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ΣΥΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΝΑΚ
Δημιουργήστε 

ένα ευφάνταστο βιώσιμο σνακ, 

δηλαδή ένα σνακ 

που σας κάνει χαρούμενους/ες, 

όταν το τρώτε. 

Η εικόνα ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: 

http://www.report24.gr/neratzomagiremata-sto-githiodiagwnismos-kaliteris-sintagis-me-neratzi/



Σνακ είναι μια μικρή μερίδα φαγητού που συνήθως 
τρώμε μεταξύ των κυρίως γευμάτων 
για να μας «κρατήσει» μέχρι την ώρα, 
που θα καθίσουμε στο τραπέζι για να 
απολαύσουμε το μεσημεριανό ή το βραδινό μας !
( h t t p s : / / w w w. d i a t r o f i . g r )

Η εικόνα ανακτήθηκε από τον ιστότοπο
https://www.fosonline.gr/plus/ey-zin/article/66329/ygieina-snak-gia-to-sxoleio-kai-oxi-mono

https://www.diatrofi.gr/
https://www.fosonline.gr/plus/ey-zin/article/66329/ygieina-snak-gia-to-sxoleio-kai-oxi-mono
https://www.fosonline.gr/plus/ey-zin/article/66329/ygieina-snak-gia-to-sxoleio-kai-oxi-mono


 Παιδιά γράψτε, εικονογραφήστε ή φωτογραφήστε
με τη βοήθεια των γονιών σας τη συνταγή ενός 
βιώσιμου σνακ.

Πώς οι κριτές του 
διαγωνισμού θα 
κρίνουν αν ένα 

σνακ είναι 
βιώσιμο; 

Πώς οι κριτές θα 
δώσουν τα 

περισσότερα 
αστέρια σε ένα 

σνακ; 

Κριτήρια που χαρίζουν αστέρια:

1)Φαντασία

2)Δημιουργικότητα

3)Νοστιμιά

4)Εποχικά και τοπικά υλικά

5)Λιγότερο έτοιμα  ή 
επεξεργασμένα τρόφιμα,

6)Λιγότερη σπατάλη τροφίμων

https://www.citydoctors.gr/blog/post/1328/diatrofikes-protaseis-gia-ygieino-snak-sto-sxoleio

 Στείλτε τη συνταγή σας μέσα στην προθεσμία!
 Κερδίστε αστέρια! 



Εποχικά φρούτα 

Εικόνα από το βιβλίο: Το φθινόπωρο της Ευγ. Φακίνου, εκδ. ΚέδροςΕικόνα από το βιβλίο: Ο χειμώνας της Ευγ. Φακίνου, εκδ. Κέδρος

Εικόνα από το βιβλίο: Η άνοιξη της Ευγ. Φακίνου, εκδ. Κέδρος

Εικόνα από το βιβλίο: Το καλοκαίρι της Ευγ. Φακίνου, εκδ. Κέδρος



seasonsa4.pdf
seasonsa4.pdf


Σπιτικά και αγοραστά 
τρόφιμα - παιχνίδι

Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε στο άρθρο 

«Τρέφομαι υγιεινά, προστατεύω 
το περιβάλλον_3η διδακτική 
παρέμβαση», πατώντας εδώ

Πατήστε πάνω 
στην εικόνα  

για να παίξετε!

https://blogs.sch.gr/9nipele/2020/04/23/trefomai-ygieina-prostateyo-to-perivallon/
https://learningapps.org/watch?v=py3ak97h220


Προτάσεις από το καλάθι του πικνίκ και 
το Βιβλίο των Απίθανων Συνταγών του

Συνταγή Αυγοπόντικα

Συνταγή Κρητικός ντάκος

Συνταγή Μπάρες γιαουρτιού

Συνταγή Μπάρες δημητριακών

Συνταγή Τυρόμπαλες

Συνταγή Φρουτοκάμπια

Προσέξτε μπορεί 
κάποια συνταγή να 
κρύβει παγίδες!!!

Συνταγή Αυγοπόντικα.pdf
Συνταγή Κρητικός ντάκος.pdf
Συνταγή Μπάρες γιαουρτιού.pdf
Συνταγή Μπάρες δημητριακών.pdf
Συνταγή Τυρομπαλες.pdf
Συνταγή Φρουτοκάμπια.pdf


Οι τρεις καλύτερες συνταγές κερδίζουν

Το χρυσό

Το ασημένιο

Το χάλκινο



• Ποιοι είναι οι κριτές;
Εσείς τα παιδιά και οι γονείς σας.

• Πώς θα βαθμολογήσετε;
Βαθμολογήστε κάθε συνταγή με 1 – 5 αστέρια.


