
  Kid Food Diary 

   ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

☺ 1η Eβδομάδα 01/11 – 02/11  

 Δευτέρα  Τρίτη   Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

  

 

 • Ψαροκροκέτες 

με ρύζι   

• Σαλάτα 

καρότο 

βρασμένο  

 
Το ψάρι αποτελεί 

σημαντική πηγή Ω3 

λιπαρών, πρωτεΐνης, 

ψευδαργύρου, 

βιταμίνης D και Β12. 

Είναι ιδανική τροφή 

για τα παιδιά! 

Συνδυάζουμε με ρύζι 

και καρότο για έξτρα 

ενέργεια και 

αντιοξειδωτικά! 

 

• Μπιφτεκάκια από 100% 

μοσχαρίσιο κιμά 

(εμπλουτισμένα με καρότο, 

ντομάτα, βρώμη) με κους 

κους 

• Σαλάτα μπρόκολο    
 
 

 Τα μπιφτεκάκια περιέχουν έξτρα 

λαχανικά οπότε είναι ενισχυμένα με 

περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα (Β, A, 

C, κάλιο, μαγνήσιο) και φυτικές ίνες 

χάρη στη βρώμη που περιέχουν. 

Συνδιάζουμε με κους κους και σαλάτα 

για περισσότερη  ενέργεια και βιταμίνες 

που χρειάζονται καθημερινά τα παιδιά!  

 

 

 

 

 



 

☺ 2η εβδομάδα 05/11-09/11 

 Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

•   Ζυμαρικά 

(φιογκάκια) με 

κιμά (δίπλα) 

εμπλουτισμένο 

με λαχανικά 

(καρότο, 

ντομάτα, 

κολοκυθάκι) 

•Σαλάτα παντζάρι 

 
Αγαπημένα τα μακαρόνια 

με κιμά! Πάντα 

εμπλουτίζουμε τον κιμά 

με περισσότερα λαχανικά 

για να είναι το γεύμα πιο 

πλούσιο σε βιταμίνες (Α, 

Β, D, σίδηρο, κ.α.). 

Συνοδεύουμε με 

παντζάρι, καθώς είναι 

λαχανικό πλούσιο σε 

μαγνήσιο, σίδηρο, κάλιο, 

νάτριο, βιταμίνες Β1, Β2, 

Β6, Β5 και 

αντιοξειδωτικά όπως β-

καροτένιο. Έτσι 

ενισχύουμε με φυσικό 

τρόπο το ανοσοποιητικό 

των παιδιών!  

• Φακές με καρότα  

• Σαλάτα πράσινη   

 
 

 

Τα όσπρια είναι πολύ καλή 

πηγή πρωτεΐνης φυτικής 

προέλευσης! Προσθέτουμε 

καρότα και συνοδεύουμε με 

σαλάτα πράσινη, για ένα 

γεύμα γεμάτο βιταμίνες 

όπως Α, Β, ασβέστιο, 

αντιοξειδωτικά (καροτένιο) 

και φυτικές ίνες. Για δύναμη 

και ενέργεια, απαραίτητα 

στην καθημερινή 

δραστηριότητα των παιδιών.  

 

 

• Μπουκίτσες 

κοτόπουλου 

(παναρισμένες 

με κριθαρένιο 

παξιμάδι) με 

ρύζι 

• Σαλάτα 

μπρόκολο  
 

Νόστιμες κοτομπουκιές 

πλούσιες σε πρωτεΐνη 

παναρισμένες με 

παξιμάδι πλούσιο σε 

φυτικές ίνες και 

βιταμίνες Β και 

συνδιασμένες με ρύζι 

και σαλάτα για 

περισσότερη ενέργεια 

και έξτρα βιταμίνες.  

Το μπρόκολο είναι 

λαχανικό με υψηλή 

διατροφική αξία, καθώς 

περιέχει πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα 

(όπως βιταμίνη Α, Ε, 

κάλιο ψευδάργυρο, 

φυλλικό και φυτικές 

ίνες) 

 

• Μοσχαράκι 

μπουκίτσες με 

αρακά, καρότα και 

πατατούλες 

• Σαλάτα λάχανο  

 
 

 

Το κρέας είναι εξαιρετική 

πηγή σιδήρου, απαραίτητο 

για την ανάπτυξη των 

παιδιών. Συνδυάζουμε με 

λαχανικά καθώς έτσι έχουμε 

την τέλεια απορρόφηση του, 

χάρη στη βιταμίνη C που 

περιέχουν (κυρίως ο 

αρακάς) και φυσικά ακόμα 

περισσότερες βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά για γερό 

ανοσοποιητικό!  

 

•  Ψαροκροκέτες με 

πατατούλες φούρνου  

• Σαλάτα καρότο βρασμένο   

 
 

 

Φιλέτο ψαριού πλούσιο σε Ω3, 

ψευδάργυρο, ασβέστιο και 

βιταμίνη D, για καλή λειτουργία 

του εγκεφάλου! 

Συνδιάζουμε με πατατούλες για 

περισσότερη ενέργεια και σαλάτα 

πλούσια σε βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά (β-καροτένιο) 

που ενισχύουν το ανοσοποιητικό 

σύστημα!  

 

 



 

☺ 3η εβδομάδα 12/11 – 16/11 

 Δευτέρα   Τρίτη    Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Παστίτσιο   

• Σαλάτα 

μπρόκολο    

 
Τα παιδιά αγαπούν τα 

μακαρόνια! Προσφέρουν 

ενέργεια και καθώς 

συνδυάζονται με κιμά (και 

έξτρα λαχανικά μέσα) 

λαμβάνουν σίδηρο και 

πολλές βιταμίνες (Α, Β 

και φολικό οξύ). 

Το μπρόκολο είναι 

λαχανικό με πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα 

όπως βιταμίνη Α, 

ψευδάργυρο, κάλιο, 

βιταμίνη C, E κ.α. 

Σημαντικό να υπάρχει 

στην διατροφή των 

παιδιών!  

 

•  Γιουβαρλάκια με 

καρότο 

• Σαλάτα πράσινη 

 
Αγαπημένη σούπα των παιδιών 

που προσφέρει σίδηρο και 

ενέργεια!  

Συνδυάζουμε με πράσινη 

σαλάτα για να αυξηθεί η 

πρόσληψη βιταμινών όπως Α, 

Ε, μαγνησίου, φολικού οξέος και 

φυτικών ινών.   
 

• Κεφτεδάκια 

κοτόπουλου 

(εμπλουτισμένα με 

λαχανικά και βρώμη) 

και κους-κους  

• Σαλάτα μαρούλι, 

καρότο  

 
Νόστιμα κεφτεδάκια από 

κοτόπουλο, πλούσια σε 

πρωτεΐνη. Όπως σε όλα τα 

κεφτεδάκια,’’κρύβουμε’’ 

λαχανικά, που είναι πολύ 

απαραίτητο να καταναλώνουν 

καθημερινά τα παιδιά! Γεύμα 

πλούσιο σε Βιταμίνες (A, C, E, 

φολικό), φυτικές ίνες και πολύ 

ενέργεια!  

• Φακές  με 

καρότο  

• Σαλάτα 

παντζαρι   

 
Είναι σημαντικό τα 

παιδιά να 

καταναλώνουν 1 φορά 

την εβδομάδα όσπριο! 

Παρέχει πρωτεΐνη 

υψηλής βιολογικής 

αξίας, φυτικής 

προέλευσης, σίδηρο 

και βιταμίνες. 

Συνδυάζουμε με το 

παντζάρι, λαχανικό 

πλούσιο σε μαγνήσιο, 

σίδηρο, κάλιο, νάτριο, 

βιταμίνες Β1, Β2, Β6, 

Β5 και αντιοξειδωτικά 

 

• Ψαροκροκέτες με ρύζι   

• Σαλάτα καρότο 

βρασμένο  

 
Είναι απαραίτητο το ψάρι να 

υπάρχει στο διαιτολόγιο των 

παιδιών! Προσφέρει τα απαραίτητα 

«καλά» λιπαρά, ασβέστιο, 

ψευδάργυρο και πρωτεΐνη και 

συνδυάζεται με ρύζι και  σαλάτα 

καρότο για να είναι το γεύμα 

πλούσιο σε ενέργεια και επιπλέον 

βιταμίνες όπως β-καροτένιο, 

βιτ.Α, C, και φυλλικό οξύ! 

 

 

 

 

 

 



☺ 4η εβδομάδα 19/11 – 23/11 

 Δευτέρα   Τρίτη  Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

•  Γιουβέτσι με 

μπουκίτσες  

κοτόπουλου   

• Σαλάτα πράσινη 

 
Το κοτόπουλο είναι πολύ 

καλή πηγή πρωτεΐνης και 

παρέχει σίδηρο, βιταμίνες 

του συμπλέγματος Β και 

ψευδάργυρο. Συνδυάζουμε 

με κριθαράκι για 

περισσότερη ενέργεια και 

πράσινη σαλάτα, πλούσια 

σε βιταμίνες και φυτικές 

ίνες, για την καλή 

λειτουργία του εντέρου.    

• Πατάτες Ογκραντέν   

• Σαλάτα μπρόκολο  

 
Οι πατάτες συνδυάζονται τέλεια 

με τα τυριά, στο φούρνο και έτσι 

εκτός από ενέργεια το γεύμα 

παρέχει αρκετό ασβέστιο! 

Συνδυάζουμε με μπρόκολο που 

προσφέρει πολλές βιταμίνες και 

μέταλλα όπως βιταμίνη Α, 

ψευδάργυρο, κάλιο, βιταμίνη C, E 

κ.α. 

 

 

•  Μπιφτεκάκια από 

100% μοσχαρίσιο 

κιμά 

(εμπλουτισμένα με 

καρότο, ντομάτα, 

βρώμη) με ρύζι   

• Σαλάτα παντζάρι     
 
 

 Τα μπιφτεκάκια περιέχουν 

έξτρα λαχανικά οπότε είναι 

ενισχυμένα με περισσότερες 

βιταμίνες και μέταλλα (Β, A, 

C, κάλιο, μαγνήσιο) και 

φυτικές ίνες χάρη στη 

βρώμη που περιέχουν. 

Συνδιάζουμε με ρύζι και 

παντζάρι για έξτρα ενέργεια 

και βιταμίνες (το παντζάρι 

είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, 

σίδηρο, κάλιο, νάτριο, 

βιταμίνες Β1, Β2, Β6,Β5)  

• Φακές με καρότα 

και  ψωμάκι  

• Σαλάτα πράσινη   

 
Γεύμα γεμάτο ενέργεια και 

πρωτεΐνη φυτικής 

προέλευσης, υψηλής 

βιολογικής αξίας από τις 

φακές! Προσθέτουμε 

καρότα στις φακές για 

περισσότρες βιταμίνες (A, 

C και φολικό) και φυτικές 

ίνες. Έξτρα φυτικές ίνες 

και βιταμίνες προσφέρει 

και η πράσινη σαλάτα, 

απαραίτητο να συνοδεύει 

πάντα το γεύμα των 

παιδιών. 

 

•  Ψαροκροκέτες με 

με κους κους  

• Σαλάτα λάχανο, 

καρότο   

 
Θρεπτικό γεύμα, 

πλούσιο σε Ω3 λιπαρά, 

ασβέστιο και 

ψευδάργυρο που 

προσφέρει το ψάρι και 

πολλές βιταμίνες και 

φυτικές ίνες από τη 

σαλάτα (το λάχανο είναι 

πλούσιο σε βιταμίνη Κ, 

βιταμίνη C, μαγγάνιο, Β6 

και φυλλικό οξύ!)  

 

 

 

 

 

 



☺ 5η εβδομάδα 26/11 – 30/11 

 Δευτέρα   Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Ζυμαρικά με 

σάλτσα ντομάτα 

και τυρί (δίπλα)  

• Σαλάτα πράσινη  
 

Αγαπημένο γεύμα των 

παιδιών η απλή 

μακαρονάδα!! Η ντομάτα 

σε σάλτσα έχει πολλά 

αντιοξειδωτικά (είναι 

πλούσια σε λυκοπένιο!) και 

το τυρί δίνει σημαντική 

ποσότητα ασβεστίου, 

απαραίτητο για την καλή 

υγεία των οστών. 

Συνοδεύουμε με πράσινη 

σαλάτα που περιέχει 

πολλά θρεπτικά όπως : 

κάλιο, βιταμίνες C, φολικό 

και φυτικές ίνες.  

• Φασόλια  με 

καρότο στο 

φούρνο  

• Σαλάτα λάχανο   

 
Τα φασόλια είναι εξαιρετική 

πηγή πρωτεΐνης φυτικής 

προέλευσης! Συνδυάζουμε με 

καρότο και έξτρα λάχανο 

σαλάτα για να προσφέρουμε 

περισσότερες βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά (Α, Β, C, 

φυλλικό οξύ, μαγνήσιο, κάλιο, 

κ.α.) που έχουν πολύ ανάγκη 

τα παιδιά καθημερινά! 

• Κοτόπουλο 

μπουκίτσες με 

αρακά καρότο και 

πατατούλες  

• Σαλάτα μπρόκολο    

 
Το κοτόπουλο με τα 

λαχανικά είναι γεύμα 

πλούσιο σε πρωτεΐνη, 

φυτικές ίνες, σίδηρο, 

βιταμίνη C, β-καροτένιο, 

ασβέστιο κια μαγνήσιο.  

Συνδιάζουμε με σαλάτα 

μπρόκολο που προσφέρει 

πολλές βιταμίνες και 

μέταλλα (όπως βιταμίνη Α, 

Ε, κάλιο ψευδάργυρο, 

φυλλικό και φυτικές ίνες).  
 

• Σπανακόρυζο  

• Σαλάτα παντζάρι  
 

  

 

Το σπανακόρυζο είναι πολύ 

υγιεινό γεύμα καθώς το 

σπανάκι μαγειρεμένο 

προσφέρει αρκετό σίδηρο και 

πολλά αντιοξειδωτικά 

(φλαβονοειδή). Συνδυάζουμε 

με το παντζάρι που είναι 

πλούσιο σε μαγνήσιο, σίδηρο, 

κάλιο, νάτριο, βιταμίνες Β1, 

Β2, Β6, Β5 και αντιοξειδωτικά.  

• Ψαροκροκέτες με ρύζι   

• Σαλάτα καρότο 

βρασμένο  

 
Είναι απαραίτητο το ψάρι να 

υπάρχει στο διαιτολόγιο των 

παιδιών! Προσφέρει τα 

απαραίτητα «καλά» λιπαρά, 

ψευδάργυρο, πρωτεΐνη και 

ασβέστιο. Συνδυάζεται με ρύζι 

και  σαλάτα καρότο για να είναι 

το γεύμα πλούσιο σε ενέργεια 

και βιταμίνες όπως β-καροτένιο, 

βιτ.Α, C, και φυλλικό οξύ! 

 

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


