είναι καλή πηγή φυτικής 

πρωτεΐνης, απαραίτητη για ενέργεια 

και δύναμη! Πλούσια επίσης σε 

βιταμίνες Β, ασβέστιο, κάλιο και 

σίδηρο. Συνδιάζουμε με λαχανικά για 

περισσότερες βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά όπως A, C και Ε.  

 

 

 

 



 

 3η εβδομάδα 24/9 – 28/9 

 Δευτέρα   Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

 Γιουβέτσι με 

κομματάκια 

κοτόπουλου και 

κριθαράκι  

 Σαλάτα πράσινη  

 
Θρεπτικό γεύμα, πλούσιο 

σε ενέργεια και σίδηρο 

από το κοτόπουλο και 

πολλές βιταμίνες και 

φυτικές ίνες από τη 

σαλάτα! Πολύ σημαντικό 

να λαμβάνουν όλα αυτά τα 

θρεπτικά συστατικά 

καθημερινά τα παιδιά για 

την σωστή τους ανάπτυξη!   

 Χειροποίητες 

ψαροκροκέτες από 

φρέσκο ψάρι ημέρας με 

κους κους  

 Σαλάτα αγγούρι, 

ντομάτα  

 
Το ψαράκι που χρειάζονται τα 

παιδιά για τα πάρουν τα 

απαραίτητα Ω3 λιπαρά, 

συνδυάζεται με κους κους για 

περισσότερη ενέργεια και με 

σαλάτα για περισσότερες 

βιταμίνες και αντιοξειδωτικά 

(όπως βιταμίνη Α, Ε, φυλλικό και 

φυτικές ίνες)   

 Αραβική πίτα 

ολικής αλέσεως με 

οσπριοκεφτεδάκια 

(από ρεβίθια) και 

sauce γιαουρτιού  

 Σαλάτα πράσινη  

 
Μια εναλλακτική πρόταση 

για να δοκιμάσουν τα παιδιά 

όσπρια συνδυασμένα με 

αραβική πίτα ολικής που 

έχει περισσότερες φυτικές 

ίνες από την απλή και με 

γευστική sauce γιαουρτιού 

που προσφέρει ασβέστιο 

απαραίτητο για την καλή 

ανάπτυξη των οστών.  

 Ζυμαρικά 

(πένες) με 

σάλτσα 

ντομάτα 

(δίπλα) + 

τυρί (δίπλα)  

 Σαλάτα 

καρότο 

βραστό  

 
Γεύμα γεμάτο 

ενέργεια! Συνδιάζετε 

με σάλτσα ντομάτα 

που είναι πλούσια σε 

λυκοπένιο 

(απαραίτητο 

αντιοξειδωτικό) και 

σαλάτα καρότο που 

επίσης προσφέρει 

βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά όπως 

β-καροτένιο και 

βιταμίνη C.   

 Μπιφτεκάκια από 100% 

μοσχαρίσιο κιμά 

(εμπλουτισμένα με 

καρότο, ντομάτα και 

βρώμη) με chips 

καρότου – 

γλυκοπατάτας στο 

φούρνο  

 Σαλάτα αγγούρι, 

ντομάτα  

 
Το κρέας είναι η ιδανική πηγή 

σιδήρου. Συνδιάζοντας με λαχανικά 

και βρώμη προσφέρουμε βιταμίνες 

Β, Α, C, D για την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού,απαραίτητο για τον 

χειμώνα που έρχεται! Πάντα 

συνδιασμένα με σαλάτα για ακόμα 

περισσότερες βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά (όπως βιτ. A και 

E).  

 

 

 

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


