
Πότε πρέπει να τρώγονται τα ενδιάμεσα 
γεύματα (δεκατιανό-απογευματινό);
 
Η κατανάλωση τακτικών γευμάτων είναι σημαντική για το παιδί σας. 
Εξασφαλίζει ότι το παιδί σας προσλαμβάνει επαρκή ενέργεια και τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να συγκεντρώνεται και να λει-
τουργεί σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εκτός των τριών κυρίως γευμάτων –πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό- 
το παιδί σας πρέπει να τρώει ένα μικρό, υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα το 
πρωί και ένα το απόγευμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργού-
νται πολύ μεγάλα κενά μεταξύ των γευμάτων και έτσι προλαμβάνε-
ται το αίσθημα πολύ μεγάλης πείνας στο παιδί.

Το αίσθημα της πείνας μπορεί να οδηγήσει το παιδί σας στο να κα-
ταναλώσει ακολούθως ένα πολύ μεγαλύτερο γεύμα και κατ’ επέκτα-
ση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενεργειακή πρόσληψη αυξά-
νοντας έτσι τον κίνδυνο να έχει μελλοντικά αυξημένο σωματικό 
βάρος.

Ιδανικά, το παιδί πρέπει να καταναλώνει ένα υγιεινό ενδιάμεσο γεύ-
μα το πρωί  (δεκατιανό) και ένα το απόγευμα (απογευματινό).

Μαζί με τα κυρίως γεύματα, το δεκατιανό και το απογευματινό συ-
νεισφέρουν ώστε το παιδί σας να λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεται για την ανάπτυξή του.

Επιλέξτε ένα υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα 
(δεκατιανό-απογευματινό)!

Ενδιάμεσα γεύματα

ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ!

Θυμηθείτε ότι το παιδί σας αντιγράφει τις δικές σας διατροφι-
κές συνήθειες! Γι’ αυτό να τρώτε και εσείς τακτικά γεύματα!

ΠΩΣ πρέπει να καταναλώνονται τα ενδιάμεσα 
γεύματα (δεκατιανό-απογευματινό); 

Τα παιδιά λατρεύουν να σας βοηθούν στην κουζίνα. Θα ήθελαν να 
συμπεριφέρονται «σαν μεγάλοι». Γι’ αυτό βοηθήστε το παιδί σας να 
γίνει αυτόνομο και επιτρέψτε του να αποφασίζει μαζί με εσάς για τα 
ενδιάμεσα γεύματά του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθη-
μερινή ζωή, που ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να βοηθή-
σουν. Παρουσιάστε το υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα (δεκατιανό-απογευ-
ματινό) στο παιδί σας με τέτοιο τρόπο, π.χ. 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα, 
ώστε να γίνει πιο δελεαστικό και να προ-
σελκύσει το παιδί σας.

Πού μπορεί να σας βοηθήσει 
το παιδί σας:

 Στο στρώσιμο και 
στη διακόσμηση 
του τραπεζιού  

 Στο πλύσιμο των 
φρούτων και λαχανικών

 Στο ανακάτεμα της σαλάτας και προσθήκη 
ελαιόλαδου

 Στο κόψιμο μαλα-
κών τροφίμων 
(π.χ. μπανά-
νες)
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ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό-απο-
γευματινό) πρέπει να καταναλώνονται;

Τί είναι ένα υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα (δεκατιανό-απογευματινό);
«Προσφέρετε στο παιδί σας υγιεινά γεύματα και ενδιάμεσα γεύματα» – 
Σίγουρα τα έχετε ξανακούσει αυτά! Ωστόσο, τι ακριβώς σημαίνει 
«υγιεινό»; Βασικά, είναι πολύ απλό!

Ένα υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα αποτελείται από τρόφιμα διαφορετικών 
ομάδων. Όσο μεγαλύτερη η ποικιλία και όσο πιο διαφορετικά είναι τα 
τρόφιμα που προσφέρετε στο παιδί σας, τόσο το καλύτερο αυτό.

∆ημιουργήστε ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό-απογευματι-
νό) από τις ακόλουθες ομάδες τροφίμων
  Λαχανικά
  Φρούτα
  Ψωμί και προϊόντα δημητριακών (π.χ. μούσλι και δημητριακά 

πρωινού χωρίς ζάχαρη)
  Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (π.χ. τυρί, γιαούρτι)

Υγιεινό είναι… 
να διαλέγετε τρόφιμα από τις διαφορετικές ομάδες τροφίμων που 
περιγράφηκαν παραπάνω είτε μόνα τους (π.χ. 1 μήλο, 1 καρότο, 1 
γιαούρτι) είτε συνδυαστικά (π.χ. φρούτο και γιαούρτι, ψωμί και τυρί, 
κλπ). Ένα μεγαλύτερο υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα (όπως ένας συνδυα-
σμός των παραπάνω τροφίμων) προτείνεται όταν:
1) Tο διάστημα μεταξύ του πρωινού και του μεσημεριανού ή με-

ταξύ του μεσημεριανού και του βραδινού είναι πολύ μεγάλο 
2) Tο προηγούμενο γεύμα δεν ήταν επαρκές.

Αν το παιδί σας τρώει τακτικά «υγιεινά» ενδιάμεσα γεύματα, θα προ-
σλαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη 
σωστή ανάπτυξή του. Επιπλέον, η κατανάλωση υγιεινών ενδιάμε-
σων γευμάτων βοηθούν στην πρόληψη της εμφάνισης αυξημένου 
σωματικού βάρους.

Οι γευστικές προτιμήσεις...
διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία. Έτσι, τώρα είναι η πιο κα-
τάλληλη στιγμή να υιοθετήσει το παιδί σας έναν υγεινό τρόπο δια-
τροφής ώστε να επιλέγει υγιεινά τρόφιμα σε όλη του τη ζωή!

Τα φρούτα και τα λαχανικά...
έχουν λίγες θερμίδες, αλλά είναι πλούσια σε βιταμίνες. Το παιδί σας 
πρέπει να τρώει πολλά φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα! Αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι ενός υγιεινού ενδιάμεσου γεύματος (δεκατια-
νό-απογευματινό)! Γι’ αυτό φροντίστε κάθε ενδιάμεσο γεύμα (δεκατια-
νό-απογευματινό) να περιέχει πάντα μία μερίδα φρούτου ή λαχανικού!

∆ώστε στο παιδί σας ένα «υγιεινό» ενδιάμεσο γεύμα (δεκατια-
νό) κάθε μέρα για το νηπιαγωγείο! 

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι το παιδί σας συγκεντρώ-
νεται και αποδίδει καλύτερα στο νηπιαγωγείο!

ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ! 

Τρώτε κι εσείς οι ίδιοι τακτικά φρούτα και λα-
χανικά και δοκιμάστε νέα είδη. Με αυτόν τον τρό-

πο θα παρακινήσετε το παιδί σας να τρώει κι αυτό φρούτα και 
λαχανικά και να δοκιμάζει καινούργια είδη. Εκφράστε το πόσο 
σας αρέσουν τα φρούτα και τα λαχανικά.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΕΚΑΤΙΑΝΟΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:

Μικρά υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα:

 ένα καρότο

 ένα γιαούρτι

 ένα μήλο

Μεγάλα υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα:

 1 γιαούρτι + ένα μήλο κομμένο σε κομματάκια

 1 φέτα ψωμί + 1 φέτα τυρί + 1 ντομάτα

Ενισχύστε τις υγιεινές διατροφικές συμπεριφορές του παι-
διού σας και στο σπίτι έχοντας διαθέσιμα και εύκαιρα υγιεινά 
ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό-απογευματινό)! 

Πιθανώς θα παρατηρήσετε ότι το παιδί σας αποδέχεται και προ-
τιμά τα υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα περισσότερο καθώς περνάει 
η σχολική χρονιά και εξελίσσεται το πρόγραμμα Toy Box.

ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟ 

ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ;

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό-απο-
γευματινό) πρέπει να καταναλώνονται;

Τί είναι ένα υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα (δεκατιανό-απογευματινό);
«Προσφέρετε στο παιδί σας υγιεινά γεύματα και ενδιάμεσα γεύματα» – 
Σίγουρα τα έχετε ξανακούσει αυτά! Ωστόσο, τι ακριβώς σημαίνει 
«υγιεινό»; Βασικά, είναι πολύ απλό!

Ένα υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα αποτελείται από τρόφιμα διαφορετικών 
ομάδων. Όσο μεγαλύτερη η ποικιλία και όσο πιο διαφορετικά είναι τα 
τρόφιμα που προσφέρετε στο παιδί σας, τόσο το καλύτερο αυτό.

Δημιουργήστε ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό-απογευματι-
νό) από τις ακόλουθες ομάδες τροφίμων
�� Λαχανικά
�� Φρούτα
�� Ψωμί και προϊόντα δημητριακών (π.χ. μούσλι και δημητριακά 

πρωινού χωρίς ζάχαρη)
�� Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (π.χ. τυρί, γιαούρτι)

Υγιεινό είναι… 
να διαλέγετε τρόφιμα από τις διαφορετικές ομάδες τροφίμων που 
περιγράφηκαν παραπάνω είτε μόνα τους (π.χ. 1 μήλο, 1 καρότο, 1 
γιαούρτι) είτε συνδυαστικά (π.χ. φρούτο και γιαούρτι, ψωμί και τυρί, 
κλπ). Ένα μεγαλύτερο υγιεινό ενδιάμεσο γεύμα (όπως ένας συνδυα-
σμός των παραπάνω τροφίμων) προτείνεται όταν:
1) Tο διάστημα μεταξύ του πρωινού και του μεσημεριανού ή με-

ταξύ του μεσημεριανού και του βραδινού είναι πολύ μεγάλο 
2) Tο προηγούμενο γεύμα δεν ήταν επαρκές.

Αν το παιδί σας τρώει τακτικά «υγιεινά» ενδιάμεσα γεύματα, θα προ-
σλαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη 
σωστή ανάπτυξή του. Επιπλέον, η κατανάλωση υγιεινών ενδιάμε-
σων γευμάτων βοηθούν στην πρόληψη της εμφάνισης αυξημένου 
σωματικού βάρους.

Οι γευστικές προτιμήσεις...
διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία. Έτσι, τώρα είναι η πιο κα-
τάλληλη στιγμή να υιοθετήσει το παιδί σας έναν υγεινό τρόπο δια-
τροφής ώστε να επιλέγει υγιεινά τρόφιμα σε όλη του τη ζωή!

Τα φρούτα και τα λαχανικά...
έχουν λίγες θερμίδες, αλλά είναι πλούσια σε βιταμίνες. Το παιδί σας 
πρέπει να τρώει πολλά φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα! Αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι ενός υγιεινού ενδιάμεσου γεύματος (δεκατια-
νό-απογευματινό)! Γι’ αυτό φροντίστε κάθε ενδιάμεσο γεύμα (δεκατια-
νό-απογευματινό) να περιέχει πάντα μία μερίδα φρούτου ή λαχανικού!

Δώστε στο παιδί σας ένα «υγιεινό» ενδιάμεσο γεύμα (δεκατια-
νό) κάθε μέρα για το νηπιαγωγείο! 

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι το παιδί σας συγκεντρώ-
νεται και αποδίδει καλύτερα στο νηπιαγωγείο!

Γίνετε πρότυπό Γία τό παίΔί σασ! 

τρώτε κι εσείς οι ίδιοι τακτικά φρούτα και λα-
χανικά και δοκιμάστε νέα είδη. Με αυτόν τον τρό-

πο θα παρακινήσετε το παιδί σας να τρώει κι αυτό φρούτα και 
λαχανικά και να δοκιμάζει καινούργια είδη. εκφράστε το πόσο 
σας αρέσουν τα φρούτα και τα λαχανικά.

παραΔείΓΜατα «υΓίείνών» ενΔίαΜεσών ΓευΜατών 

(Δεκατίανό-απόΓευΜατίνό):

Μικρά υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα:

 ένα καρότο

 ένα γιαούρτι

 ένα μήλο

Μεγάλα υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα:

 1 γιαούρτι + ένα μήλο κομμένο σε κομματάκια

 1 φέτα ψωμί + 1 φέτα τυρί + 1 ντομάτα

ενισχύστε τις υγιεινές διατροφικές συμπεριφορές του παι-
διού σας και στο σπίτι έχοντας διαθέσιμα και εύκαιρα υγιεινά 
ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό-απογευματινό)! 

πιθανώς θα παρατηρήσετε ότι το παιδί σας αποδέχεται και προ-
τιμά τα υγιεινά ενδιάμεσα γεύματα περισσότερο καθώς περνάει 
η σχολική χρονιά και εξελίσσεται το πρόγραμμα Toy Box.
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Η έρευνα που κατέληξε στα αποτελέσµατα αυτά χρηµατοδοτήθηκε 
από το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΠΠ7/2007-2013) βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης αριθ. 245200.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό και με την αναδημοσίευση 
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