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ΣΟ ΚΟΛΑΣΙΟ ΜΟΤ 

 άντουιτσ ή   με τυρί, γαλοποφλα και μαροφλι ή ντομάτα. 

 Κουλοφρι ςουςαμζνιο     

 ταφιδόψωμο  

 πανακόπιτα ή τυρόπιτα   

 Ζνα κομμάτι κζικ  

 Σςουρζκι  

 Ζνα φροφτο τησ προτίμηςήσ μου,  ή  

 Ζνα μικρό παςτζλι  

 Μπάρεσ  δημητριακϊν 

 Χυμόσ  

 Μουςτοκοφλουρο  



 Λίγη μαφρη ςοκολάτα    

 Μια χοφφτα ξηρϊν καρπϊν  ή αποξηραμζνων φροφτων   

 

ΔΙΑΣΡΟΦΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 
 

ΣΡΟΦΙΜΟ ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

 

Τδατάνθρακεσ, πρωτεΐνεσ, 

βιταμίνεσ Β, Α & D. 

Ενζργεια, μεταβολιςμόσ 

των θρεπτικϊν 

ςυςτατικϊν, όραςη, υγεία 

οςτϊν. 

 

 

Τδατάνθρακεσ, πρωτεΐνεσ, 

βιταμίνεσ Β1, Β2, Β5, 

πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα 

Ενζργεια, βελτίωςη 

μεταβολιςμοφ, λειτουργία 

νευρικοφ ςυςτήματοσ 

 

Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, φυτικζσ 

ίνεσ, κάλιο, ςελήνιο, βιταμίνη Α, 

βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β 

και ςίδηρο.  

Ενίςχυςη ανοςοποιητικοφ, 

μεταβολιςμοφ, ανάπτυξησ. 

 

Τδατάνθρακεσ, φυτικζσ ίνεσ, 

βιταμίνη Κ, Ε, φυλλικό οξφ. 

Ενζργεια, καλή λειτουργία 

πεπτικοφ, αντιοξειδωτική 

δράςη, καλή λειτουργία 

κεντρικοφ νευρικοφ 

ςυςτήματοσ. 

 

 

Τδατάνθρακεσ, πρωτεΐνεσ, 

βιταμίνεσ A, D, αςβζςτιο. 

Ενζργεια, ενίςχυςη 

όραςησ, οςτϊν, δοντιϊν.  



 

Τδατάνθρακεσ, πρωτεΐνεσ, 

λιπαρά, νιαςίνη.  

Ενζργεια, μεταβολιςμόσ. 

 

Τδατάνθρακεσ, βιταμίνεσ Β, Α, D, 

μαγνήςιο, χαλκόσ, ςίδηροσ, ω3, 

ω6 λιπαρά οξζα. 

Ενζργεια, ενίςχυςη του 

μεταβολιςμοφ, καλή 

λειτουργία τησ καρδιάσ, 

αντιοξειδωτικά. 

 

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΑΣΒΕΣΤΙΟ, 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C, ΒΙΤΑΜΙΝΗ A, 

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΙΟΤΙΝΗ ΚΑΙ 

ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ. 

Αντιγηραντική, 

αγχολυτική, ηρεμιςτική,  

αντιπυρετική προςταςία, 

καλφτερη λειτουργία του 

πεπτικοφ, ενίςχυςη 

ανοςοποιητικοφ, μείωςη 

«κακήσ» χοληςτερόλησ, 

προςταςία οςτϊν, 

προςταςία από διαβήτη ΙΙ 

& από την τερηδόνα. 

 

Βιταμίνεσ Α, Β, C, Ε καθϊσ 

και ιχνοςτοιχεία (κάλιο, 

ςίδηρο, αςβζςτιο, 

ςελήνιο, ψευδάργυρο, 

μαγνήςιο, μαγγάνιο, φϊςφορο), 

φυτικζσ ίνεσ, πρωτεΐνεσ.  

Ενίςχυςη ανοςοποιητικοφ, 

μυϊκή ανάπτυξη, ενζργεια, 

καλή λειτουργία πεπτικοφ, 

αντιοξειδωτική,  πρόληψη 

καρκίνου νεφρϊν, 

ελάττωςη αρτηριακήσ 

πίεςησ. 

 

Πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα, 

πρωτεΐνη, βιταμίνη Ε, αςβζςτιο, 

φϊςφοροσ, μαγνήςιο, 

ψευδάργυροσ, ςελήνιο 

Μείωςη κακήσ 

χοληςτερόλησ, ςυμβολή 

ςτο μεταβολιςμό & ςτην 

υγεία των οςτϊν κ των 

μυϊν, αντιοξειδωτικό. 

 

 

Τδατάνθρακεσ, βιταμίνεσ του 

ςυμπλζγματοσ Β, φυλλικό οξφ, 

μζταλλα όπωσ μαγνήςιο, 

ςίδηροσ, φϊςφοροσ. 

Μείωςη  τησ 

χοληςτερόλησ, των 

τριγλυκεριδίων , καλή 

λειτουργία του εντζρου, 

πνευματική διαφγεια και 

ενεργοποίηςη 

μεταβολιςμοφ, ενζργεια. 

 

Βιταμίνη C, φυλλικό οξφ, 

βιταμίνεσ Β, αςβζςτιο, μαγνήςιο, 

φϊςφοροσ, κάλιο. 

Ανοςοποιητικό, 

λειτουργία νευρικοφ 

ςυςτήματοσ, απορρόφηςη 

ςιδήρου, αντιοξειδωτικόσ 



 

Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, κάλιο, 

βιταμίνεσ Α, Β και C, 

υδατάνθρακεσ. 

Ενζργεια, αντιοξειδωτικά, 

όραςη, ομαλή ανάπτυξη. 

 

Τδατάνθρακεσ, λιπαρά, 

μαγνήςιο, κάλιο, ψευδάργυροσ, 

χαλκόσ. 

Ενζργεια, βελτίωςη 

εγκεφαλικήσ λειτουργίασ 

& ροήσ αίματοσ, 

προςταςία δζρματοσ, 

μυϊν & ιςτϊν, μείωςη 

«κακήσ» χοληςτερόλησ. 

 

Πρωτεΐνεσ, υδατάνθρακεσ, 

λιπαρά οξζα, βιταμίνη Ε, 

μαγνήςιο, αςβζςτιο, χαλκόσ, 

μαγγάνιο, φυλλικό οξφ, 

αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ. 

Ενζργεια, ομαλή 

λειτουργία νευρικοφ 

ςυςτήματοσ, ενίςχυςη 

οςτϊν, μείωςη 

αρτηριακήσ πίεςησ, 

προςταςία από διάφορεσ 

μορφζσ καρκίνου. 

 

Φυτικζσ ίνεσ, βιταμίνη Α, κάλιο, 

μαγνήςιο, ςίδηροσ, μαγγάνιο, β- 

καροτζνιο, αντιοξειδωτικζσ 

ουςίεσ,  

Καλή λειτουργία εντζρου, 

μυϊν, υγεία δζρματοσ, 

ομαλή ανάπτυξη. 

 

 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΝΣΙΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΔΕΚΑΣΙΑΝΟΤ >> 



 


