
 Kid Food Diary 

   ΜΗΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

☺ 1η Eβδομάδα 03/12 – 07/12  

 Δευτέρα οκ Τρίτη οκ  Τετάρτη οκ Πέμπτη οκ Παρασκευή οκ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Ψαροκροκέτες 

ψητές στο φούρνο 

+ πατατούλες 

φούρνου 

• Σαλάτα αγγουράκι  
 

1 φορά την εβδομάδα το 

ψάρι είναι σημαντικό να το 

έχουνε τα παιδιά στην 

διατροφή τους για τα 

απαραίτητα λιπαρά οξέα 

που προσφέρει. 

Συνοδεύουμε με  

πατατούλες και σαλάτα 

για ένα χορταστικό, 

γεμάτο ενέργεια και 

βιταμίνες πιάτο. 

• Παστίτσιο  

• Σαλάτα λάχανο 

και καρότο  
 

 

Το παστίτσιο είναι ένα 

χορταστικό και ταυτόχρονα 

θρεπτικό γεύμα. Χάρη στον 

κιμά προσφέρει σίδηρο, 

απαραίτητο για την σωστή 

ανάπτυξη των παιδιών! 

Συνοδεύουμε με σαλάτα 

λάχανο, καρότο που προσφέρει 

βιταμίνες όπως βιταμίνη Α, Κ, 

C, μαγγάνιο, Β6 και φυλλικό 

οξύ.  

•  Φακές 

• Σαλάτα μπρόκολο  
 

Τα όσπρια είναι 

σημαντικό να 

καταναλώνονται 1 φορά 

τουλάχιστον την 

εβδομάδα, καθώς είναι 

πηγή φυτικής πρωτεΐνης 

υψηλής βιολογικής αξίας! 

Συνοδεύουμε με 

μπρόκολο που είναι 

λαχανικά ιδιαίτερα 

θρεπτικό, καθώς 

περιέχει πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα 

(όπως βιταμίνη Α, Ε, 

κάλιο ψευδάργυρο, 

φυλλικό και φυτικές ίνες) 

 

• Κοτόπουλο 

σουβλάκι με 

κους κους  

• Σαλάτα 

παντζάρι   
 

 

Τα παιδιά αγαπούν τα 

σουβλάκια! Το 

κοτόπουλο είναι άπαχο 

κρέας πλούσιο σε 

πρωτεΐνη και το 

συνοδεύουμε με κους 

κους για περισσότερη 

ενέργεια! Πάντα 

έχουμε δίπλα σαλάτα 

για έξτρα βιταμίνες και 

φυτικές ίνες! 

• Σνίτσελ χοιρινό 

(παναρισμένο με κριθαρένιο 

παξιμάδι) + ρύζι  

• Σαλάτα πράσινη  

 

Το πανάρισμα με κριθαρένιο παξιμάδι 

κάνει το σνίτσελ ιδιαίτερα θρεπτικό 

καθώς προσφέρει πολλές φυτικές ίνες 

και βιταμίνες συμπλέγματος Β. 

Συνοδεύουμε με ρύζι για ενέργεια και 

πράσινη σαλάτα για έξτρα φυτικές 

ίνες, σημαντικές για την σωστή 

λειτουργία του εντέρου. 

 

 

 



 

☺ 2η εβδομάδα 10/12-14/12 

 Δευτέρα οκ Τρίτη οκ Τετάρτη οκ Πέμπτη οκ Παρασκευή  οκ  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Γιουβέτσι με 

μοσχαράκι σε 

μπουκίτσες 

και δίπλα 

χωριστά το 

κριθαράκι   

• Σαλάτα 

πράσινη και 

αγγουράκι 
 

 

Αγαπημένο φαγητό των 

παιδιών το γιουβέτσι, που 

προσφέρει σίδηρο και 

πολύ ενέργεια! 

Συνοδεύουμε με πράσινη 

σαλάτα και αγγουράκι για 

να δώσουμε περισσότερες 

βιταμίνες και φυτικές ίνες 

στα παιδιά, που έχουν 

πολύ ανάγκη καθημερινά!  

 

• Ψαροκροκέτες 

ψητές στο φούρνο 

+ ρύζι 

• Σαλάτα λάχανο, 

καρότο  

 
Το ψάρι αποτελεί σημαντική 

πηγή Ω3 λιπαρών, 

πρωτεΐνης, ψευδαργύρου, 

βιταμίνης D και Β12. 

Συνδυάζουμε με ρύζι και 

σαλάτα για έξτρα ενέργεια, 

βιταμίνες και  

αντιοξειδωτικά (βιτ.Α, C, E, 

κάλιο, φολικό).  

 

 

• Μακαρόνια 

πέννες με 

κιμά (δίπλα 

χωριστά)  

•  Σαλάτα 

μπρόκολο  
 

 

Νόστιμο πιάτο γεμάτο 

σίδηρο και ενέργεια, που 

χρειάζονται καθημερινά τα 

παιδιά.  Πλούσιο σε 

βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά το 

μπρόκολο, είναι ένα 

εξαιρετικό λαχανικό που 

συνοδεύει το πιάτο!  

• Κοτόπουλο με 

πουρέ πατάτας   

• Σαλάτα παντζάρι    
 

Το κοτόπουλο προσφέρει  

πολύ πρωτεΐνη και το 

συνοδεύουμε με λαχανικά 

για περισσότερες βιταμίνες 

(κάλιο, βιτ. C, A και 

φολικό). Το τυρί είναι πολύ 

καλή πηγή ασβεστίου, για 

γερά οστά! 

Το παντζάρι είναι λαχανικό 

πλούσιο σε σίδηρο και 

φολικό, για τόνωση του 

ανοσοποιητικού! 

 

•  Πίτσα (ολικής ζύμη) με 

τυρί και ντομάτα  

• Σαλάτα αγγουράκι    
 

 

Μπορεί η πίτσα να είναι 

υγιεινή; Και όμως ναι! Με ζύμη 

ολικής αλέσεως για 

περισσότερες φυτικές ίνες και 

βιταμίνες Β, τυρί ως ιδανική 

πηγή ασβεστίου και ντομάτα 

που είναι πλούσια σε λυκοπένιο 

(εξαιρετικό αντιοξειδωτικό). 

Συνοδεύουμε με αγγουράκι, 

λαχανικό που αγαπούν τα 

παιδιά!  

 

 

 

 



 

☺ 3η εβδομάδα 17/12 – 21/12 

 Δευτέρα   Τρίτη    Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Κοτομπουκιές 

ψητές στο φούρνο 

με κους κους  

• Σαλάτα 

μπρόκολο, 

κουνουπίδι  

 
Πιάτο γεμάτο ενέργεια, 

πρωτεΐνη και πολλές 

βιταμίνες! Πάνω από όλα 

όμως νόστιμο! Το 

μπρόκολο και το 

κουνουπίδι είναι λαχανικά 

ιδιαίτερα θρεπτικά, 

καθώς περιέχει πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα 

(όπως βιταμίνη Α, Ε, 

κάλιο ψευδάργυρο, 

φυλλικό και φυτικές ίνες) 

 

Μπιφτεκάκια ( 

εμπλουτισμένα με 

λαχανικά) +  κριθαράκι 

Σαλάτα λάχανο, καρότο  

 
Γευστικά και πλούσια σε 

θρεπτικά συστατικά τα 

μπιφτεκάκια (σίδηρο, βιτ. A, C, 

μαγνήσιο κ.α.) συνοδεύονται με 

κριθαράκι και σαλάτα λάχανο, 

καρότο  για ενέργεια και έξτρα 

βιταμίνες και αντιοξειδωτικά 

(βιτ.Α, Ε, C, φολικό και κάλιο).  

 

• Σπανακόρυζο  

• Σαλάτα αγγουράκι,  

ντοματίνια 

 

 
Γεύμα γεμάτο χρώματα και 

πολλά θρεπτικά συστατικά! 

Σίδηρο, φολικό, φυτικές ίνες, 

βιτ. Α, C, E, μαγνήσιο και 

κάλιο! Όλα απαραίτητα για την 

σωστή ανάπτυξη των παιδιών.  

• Ψαροκροκέτες 

με ρύζι 

• Σαλάτα 

αγγουράκι  

 
Το ψάρι προσφέρει τα 

απαραίτητα «καλά» 

λιπαρά, ασβέστιο, 

ψευδάργυρο και 

πρωτεΐνη.  Συνδυάζεται 

με ρύζι  και  σαλάτα  για 

να έχουν τα παιδιά 

περισσότερη ενέργεια 

και επιπλέον βιταμίνες 

όπως βιτ.Α, C.  

 

•  Μακαρόνια (φιογκάκια) 

με σάλτσα ντομάτα 

(δίπλα χωριστά)   

• Σαλάτα πράσινη  

 
Προσθέτουμε ντομάτα στα 

μακαρόνια καθώς περιέχει  

πολλές βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά (Α, Β και φολικό 

οξύ). 

Συνδιάζουμε με πράσινη σαλάτα 

για έξτρα  βιταμίνες και μέταλλα 

όπως βιταμίνη Α, ψευδάργυρο, 

κάλιο, βιταμίνη C, E κ.α.  

 

 

 

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

 


