
Παρουσίαση από την Κατερίνα Μπελογιάννη, Διατροφολόγο – Διαιτολόγο, 
στην εκδήλωση που έγινε στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού,
στα πλαίσια του προγράμματος σίτισης & προώθησης υγιεινής διατροφής μαθητών



Πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών
σωστή ανάπτυξη & λειτουργία του οργανισμού

Δημιουργία αποθεμάτων θρεπτικών συστατικών 
π.χ. ασβέστιο

Πρόληψη προβλημάτων υγείας 
π.χ. παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2, 
καρδιαγγειακά, τερηδόνα



 Διατροφικές συνήθειες:
 διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία 
 επηρεάζουν διατροφική συμπεριφορά στην 

ενήλικη ζωή

 Η σωστή διατροφή βελτιώνει ικανότητα 
μάθησης & σχολική επίδοση
 βοηθάει στην αύξηση της προσοχής & της 

συγκέντρωσης 

 Π.χ. το πρωινό βοηθά στην καλύτερη συγκέντρωση 
στο σχολείο                      



 Πρόληψη παχυσαρκίας

 Ελλάδα (2010)

44,4% αγοριών (1οι σε 27 ΕΕ χώρες)

37,7% κοριτσιών 

υπέρβαρα (παιδιά 10-12 ετών)

(IOTF 2010)

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oF3aqe67wFBVHM&tbnid=HzGcJ5glEwcJNM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.defence-point.gr/news/?p=39277&ei=wphJUeydPMPeswagpoCgDQ&bvm=bv.44011176,d.Yms&psig=AFQjCNENHx9ApyOaYXkO89ALJLTVm4630A&ust=1363864129221882


Παιδιά & Έφηβοι



1) Ποικιλία τροφίμων
 κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν προσφέρει 

όλα τα θρεπτικά συστατικά



2) Δημητριακά:
Ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι αλλά και πατάτες

αρκετές φορές την ημέρα, σε κάθε γεύμα
 Ποικιλία (π.χ. όχι συνέχεια ψωμί)

 Προτίμηση προϊόντων ολικής άλεσης

(ψωμί, μακαρόνια) & καστανό ρύζι

 Τρόπος μαγειρέματος (π.χ. αποφεύγουμε πατάτες τηγανητές)



3) Λαχανικά & φρούτα
Πολλές φορές την ημέρα !

 Ποικιλία
 Φρέσκα & εποχής

 5 μερίδες/ημέρα
 Μερίδα = 

- Φρούτα: 1 μέτριο φρούτο
ή 2 μικρά ή ½ ποτήρι φυσικό χυμό

- Λαχανικά: 1 φλιτζάνι ωμά ή ½ φλιτζάνι βραστά 
λαχανικά 



4) Κόκκινο κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια

 Κόκκινο κρέας
- Πηγή πρωτεΐνης και σιδήρου

- Κατανάλωση = αραιή

(π.χ. 1 φορά την εβδομάδα)

 εξαίρεση οι κοπέλες στην εφηβεία

- Προτίμηση σε άπαχα μέρη

- Περιορισμός αλλαντικών



4) Κόκκινο κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, όσπρια

 Κοτόπουλο (& πουλερικά)
 Πηγή πρωτεΐνης
 Πιο άπαχο από κόκκινο κρέας: να προτιμάται
 Κατανάλωση = αρκετά συχνή 1-2 φορές την εβδομάδα

 Ψάρι
 Κατανάλωση = πιο συχνή 

(π.χ. 2 φορές την εβδομάδα)
 Μικρά λιπαρά ψάρια π.χ. σαρδέλα 

(πλούσια σε θρεπτικά συστατικά)



 Όσπρια
- Εναλλακτική & οικονομική πηγή πρωτεΐνης

- Με μία πηγή δημητριακών 
π.χ. φακόρυζο, ρεβυθόρυζο 
 Καλύτερη πηγή πρωτεΐνης

- Κατανάλωση= συχνή (π.χ. 2 φορές την εβδομάδα)

- Για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου

- Με πηγή βιταμίνης C: φακές με φυσικό χυμό πορτοκάλι, ή 
ρεβύθια με λεμόνι.



5) Γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά
 Πλούσια πηγή πρωτεΐνης & ασβεστίου
 Σύσταση:

 2-3 μερίδες /ημέρα για παιδιά έως 11 ετών

 3-4 μερίδες/ημέρα για παιδιά άνω των 11 ετών

 Μερίδα:
 1 ποτήρι γάλα (1,5 – 2%) ή
 1 κεσεδάκι γιαούρτι (1,5 – 2%) ή
 1 φέτα κασέρι ή
 1 σπιρτόκουτο τυρί



 Γαλακτοκομικά προϊόντα
 Γάλα, γιαούρτι, τυρί

 Μικρά ψάρια που καταναλώνονται με το κόκκαλο
 Π.χ. γαύρος, αθερίνα, σαρδέλα

 Σκούρα πράσινα λαχανικά
 Μπρόκολο, σπανάκι, γογγύλια, μπάμιες, λάχανο, ρόκα

 Εμπλουτισμένα τρόφιμα
 Δημητριακά πρωινού

 Αμύγδαλα, καρύδια, σουσάμι

 Όσπρια
 Φασόλια, ρεβίθια



6) Μείωση τροφών πλούσιων σε λίπος

Ακόρεστα (μονο & 
πολυακόρεστα)

Κορεσμένα Τρανς (trans) -
υδρογονωμένα

λιπαρά
Ωφέλιμα για την υγεία Επιβλαβή για την υγεία Πολύ επιβλαβή για την 

υγεία

Περιέχονται: 
ελαιόλαδο, ξηροί 
καρποί, ψάρια & 
θαλασσινά

Περιέχονται:
κρέας, αλλαντικά,   
βούτυρο, έτοιμες 
σάλτσες, πίτσες, 
μπισκότα, 
γαλακτοκομικά κ.ά.

Περιέχονται: 
μαργαρίνες, μπισκότα, 
κέικ, γλυκά.

Κατανάλωση αλλά με 
ΜΕΤΡΟ, λόγω 

θερμίδων 

Μείωση 
κατανάλωσης

Αποφυγή 
κατανάλωσης



7) Αποφεύγουμε: ζάχαρη & προϊόντα που την περιέχουν
(π.χ. γλυκά, χυμοί με ζάχαρη, αναψυκτικά, κ.ά.)
 Τερηδόνα
 «Κενές» θερμίδες = ΔΕΝ έχουν θρεπτικά συστατικά
 Κίνδυνος για παχυσαρκία

8) Περιορίζουμε το αλάτι
 Προτίμηση τροφίμων που δεν περιέχουν πολύ αλάτι 

π.χ. ανθότυρο αντί για φέτα.
 Προσοχή στις «κρυφές πηγές»

π.χ. δημητριακά πρωινού  = διαβάζουμε τις ετικέτες!!



ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ;



 Πληροφορίες για τις περιεχόμενες θρεπτικές 
ουσίες
 Ενέργεια (kcal ή KJ)
 Πρωτεΐνες
 Υδατάνθρακες
 Λιπαρά
 Νάτριο ή αλάτι
 Σάκχαρα
 Εδώδιμες ή φυτικές ίνες
 Άλλες βιταμίνες και μέταλλα







Τι να προσέξω:
1)Ενέργεια θερμίδες ή KJ
προσοχή στη μερίδα!
2)Λιπαρά κορεσμένα 
και τρανς!
3)Περιεκτικότητα σε αλάτι 
(γρ) ή νάτριο (mg).
4)Περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα (γρ).
5) Περιεκτικότητα σε 
εδώδιμες ίνες (γρ)
προϊόν ολικής άλεσης.



9) Προσοχή στο μαγείρεμα:
Μαγειρεύουμε με ασφαλή 
και υγιεινό τρόπο.

(WHO 2000)



Στην καθημερινή μαγειρική σας προτιμήστε: 

Ψήσιμο σε φούρνο
Σιγανό ψήσιμο στην κατσαρόλα
Βράσιμο
Ψήσιμο στον ατμό
Αντί για τηγάνισμα προτιμήστε

Σωτάρισμα με ελάχιστο λάδι (stir fry)



Αποφύγετε το τηγάνισμα & το ψήσιμο στα 
κάρβουνα

Τηγάνισμα: περιττό λίπος &θερμίδες

Ψήσιμο στα κάρβουνα: καρκινογόνες 
ουσίες (λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας)

(ΑΗΑ, 2009)



Μαρινάρετε το κρέας πριν το ψήσετε 

(π.χ. με ξύδι ή χυμό λεμονιού)

Ψήστε μικρότερα κομμάτια κρέας και γυρνάτε 
τα συχνά

Προμαγειρέψτε το κρέας πριν το ψήσετε (π.χ. σε 
κατσαρόλα)

Ψήστε το κρέας σε χαμηλότερη φωτιά 
(«χωνεμένα» κάρβουνα) 

Αφαιρέστε το ορατό λίπος πριν το ψήσιμο

Αφαιρέστε τα κομμάτια που «καρβούνιασαν»

(AICR, 2012)



Αποθήκευση στο σπίτι

-Θερμοκρασία ψυγείου:

Συντήρηση 0-5°С, Κατάψυξη <-18 °С

-Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο = μείωση απόδοσης

-Ωμό κρέας, κοτόπουλο & ψάρι ΠΑΝΤΑ στα κάτω ράφι. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν στάζουν υγρά στο ράφι ή σε άλλα τρόφιμα

-Λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά & άλλα έτοιμα προς 
κατανάλωση προϊόντα σε ξεχωριστό ράφι & μακριά από 
κρέατα

-Τοποθετείτε τα τρόφιμα που αγοράζετε ‘χύμα’ σε κλειστά 
δοχεία



Προετοιμασία 

-Λαχανικά για σαλάτες            Ξεπλύνετε σχολαστικά

-Αποφύγετε την επαφή ωμού με μαγειρεμένο κρέας

Διαφορετικά τρόφιμα – Διαφορετικό μαχαίρι!

- Ωμά κρέατα, ψάρια & πουλερικά:  

Διαφορετικές επιφάνειες από ότι τα υπόλοιπα τρόφιμα!



Προετοιμασία 
 Μην αποψύχετε κατεψυγμένα τρόφιμα σε θερμοκρασία 

δωματίου

αποψύξτε τα στο  κατώτερο τμήμα της συντήρησης του ψυγείου, ή  

κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό, αλλά ΠΟΤΕ κάτω από ζεστό

 Μην καταψύχετε ξανά τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί

Συντήρηση
 Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα κατευθείαν στο ψυγείο

 Μην ξανά-θερμαίνετε μαγειρεμένα τρόφιμα περισσότερες από 
μία φορές



10) Μαγειρέψτε μαζί με τα παιδιά
Όταν το παιδί συμμετέχει στην 

προετοιμασία του φαγητού μαθαίνει!
Είναι πιο πιθανό να δοκιμάσει & να φάει 

φαγητά που ξέρει τι περιέχουν & πώς έχουν 
ετοιμαστεί

11) Μην ξεχνάτε:
Αύξηση φυσικής δραστηριότητας & 

μείωση των καθιστικών 
δραστηριοτήτων (τηλεόραση, Υ/Π, 
παιχνίδια βίντεο).



Τη βάζουμε στην καθημερινότητα μας



Βελτίωση φυσικής κατάστασης, μυϊκής δύναμης και 
κινητικών δεξιοτήτων.

Μείωση πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων υγείας 
(π.χ. παχυσαρκία, ΣΔ, οστεοπόρωση).

Ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας, 
κοινωνικοποίηση.

Προσοχή:
τα παιδιά που αθλούνται συστηματικά             
χρειάζονται περισσότερη ενέργεια!



Υγιεινής Διατροφής



 Μεσογειακή Διατροφή-Πυραμίδα

 Πιάτο υγιεινής διατροφής







 Μικρά & συχνά γεύματα 
3 κυρίως & 2 ενδιάμεσα        μείωση κινδύνου 
παχυσαρκίας

Σημασία πρωινού:
 Η κατανάλωση πρωινού σχετίζεται με:

Μείωση κινδύνου εμφάνισης παχυσαρκίας

Καλύτερες διατροφικές συνήθειες 

Βελτιωμένη ικανότητα μάθησης & σχολικής επίδοσης



 Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυρί)

Τρόφιμα ολικής άλεσης (π.χ. ψωμί, 
φρυγανιές, δημητριακά χωρίς ζάχαρη).

Φρούτα (ωμά, αποξηραμένα)

Άλλες επιλογές: Αυγό, μέλι κ.ά.



Προώθησης Υγιεινής Διατροφής



 Καλύπτει 20-30% συνολικών ενεργειακών αναγκών
πριν δώσετε στο παιδί σας επιπλέον φαγητό 

στο σχολείο ρωτήστε αν πραγματικά το χρειάζεται!!!

 Περιλαμβάνει:
Τρόφιμα ολικής άλεσης (ψωμί, μπαγκέτα)

Γάλα ή τυρί (εξασφάλιση τουλάχιστον  μιας πηγής Ca)

Φρούτο εποχής 

Προσπάθεια εισαγωγής λαχανικών



Ο ρόλος τους στη διατροφή των παιδιών 



Παράγοντες

Περιβάλλον

-Γονείς
- Άλλοι (π.χ. 

συνομήλικοι)

1) Μίμηση                  πρότυπα

2)Συνήθειες γευμάτων (π.χ. 
σταθερά γεύματα, παρουσία στα 
γεύματα).

Τρόφιμα
-Διαθεσιμότητα

-Πρόσβαση

- Έκθεση

Γενετική 
προδιάθεση



Τι να προσέχουμε…
 Δεν κατηγοριοποιούμε τα τρόφιμα σε «καλά» & 

«κακά»

 ΔΕΝ ασκούμε υπερβολική πίεση για την 
κατανάλωση ή την απαγόρευση ενός τροφίμου               

αντίθετα αποτελέσματα!

 Δεν χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα ως δώρο ή τιμωρία



Προσοχή:
 Δεν δίνουμε στο παιδί να τρώει ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ένα 

υγιεινό τρόφιμο συνδυασμένο με μια ανθυγιεινή 
επιλογή

Παραδείγματα & εναλλακτικές επιλογές :

Φακές με κοτόπουλο ή τόνο,
φασόλια με ομελέτα ψητή…..

Γίγαντες με ψητό μπιφτέκι
ή κρέας μοσχάρι ...

αντί για φακές ή φασόλια 
με λουκάνικο

αντί για γίγαντες με 
μπέικον



Ανθυγιεινά σνακ – γλυκά

 Μην αγοράζετε αυτά τα τρόφιμα (π.χ. ΟΧΙ γλυκά & 
αναψυκτικά στο σπίτι)

 Κατανάλωσή τους σε μικρή ποσότητα & σε ειδικές 
περιστάσεις (π.χ. σε γενέθλια, γιορτές)

 Δεν τα χρησιμοποιούμε ως «βραβείο» για κάποια 
συμπεριφορά (π.χ. θα φας γλυκό εάν διαβάσεις)

 Προτιμήστε μια υγιεινή εναλλακτική (π.χ. παστέλι ή ψητό 
μήλο με κανέλα αντί για πάστα ή κρουασάν)



1) Μίμηση προτύπου

Δίνουμε το καλό παράδειγμα.

Τρώμε και εμείς αυτά που λέμε στα παιδιά να τρώνε

2) Εξοικείωση

Ψωνίστε μαζί, μαγειρέψτε, δοκιμάστε

3) Διαθεσιμότητα & εύκολη πρόσβαση

 π.χ. έτοιμα πλυμένα φρούτα & λαχανικά σε μέρος που μπορούν να τα βρουν

4) Πολλαπλές δοκιμές 

Μπορεί να χρειαστούν ακόμη και 10 ή περισσότερες δοκιμές 

5) Παρότρυνση

 Χρησιμοποιήστε το ” περισσότερο” ή ” λιγότερο” και όχι το ”όλα” ή ”τίποτα”

 Επιβράβευση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις



6) Ελκυστικά & δημιουργικά πιάτα
Χρώμα & σχήμα στα φαγητά που δεν τους αρέσουν
π.χ πουρές σε φόρμα αστεράκι, πίτσα λαχανικών

7) Ρουτίνα
Κάθε Παρασκευή όσπριο ή λαδερό

8) Αποφυγή μαγειρέματος ξεχωριστού φαγητού.
 Αυτό το φαγητό υπάρχει σήμερα για όλη την οικογένεια... δεν μπορούμε να 

φτιάξουμε κάτι διαφορετικό για εσένα… όταν πεινάσεις έλα να φας 

9) Περιορισμός σε ότι τους αποσπά την προσοχή
 Δεν τρώμε μπροστά στην τηλεόραση  (βιντεο-παιχνίδια κ.ά.) 

10) Κατανάλωση γεύματος μαζί στο τραπέζι

συζήτηση για ευχάριστα πράγματα πέρα από το φαγητό.



 Χρησιμοποιείστε ως κίνητρο την 
επιβράβευση/ενίσχυση
 Προτιμήστε τη Φυσική Δραστηριότητα

 ΟΧΙ κάποιο άλλο τρόφιμο π.χ. μόλις φας το πιάτο σου θα πάμε στο 
πάρκο να παίξουμε  

Δε δηλώνουμε σκοπό αλλά χρονική σύνδεση και «όχι για να 
πάμε….».

 Εάν παρόλα αυτά δεν το φάει….
Μην θυμώσετε

Μην ασκήσετε πίεση

 ΞΑΝΑΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ίσως με άλλο τρόπο!



με σκοπό την οικονομία!



Φρούτα & λαχανικά
• Προτιμάτε φρούτα & λαχανικά εποχής
• Αν αγοράσατε παραπάνω από αυτά που χρειάζεστε, χωρίστε τα 

σε μερίδες & καταψύξτε για μελλοντική χρήση
• Αποφύγετε τις έτοιμες- τυποποιημένες σαλάτες λαχανικών ή 

φρουτοσαλάτες
 συνήθως κοστίζουν πολύ ακριβότερα

Γάλα & γαλακτοκομικά προϊόντα
• Οι μεγαλύτερες συσκευασίες προϊόντων (γάλα, τυρί, γιαούρτι ) 

έχουν χαμηλότερη τιμή
 Τις αγοράζουμε ΜΟΝΟ αν τις χρειαζόμαστε

 Τις προτιμάμε αν καταναλωθούν πριν την ημερομηνία λήξης



Ψωμί
• Μην πετάτε το ψωμί που περισσεύει

 Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε άλλες μορφές (παξιμάδια, 
τριμμένη φρυγανιά, κρουτόν)

Όσπρια
• Πλούσιες πηγές πρωτεϊνών: δεν αλλοιώνονται εύκολα & μπορούν να 

αποτελέσουν μια υγιεινή & οικονομική επιλογή αντί για κρέας
• Π.χ. φακόρυζο, ρεβιθόρυζο

Ψάρια & θαλασσινά
• Τα ψάρια & θαλασσινά εποχής είναι συνήθως αρκετά φτηνότερα

• Πηγαίνετε στη Λαϊκή αγορά τις μεσημβρινές ώρες, για να βρείτε πολύ 
καλύτερες τιμές σε φρέσκα ψάρια & θαλασσινά



Υγιεινή διατροφή στα παιδιά

σωστή ανάπτυξη και καλή υγεία 
τώρα και στο μέλλον!

Προτίμηση Αποφυγή

τρόφιμα 
φυτικής προέλευσης

τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης

φρούτα, λαχανικά, όσπρια 
προϊόντα ολικής άλεσης

κορεσμένα & trans λιπαρά, 
τηγάνισμα

Ποικιλία τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη 
& αλάτι



 Χρήση παρθένου ελαιολάδου 

 Συστηματική Φυσική Άσκηση

 Μικρά & συχνά γεύματα          μην ξεχνάτε 
το πρωινό!

 Γονέας: ρόλος-πρότυπο συμπεριφοράς!

 Διαβάζω τις ετικέτες

 Προγραμματισμός = οικονομία



Ευχαριστούμε πολύ για την 
προσοχή σας!
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 Συνιστώμενη Ημερήσια 
Παροχή (RDA)/Ενδεικτική 
Ημερήσια Πρόσληψη (GDA):
Η μέση καθημερινή πρόσληψη 

που καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες
σχεδόν όλων των υγιών ενηλίκων.

Προσοχή: είναι ενδεικτικές τιμές
και δεν σημαίνει ότι αυτά τα ποσά 
πρέπει να καταναλώνονται
καθημερινά!



Διατροφικός 
Ισχυρισμός

Χρήση

Χαμηλή ενεργειακή αξία Όταν περιέχει <40 kcal (170 kJ)/100γρ στερεού τροφίμου ή <20 
kcal(80kj)/100ml υγρού τροφίμου.

Χαμηλά λιπαρά Όταν περιέχει <3γρ/100γρ  για στερεές τροφές ή <1,5γρ/100ml 
για υγρές τροφές.

Χαμηλά κορεσμένα 
λιπαρά

Κορεσμένα και trans λιπαρά (άθροισμα) δεν ξεπερνούν τα 
1.5γρ/100γρ στερεού προϊόντος ή τα 0.75γρ/100ml υγρού 
τροφίμου ή το 10% της συνολικής ενεργειακής αξίας.

Χαμηλή περιεκτικότητα 
σε σάκχαρα

Όταν περιέχει <5γρ/100γε στερεού τροφίμου ή 2.5γρ/100ml 
υγρού τροφίμου.

Χαμηλή περιεκτικότητα 
σε νάτριο/αλάτι 

Όταν περιέχει <0,12γρ νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα 
αλατιού ανά 100γρ στερεού τροφίμου ή ανά 100ml.

Πηγή εδώδιμων ινών Όταν περιέχει τουλάχιστον 6γρ ανά 100γρ προϊόντος ή 
τουλάχιστον 3γρ ανά 100kcal.



 Ορίστε το ποσό που θα ξοδέψετε για τα τρόφιμα που θα 
αγοράσετε  για 1 εβδομάδα

 Κάντε λίστα με τα τρόφιμα που χρειάζεστε βάσει του 
ποσού αυτού

 Πριν κάνετε τις αγορές σας δείτε τα τρόφιμα που έχετε 
στο σπίτι & σκεφθείτε πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε.

 Οργανώστε το μενού της εβδομάδας

 Αγοράστε τέτοια ποσότητα φρέσκων τροφίμων που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πριν αλλοιωθούν

 Έχετε υπόψιν σας ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί 
να διατηρηθούν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα



Πριν πάτε στο κατάστημα
• Κάντε λίστα με αυτά που χρειάζεστε
• Ελέγξτε για προσφορές των καταστημάτων ή εκπτωτικά κουπόνια 
• Αν είστε τακτικοί πελάτες σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα ελέγξτε αν 

διατίθεται κάρτα προσφορών

Όταν είστε στο κατάστημα
• Μην κάνετε τις αγορές όταν νιώθετε ότι πεινάτε. Είναι πολύ πιο εύκολο να 

παρασυρθείτε και να αγοράσετε τρόφιμα που δε χρειάζεστε
• Συγκρίνετε τις τιμές των προϊόντων πριν τα αγοράσετε
• Εάν αγοράσετε φρέσκα τρόφιμα ελέγξτε τις ημερομηνίες λήξης τους

Αφού επιστρέψετε
• Αποθηκεύστε τα τρόφιμα που αγοράσετε για να διατηρηθούν φρέσκα
• Αν σκοπεύτε να μη χρησιμοποιήσετε σύντομα κάποιο προιόν (π.χ. κρέας ή 

ψάρια) καταψύξτε τα
• Προκειμένου να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων χωρίστε τα σε μερίδες 

πριν τα καταψύξετε
• Χρησιμοποιήστε πρώτα τα τρόφιμα με τη συντομότερη ημερομηνία λήξης



Κατά τις αγορές σας:

 Αγοράστε στο τέλος κρέας & πουλερικά. Τοποθετήστε τα σε 
διαφορετικές σακούλες 

 Μην καθυστερείτε να επιστρέψετε σπίτι όταν αγοράζετε 
τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα (κρέας, πουλερικά, 
γαλακτοκομικά)

 Μην αγοράζετε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με χαραγματιές, 
ραγίσματα, τσακίσματα ή φουσκωμένα καπάκια & τοιχώματα

(ΕΦΕΤ, 2009)


	Μαθαίνω�το παιδί μου�να τρώει σωστά
	Γιατί πρέπει το παιδί μου να τρώει σωστά?
	Γιατί πρέπει το παιδί μου να τρώει σωστά?
	Γιατί πρέπει το παιδί μου να τρώει σωστά?
	Τι περιλαμβάνει�η υγιεινή Διατροφή 
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Πηγές ασβεστίου
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Ετικέτες Τροφίμων
	Ετικέτες τροφίμων�τί αναγράφεται?
	Παραδείγματα�Ετικετών
	Παραδείγματα Ετικετών
	Ετικέτες προϊόντων ίδιας κατηγορίας
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Υγιεινότεροι τρόποι μαγειρέματος
	Μαγείρεμα
	Συμβουλές για πιο υγιεινό�ψήσιμο στα κάρβουνα
	Ασφάλεια:�προετοιμασία & χειρισμός τροφίμων
	Ασφάλεια:�προετοιμασία & χειρισμός τροφίμων
	Ασφάλεια:�προετοιμασία & χειρισμός τροφίμων
	Συμβουλές υγιεινής διατροφής�για παιδιά και εφήβους
	Φυσική Δραστηριότητα
	Η σημασία της Φυσικής Δραστηριότητας στα παιδιά
	Απεικόνιση
	Ισορροπημένη διατροφή�Απεικόνηση
	Η πυραμίδα της�Μεσογειακής Διατροφής
	Το πιάτο της υγιεινής διατροφής
	�Συχνότητα γευμάτων�
	Ένα καλό πρωινό�μπορεί να περιλαμβάνει:
	Πρόγραμμα Σίτισης &
	Χαρακτηριστικά γεύματος
	ΓΟΝΕΙΣ 
	Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών
	Διαμορφώνοντας  τις διατροφικές συνήθειες…
	Διαμορφώνοντας  τις διατροφικές συνήθειες…
	Πώς αποφεύγουμε ένα τρόφιμο…
	Τεχνικές για την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών
	Τεχνικές για την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών
	Παράδειγμα:�Πώς να φάει το παιδί μου λαχανικά?
	Μερικές ιδέες....
	Υγιεινές και οικονομικές επιλογές
	Υγιεινές και οικονομικές επιλογές
	Συνοψίζοντας….
	Συνοψίζοντας….
	Απορίες?
	Βιβλιογραφία
	Βιβλιογραφία
	Βιβλιογραφία-Χρήσιμες ιστοσελίδες
	Ετικέτες τροφίμων
	Επιτρεπόμενη από την ΕΕ�διατροφικοί ισχυρισμοί
	Οικονομικές συμβουλές �Προγραμματισμός
	Οικονομικές συμβουλές�Κάνοντας τις αγορές σας
	Ασφάλεια:�προετοιμασία & χειρισμός τροφίμων

