
 Kid Food Diary 

   ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

☺ 1η Eβδομάδα 06/5- 10/5   

 Δευτέρα Τρίτη   Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή ΟΚ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Ψαροκροκέτες 

φούρνου με ρύζι  

(χωριστά, 

δίπλα)  

• Σαλάτα καρότο 

τριμμένο    

 
 

Σημαντικό να τρώνε τα 

παιδιά ψαράκι! Προσφέρει  

Ω3 λιπάρα, πρωτεΐνη, 

ψευδάργυρο, βιταμίνη D 

και Β12. Σερβίρουμε με 

ρύζι για περισσότερη 

ενέργεια και σαλάτα που 

είναι πλούσια σε βιταμίνη 

Α, Ε, κάλιο  και φυτικές 

ίνες 

 
 

            

• Μακαρόνια 

φιογκάκια με 

σάλτσα ντομάτα 

(χωριστά, σε άλλο 

μπολ)  

• Σαλάτα λάχανο, 

καρότο   
 

Τα ζυμαρικά είναι από τα 

πιο αγαπημένα γεύματα 

των παιδιών. Δίνουν 

ενέργεια και τα λαχανικά 

που τα συνοδεύουν 

προσφέρουν πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα (A, 

C, Ε, φολικό, μαγνήσιο, 

κάλιο, μαγγάνιο και Β6.).  

 

 

• Γεμιστά με ρύζι 

και κιμά  

• Σαλάτα 

πράσινη  

 

 
Νόστιμο και υγιεινό γεύμα, 

πλούσιο σε ενέργεια, σίδηρο 

και βιταμίνες. Συνοδεύουμε 

με πράσινη σαλάτα για 

περισσότερες φυτικές ίνες 

για καλή λειτουργία του 

εντέρου.   

•  Μπιφτεκάκια (με 

έξτρα λαχανικά στον 

κιμά) + πατατούλες 

(χωριστά, δίπλα)  

•  Σαλάτα μαρούλι, 

αγγουράκι  
 

Εμπολουτίζουμε τα 

μπιφτεκάκια με λαχανικά για 

έξτρα βιταμίνες! Συνδυάζουμε 

με πατάτες για περισσότερη 

ενέργεια και σαλάτα πράσινη 

που είναι πλούσια σε βιταμίνη 

Α, Ε, κάλιο, φυλλικό και 

φυτικές ίνες.  

 

• Κοτομπουκιές 

ψητές με κους κους 

(χωριστά σε άλλο 

μπολ)   

• Σαλάτα ντομάτα, 

καλαμπόκι  

 
 

Γεύμα πλούσιο σε ενέργεια και 

πρωτεΐνη καλής ποιότητας. 

Συνοδεύουμε με σαλάτα που είναι 

πλούσια σε βιταμίνες, 

αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.  

 

 

 



 

☺ 2η εβδομάδα 13/5-17/5 

 Δευτέρα οκ Τρίτη  Τετάρτη OK Πέμπτη οκ Παρασκευή  οκ  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Παστίτσιο  

• Σαλάτα πράσινη    

 
 

Το παστίτσιο είναι 

αγαπημένο φαγητό των 

παιδιών! Προσφέρει 

ενέργεια,σίδηρο, βιτ. Α, 

Β6, φολικό, μαγνήσιο από 

τον κιμά και τα έξτρα 

λαχανικά που 

«κρύβονται» μέσα! 

Συνδιάζουμεμε σαλάτα για 

έξτρα φυτικές ίνες, που 

βοηθούν στην καλή 

λειτουργία του εντέρου. 

• Κοτόπουλο 

μπουκίτσες με 

πατατούλες 

(χώρια σε άλλο 

μπολ)  

• Σαλάτα αγγούρι, 

ντομάτα   

 
Νόστιμο φαγητό 

πλούσιο σε πρωτεΐνη 

και ενέργεια, ότι 

καλύτερο για τα 

παιδιά! Συνδυάζουμε 

με σαλάτα για έξτρα 

βιταμίνες και πολλές 

φυτικές ίνες!   

 

• Κεφτεδάκια (μοσχάρι) 

στρογγυλά και στο 

φούρνο ψημένα (με 

έξτρα λαχανικά στον 

κιμά) + ρύζι (χωριστά, 

σε άλλο μπολ)  

•  Σαλάτα μαρούλι, 

αγγουράκι  
 

Εμπολουτίζουμε τα μπιφτεκάκια 

με λαχανικά για έξτρα βιταμίνες! 

Συνδυάζουμε με ρύζι για 

περισσότερη ενέργεια και σαλάτα 

πράσινη που είναι πλούσια σε 

βιταμίνη Α, Ε, κάλιο, φυλλικό και 

φυτικές ίνες.  

 

 

• Τυρόπιτα 

χειροποίητη με 

φύλλο ολικής 

αλέσεως  

• Σαλάτα 

αγγουράκι    

 
 

Πεντανόστιμη πίτα με τυρί! 

Η ζύμη είναι ολικής 

αλέσεως, για περισσότερες 

βιταμίνες (κυρίως του 

συμπλέγματος Β) και φυτικές 

ίνες, για την καλή λειτουργία 

του εντέρου. Το τυρί δίνει το 

απαραίτητο ασβέστιο, που 

χρειάζονται τα παιδιά για 

γερά οστά! Συνοδεύουμε με 

σαλάτα, πάντα, για έξτρα 

βιταμίνες και φυτικές ίνες. 

 

• Ψαρομπουκιές 

ψητές στο φούρνο 

με κους κους   

(χωριστά, σε άλλο 

μπολ)  

• Σαλάτα καρότο 

τριμμένο    

 
 

Σημαντικό να τρώνε τα παιδιά 

ψαράκι! Προσφέρει  Ω3 

λιπάρα, πρωτεΐνη, 

ψευδάργυρο, βιταμίνη D και 

Β12. Σερβίρουμε με ρύζι για 

περισσότερη ενέργεια και 

σαλάτα που είναι πλούσια σε 

βιταμίνη Α, Ε, κάλιο  και 

φυτικές ίνες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

☺ 3η εβδομάδα 20/5 – 24/5 

 Δευτέρα    Τρίτη οκ    Τετάρτη οκ Πέμπτη οκ Παρασκευή  οκ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Μουσακά  

• Σαλάτα 

αγγουράκι, 

καλαμπόκι  
 

Ο μουσακάς είναι φαγητό 

που «κρύβει» πολλά 

θρεπτικά συστατικά όπως 

βιταμίνη Α, C, και φολικό, 

σίδηρο, φυτικές ίνες και 

φυσικά πολύ ενέργεια! 

Συνδιάζουμε με σαλάτα 

για περισσότερες 

βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά. 

• Σνίτσελ κοτόπουλο 

(ψημένο στο φούρνο) 

με  κους κους(χωριστά 

δίπλα)  

• Σαλάτα καρότο, 

μαρούλι   

 
Συνδυάζουμε το κοτόπουλο που 

έιναι καλή πηγή άπαχης 

πρωτεΐνης με κους κους για 

περισσότερη 

ενέργεια!Συνοδεύουμε με 

σαλάτα καρότο και μαρούλι, που 

περιέχουν βιτ. Α, C, φολικό, 

μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές 

ίνες. 
 

• Τυρόπιτα 

χειροποίητη με 

φύλλο ολικής 

αλέσεως  

• Σαλάτα πράσινη, 

καλαμπόκι  

 
 

Πεντανόστιμη πίτα με τυρί! Η 

ζύμη είναι ολικής αλέσεως, για 

περισσότερες βιταμίνες 

(κυρίως του συμπλέγματος Β) 

και φυτικές ίνες, για την καλή 

λειτουργία του εντέρου. Το 

τυρί δίνει το απαραίτητο 

ασβέστιο, που χρειάζονται τα 

παιδιά για γερά οστά! 

Συνοδεύουμε με σαλάτα, για 

περισσότερες φυτικές ίνες, 

βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.  

 

• Μακαρόνια 

φιογκάκια με 

σάλτσα ντομάτα 

(χωριστά, δίπλα)  

• Σαλάτα καρότο 

τριμμένο    
 

Τα ζυμαρικά είναι από τα 

πιο αγαπημένα γεύματα 

των παιδιών. Δίνουν 

ενέργεια και τα λαχανικά 

που τα συνοδεύουν 

προσφέρουν πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα 

(vit. A, C, Ε, φολικό, 

μαγνήσιο, κάλιο, μαγγάνιο 

και Β6.).  

 

Κλειστά λόγω εκλογών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

☺ 4η εβδομάδα 27/5 – 31/5 

 Δευτέρα    Τρίτη οκ    Τετάρτη οκ Πέμπτη οκ Παρασκευή  οκ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

Κλειστά λόγω εκλογών  • Γεμιστά με ρύζι 

και κιμά  

• Σαλάτα πράσινη  

 

 
Νόστιμο και υγιεινό γεύμα, 

πλούσιο σε ενέργεια, σίδηρο και 

βιταμίνες. Συνοδεύουμε με 

πράσινη σαλάτα για 

περισσότερες φυτικές ίνες για 

καλή λειτουργία του εντέρου.   

• Κοτόπουλο 

μπουκίτσες 

λεμονάτες με 

πατατούλες 

(χωριστά, σε 

άλλο μπολ)  

• Σαλάτα 

αγγουροντομάτα  

 
 

Νόστιμο το κοτόπουλο, γεμάτο 

ενέργεια και πρωτεΐνη. 

Συνοδεύουμε με αγαπημένη 

σαλάτα αγγουροντομάτα για 

περισσότερες βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά.  

• Φασόλια 

φούρνου   

• Σαλάτα 

αγγουράκι, 

μαρούλι   
 

 
Τα όσπρια είναι πηγή 

φυτικής πρωτεΐνης 

υψηλής βιολογικής 

αξίας. Είναι καλό να 

τρώνε τα παιδιά 

συχνά μέσα στην 

εβδομάδα! 

Συνδιάζουμε με 

σαλάτα  που 

προσφέρει βιταμίνες 

όπως βιταμίνη Α, Κ, 

C, μαγγάνιο, Β6 και 

φυλλικό οξύ. 

 

• Μοσχαράκι 

κοκκινιστό με κους 

κους (χωριστά δίπλα)  

• Σαλάτα μαρούλι, 

αγγουράκι  
 

 

Γεύμα πλούσιο σε σίδηρο, βιταμίνη 

Β12 και ενέργεια. Συνοδεύουμε με 

σαλάτα πράσινη πλούσια σε 

βιταμίνη Α, C, φυτικές ίνες και 

κάλιο.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 


