
 Kid Food Diary 

   ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

☺ 1η Eβδομάδα 11/09 – 13/19  

 Δευτέρα οκ Τρίτη οκ  Τετάρτη Πέμπτη  Παρασκευή  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

   • 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! 

 

 

• Παστίτσιο  

• Σαλάτα 

καρότο 

τριμμένο, 

καλαμπόκι 
 

 

Το παστίτσιο είναι ένα 

χορταστικό και 

ταυτόχρονα θρεπτικό 

γεύμα. Χάρη στον κιμά 

προσφέρει σίδηρο, 

απαραίτητο για την σωστή 

ανάπτυξη των παιδιών! 

Συνοδεύουμε με σαλάτα 

που προσφέρει βιταμίνες 

όπως βιταμίνη Α, Κ, C, 

μαγγάνιο, Β6 και φυλλικό 

οξύ. 

• Μπιφτεκάκια μοσχαρίσια 

(με έξτρα λαχανικά στον 

κιμά)  με  ρύζι  

• Σαλάτα πράσινη  

 

Γεύμα πλούσιο σε σίδηρο και ενέργεια 

απαραίτητα για τα παιδιά.  

Συνοδεύουμε με ρύζι λαχανικών για 

έξτρα βιταμίνες (Α, C, E, μαγνήσιο) 

και πράσινη σαλάτα για έξτρα φυτικές 

ίνες, σημαντικές για την σωστή 

λειτουργία του εντέρου. 

 



 

☺ 2η εβδομάδα 16/09-20/09 

 Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή    

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Γεμιστά με ρύζι 

και κιμά  

• Σαλάτα αγγούρι, 

ντομάτα  
 

Νόστιμο και θρεπτικό 

γεύμα, που προσφέρει 

ενέργεια και πολλές 

βιταμίνες (A, D, E, 

φυτικές ίνες κ.α.) 

Συνοδεύουμε με σαλάτα 

για έξτρα βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά.  

• Σνίτσελ 

κοτόπουλο 

ψημένο στο 

φούρνο με κους 

κους  

• Σαλάτα πράσινη 

 
Τα παιδιά αγαπούν το 

σνίτσελ και εδώ το 

προσφέρουμε στην υγιεινή 

του εκδοχή, καθώς ψημένο 

έχει λιγότερα λιπαρά. 

Συνδιάζουμε με κους κους 

που επίσης αγαπούν τα 

παιδιά, για έξτρα ενέργεια 

και σαλάτα για τις 

απαραίτητες βιταμίνες και 

φυτικές ίνες.   

 

• Αρακάς 

λαδερός με 

καρότα και 

πατατούλες  

• Τυρί φέτα  

• Σαλάτα 

αγγουράκι  
 

 

Σημαντικό να τρώνε τα 

παιδιά καθημερινά 

λαχανικά για να λάβουν 

πολλές βιταμίνες και 

φυτικές ίνες. 

Συνδιάζουμε με τυρί 

για έξτρα ασβέστιο, 

σημαντικό για την 

σωστή ανάπτυξη 

οστικής μάζας.  

• 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.  

 

• Μοσχαράκι λεμονάτο με 

πατατούλες (χωριστά 

δίπλα)  

• Σαλάτα καρότο, 

μαρούλι, αγγουράκι  
 

 

Νόστιμο και πάνω από όλα θρεπτικό 

γεύμα, καθώς προσφέρει πολύ σίδηρο 

και πρωτεΐνη υψηλής αξίας (το κρέας), 

συνδιάζεται με πατατούλες, που 

προσφέρει απαραίτητη ενέργεια, που 

χρειάζονται καθημερινά τα παιδιά και 

συνοδεύεται με σαλάτα πλούσια σε 

βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές 

ίνες, επίσης απαραίτητα 

μικροθρεπτικά για την σωστή 

ανάπτυξη των παιδιών.  

 

 

 

 

 

 



 

 

☺ 3η εβδομάδα 23/09 – 27/09 

 Δευτέρα   Τρίτη    Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Ψαρομπουκιές 

ψητές με ρύζι 

• Σαλάτα 

αγγουράκι, 

ντομάτα  

 
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.  

 

 

• Μοσχαράκι 

κοκκινιστό με 

κριθαράκι (γιουβέτσι)  

• Σαλάτα αγγούρι, 

ντομάτα  
 

 

Νόστιμο και θρεπτικό γεύμα, 

πλούσιο σε ενέργεια, σίδηρο και 

πολλές βιταμίνες, που 

ενισχύουν την μνήμη και την 

άμυνα των παιδιών. 

Συνδιάζουμε πάντα με σαλάτα 

για έξτρα βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά. 

 

•  Κολοκυθάκια γεμιστά 

με ρύζι και κιμά  

• Σαλάτα πράσινη   
 

Το κολοκυθάκι είναι λαχανικό 

πλούσιο σε φυτικές ίνες, νερό, 

βιταμίνη Α και C, κάλιο, 

ασβέστιο και φυλλικό οξύ, 

παίζει σημαντικό ρόλο στην 

καλή λειτουργία των ματιών, 

στην ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού! Το ρύζι 

προσφέρει ενέργεια ενώ ο 

κιμάς σίδηρο και πρωτεΐνη, 

απαραίτητα για τα παιδιά! 

Συνοδεύουμε πάντα με σαλάτα 

για έξτρα βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά.  

•  Κοτομπουκιές 

ψητές στο 

φούρνο με 

κους κους  

• Σαλάτα 

μαρούλι, 

καρότο, 

καλαμπόκι   

 
Πιάτο γεμάτο 

ενέργεια, πρωτεΐνη 

και πολλές βιταμίνες! 

Πάνω από όλα όμως 

νόστιμο! Συνδιάζουμε 

με λαχανικά  που 

περιέχουν πολλές 

βιταμίνες και μέταλλα 

(όπως βιταμίνη Α, Ε, 

κάλιο ψευδάργυρο, 

φυλλικό και φυτικές 

ίνες) 

 

•  Μακαρόνια (φιογκάκια) 

με κιμά (δίπλα χωριστά)   

• Σαλάτα πράσινη  

 
Προσθέτουμε κιμά στα μακαρόνια 

καθώς περιέχει  σίδηρο και πολλές 

βιταμίνες και αντιοξειδωτικά (Α, Β 

και φολικό οξύ), απαραίτητα 

μιρκοθρεπτικά για την σωστή 

ανάπτυξη των παιδιών.  

Συνδιάζουμε με πράσινη σαλάτα 

για έξτρα  βιταμίνες και μέταλλα 

όπως βιταμίνη Α, ψευδάργυρο, 

κάλιο, βιταμίνη C, E κ.α.  

 

 

 

 



 

 

☺ 4η εβδομάδα 30/09  

 Δευτέρα   Τρίτη    Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή   

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 

ΓΕΥΜΑ 

• Τυρόπιτα με 

φύλλο ολικής  

• Σαλάτα 

αγγουράκι, 

ντομάτα  

 
Σούπερ υγιεινή «σπιτική» 

πίτα, καθώς το φύλλο 

είναι ολικής, πλούσιο σε 

φυτικές ίνες και πολλές 

βιταμίνες. Το τυρί 

προσφέρει σημαντική 

ποσότητα ασβεστίου, 

απαραίτητο για την σωστή 

ανάπτυξη των παιδιών. 

Συνδιάζουμε πάντα με 

σαλάτα για περισσότερες 

βιταμίνες και 

αντιοξειδωτικά.  

 

    

 

Ψωμί συνοδεύει πάντα το γεύμα  για όποιο παιδάκι το επιθυμεί.  

 


