
Η Σωστή Διατροφή



Λειτουργήστε

ως πρότυπο 

για τα παιδιά. 

Ενθαρρύνεται

υγιεινές 

συνήθειες. 

Συστάσεις  αναφορικά με την διατροφή από το Υπουργείο Υγείας 

1. Καθημερινά

 3-4 μερίδες γάλα ή και γαλακτοκομικών προϊόντων

 2-3 μερίδες φρούτων και λαχανικών

 5-6 μερίδες ποικιλία δημητριακών και πατάτες 
(δημητριακά/ζυμαρικά ολικής αλέσεως, καστανό ρύζι, ψωμί 
πολύσπορο), 

 Ελαιόλαδο ως πρώτη επιλογή

 3-4 μερίδες την ημέρα )μια χούφτα ανάλατων ξηρών καρπών, 
π.χ., 18 αμύγδαλα)

2. Εβδομαδιαία

 2-3 φορές όσπρια ή λαδερά

 2-3 φορές ψάρι και θαλασσινά 

 2-3 φορές κόκκινο ή και λευκό άπαχο κρέας, αποφυγή 
επεξεργασμένου κρέατος.

 4-7 αυγά την εβδομάδα

Νερό 7-10 ποτήρια την ήμερα 

Περιορισμός κατανάλωσης ζάχαρης, αλατιού και προϊόντων που 
το περιέχουν.



Ομάδες 

Τροφίμων

Γάλα, γιαούρτι, τυρί κασέρι

Δημητριακά, ψωμί, όσπρια, ρύζι, 

πατάτες

Λαχανικά ωμά, βραστά η 

μαγειρεμένα

Φρούτα, χυμοί, κομπόστες

Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, αυγό

Λάδι, ελιές, ξηροί καρποί, γλυκά



Το καθημερινό διαιτολόγιο θα πρέπει να
περιλαμβάνει 5-6 γεύματα την ημέρα

 Πρωινό

 Δεκατιανό

Μεσημεριανό

 Απογευματινό σνακ

 Βραδινό 

Μικρό γευματάκι πριν τον ύπνο (γάλα)



Πρωινό γεύμα 

Το σημαντικότερο γεύμα της 

ημέρας 

 Μας παρέχει την απαραίτητη 

ενέργεια για να είμαστε πιο 

αποτελεσματικοί στις 

καθημερινές μας 

δραστηριότητες (σχολείο, 

άσκηση κ.α.)



Προτάσεις για 

πρωινό 

 Eνα μπωλ ημιάπαχο γάλα με 

δημητριακά ( κατά προτίμηση ολικής 

άλεσης) & 1 φρούτο εποχής

 Γιαούρτι με δημητριακά και φρούτα ή 

μέλι

 Ψωμάκι ολικής άλεσης με τυρί ή αυγό & 

1 ποτήρι φρεσκοστυμμένο χυμό

 Ψωμάκι με βούτυρο και μέλι &1 

ποτήρι φυσικό χυμό



Δεκατιανό

 Είναι το σνακ που 
καταναλώνουμε 

ενδιάμεσα στο πρωινό 
και το μεσημεριανό 

γεύμα.

 Πρέπει να είναι 
υγιεινό, θρεπτικό και 

εύκολο στη μεταφορά.
Είναι προτιμότερο να 
ετοιμάζεται στο σπίτι. 



Προτάσεις για 
δεκατιανό

 1 τοστ (με ψωμί ολικής άλεσης με τυρί 

και γαλοπούλα), 1 φρούτο

 1 κουλούρι σουσαμένιο

 1 Γιαούρτι με φρούτα, 1 ποτήρι χυμό

 Μια σπιτική τυρόπιτα ή σπανακόπιτα  

 1 κομμάτι σπιτικό κέικ

 Ξηροί καρποί 

 Αυγό βραστό με ψωμί

 *φρέσκα φρούτα εποχής η 

αποξηραμένα 



Κυρίως γεύμα-

Μεσημεριανό

 Είναι το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας το 

οποίο θα πρέπει να έχει ποικιλία τροφών 

και  να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες 

τροφίμων.

 Ιδανικά θα πρέπει να καταναλώνεται με 

όλη την οικογένεια στο τραπέζι και μακριά 

από την τηλεόραση



Τροφές που πρέπει να 
καταναλώνουμε μέσα στη 
εβδομάδα

 Όσπρια

 Ψάρια

 Λαχανικά μαγειρεμένα

 Κοτόπουλο

 Ζυμαρικά

 Κρέας

 Συνδυασμοί

 *Καθημερινά στο μεσημεριανό πρέπει 

να υπάρχει σαλάτα με λαχανικά εποχής 

και ελαιόλαδο



Απογευματινό (σνακ) 

 Προσφέρει ενέργεια για απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών 

(διάβασμα,άσκηση, παιχνίδι).



Προτάσεις για 

απογευματινό

 1 γιαουρτάκι ή γάλα και φρούτο

 1 ρυζόγαλο ή κρέμα βανίλια

 1 τοστ (με ψωμί ολικής άλεσης και τυρί) 

και 1 φυσικό χυμό

 Ξηροί καρποί (ωμοί και ανάλατοι) με 

σταφίδες και άλλα ξερά φρούτα

 1 κομμάτι κέικ και 1 φυσικό χυμό



Βραδινό 

 Το βραδινό γεύμα πρέπει να είναι 
ελαφρύ, μικρότερο του 
μεσημεριανού αλλά και πάλι 
θρεπτικό, με ποικιλία και γεύση

 Μισή μερίδα από το μεσημεριανό 
γεύμα

 1 ποτήρι γάλα με δημητριακά  

 1 τοστ με ένα ποτήρι γάλα

 1 φέτα ψωμί , ένα αυγό, φέτα τυρί 
και ένα μικρό μπωλ σαλάτα

 1 κρητικό παξιμάδι με τριμμένο 
τυρί και ντομάτα



Δεν ξεχνάμε να πίνουμε 
ΝΕΡΟ!!!

 Το νερό ως το  βασικότερο 

συστατικό του ανθρώπινου 

οργανισμού, πρέπει να 

καταναλώνεται επαρκώς από τα 

παιδιά, για να εξασφαλιστεί η 

φυσιολογική τους ανάπτυξη και 

η καλή λειτουργία όλου του 

οργανισμού, όπως των νεφρών 

και του εντέρου. 



Σωματική Δραστηριότητα

 Εννοείται ότι μόνο η σωστή διατροφή δε φτάνει. 

Η ισορροπημένη διατροφή πρέπει πάντα να 

συνοδεύεται από καθημερινή σωματική 

άσκηση. 

 Φροντίστε ώστε τα παιδιά να είναι σωματικά 

δραστήρια για τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα 

μέσα από δραστηριότητες που μπορούν να 

κάνουν στο σπίτι και ανάλογα με την ηλικία 

τους. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να 

είναι συνεχόμενη ή να μοιραστεί σε μικρότερα 

διαστήματα τουλάχιστον 10 λεπτών μέσα στην 

ημέρα.

 Προτάσεις: περπάτημα με τους γονείς, τρέξιμο, 

χορός, κρυφτό, κυνηγητό, παιχνίδι με αδέρφια 

και γονείς, σχοινάκι, ποδόσφαιρο ή ποδήλατο 

στην αυλή, κυνήγι θησαυρού, βοήθεια στην 

κηπουρική.



Κανόνες σωστής 

διατροφής!!!

 Λειτουργήστε ως πρότυπο για το παιδί σας. Εάν 
εσείς κάνετε υγιεινές διατροφικές επιλογές, τότε 
και το παιδί θα κάνει αντίστοιχες. 

 Μην χρησιμοποιείτε την επιβράβευση για να φάει 
το παιδί σας και μην το πιέζετε. 

 Σερβίρετε μικρές ποσότητες και μην ξαναγεμίζετε 
το πιάτο του, εκτός αν το ίδιο το παιδί το ζητήσει.

 Ενθαρρύνετε την ενεργό συμμετοχή των παιδιών 
στην προετοιμασία των γευμάτων. 

 Αποφεύγετε την κριτική και τα αρνητικά σχόλια 
για την εικόνα του σώματος των παιδιών και των 
εφήβων.

 Η κατανάλωση σταθερών και συχνών γευμάτων 
κατά την διάρκεια της ημέρας συμβάλει στην 
καλή υγεία.

 Κατανάλωση γευμάτων με την τηλεόραση κλειστή 
και την οικογένεια συγκεντρωμένη όσο συχνά 
γίνεται.

 Δεν ξεχνάμε να πίνουμε νερό.



ΟΤΑΝ ΤΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7031-
systaseis-anaforika-me-th-diatrofh-kai-th-swmatikh-drasthriothta-
kata-th-diarkeia-toy-periorismoy-ths-kykloforias

http://eyzin.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/pdf_inform/Nutrition-
Guide.pdf

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7031-systaseis-anaforika-me-th-diatrofh-kai-th-swmatikh-drasthriothta-kata-th-diarkeia-toy-periorismoy-ths-kykloforias
http://eyzin.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/pdf_inform/Nutrition-Guide.pdf

