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1. Ποικιλία→ Μεταξύ τροφίμων 

2. Συχνότητα→ Κατάλληλος 
αριθμός γευμάτων 

3. Ποιότητα→ Θρεπτικά τρόφιμα 
και πλήρη γεύματα 

4. Ποσότητα→ Κατάλληλο 
μέγεθος μερίδας 

5. Συνθήκες→ Κατάλληλη 
ατμόσφαιρα γευμάτων

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



Πόσα γεύματα πρέπει 
να κάνουν τα παιδιά 

μέσα στην ημέρα; 

• Ανάλογα τις ανάγκες του 
κάθε παιδιού (βάρος, ύψος, 
ηλικία) 

• 3 κυρίως γεύματα

• 2-3 ενδιάμεσα γεύματα 

• Ίσως και προ ύπνου γεύμα 

(1 ποτήρι γάλα ή 1 φρούτο)  



Γιατί επιμένουμε στη 
συχνότητα των 

γευμάτων;

• Καλή λειτουργία του μεταβολισμού

• Καλύτερη ρύθμιση της όρεξης-
σακχάρου αίματος 

• Λιγότερη όρεξη στο κύριο γεύμα

• Καλύτερος έλεγχος του σωματικού 
βάρους 

• Βελτίωση σχολικής απόδοσης 

• Επαρκής ενέργεια για σωματική 
δραστηριότηρα και άσκηση 



ΠΡΩΙΝΟ 
▪ Το πρώτο γεύμα της ημέρας

▪ Παροχή ενέργειας μετά τη βραδινή νηστεία

▪ Βελτίωση διάθεσης 

▪ Βελτίωση συγκέντρωσης και σχολικής απόδοσης 

▪ Ενίσχυση λειτουργίας ανοσοποιητικού συτήματος 

▪ Μείωση τσιμπολογήματος και καλύτερος έλεγχος βάρους 

▪ Πρέπει να αποτελεί το 25% των ημερήσιων προσλαμβανόμενων θερμίδων 

▪ Αποφυγή πίεσης → όταν παιδιά μειωμένη όρεξη το πρωί 



Επιλογές 
πρωινού

▪ Γάλα (1,5%) + ψωμί + μέλι

▪ Γάλα + δημητριακά ολικής + 1 φρούτο

▪ Γάλα + φρυγανιές ολικής + μαρμελάδα

▪ Φυσικός χυμός πορτοκάλι + τοστ ολικής με
τυρί

▪ 2 κριτσίνια με τυρί + φυσικός χυμός φρούτων

▪ Γάλα (1,5%) + βρώμη + μέλι

▪ Γάλα (1,5 %) + σπιτικό cake

▪ Γάλα (1,5 %) + 2 μπισκότα πρωινού + ½
μπανάνα



Επιλογές 
πρωινού

▪ Γάλα (1,5%) + κουλούρι
σουσαμένιο + 1 φρούτο

▪ ½ κεσεδάκι γιαούρτι (2%) +
μπανάνα + 1 μπισκότο ολικής

▪ Φυσικός χυμός φρούτων +
κριτσίνια ολικής με τυρί

▪ Αυγό βραστό + φρυγανιά
ολικής με μαρμελάδα ή μέλι



Pancakes
για όλους 

• Με αλεύρι ολικής άλεσης ή ζέας

Συνδυασμοί: 

• Η μερίδα είναι 2-3 pancakes

▪ 1 κουταλάκι ταχίνι με μέλι και 
φρέσκα φρούτα

▪ Γιαούρτι-μέλι-berries 

▪ Τριμμένους ξηρούς καρπούς 
(αμύγδαλα – καρύδια) , 1 κουταλάκι 
μέλι , 3-4 φέτες μπανάνα και από 
πάνω φράουλες ή σταγόνες μαύρης  
σοκολάτας 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 

• Δεκατιανό + Απογευματινό

Παροχή ενέργειας μέχρι το επόμενο κύριο γεύμα, με σκοπό:

• Πνευματική απόδοση και συγκέντρωση στο σχολείο

• Παιχνίδια με φίλους

• Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

• Μην τα παραλείπουμε!



Ιδέες για
θρεπτικά snacks 

• Προτιμήστε ό,τι έχει λιγότερη
ζάχαρη και λιπαρά

• Απλές τροφές

• Αποφύγετε επεξεργασμένα
τρόφιμα και σφολιατοειδή

• Συμμετοχή παιδιού στην
επιλογή δεκατιανού (τι θα
ήθελες να φας, διάλεξε μεταξύ
2 επιλογών)

• Δοκιμάστε να φτιάξετε μια
συνταγή για σνακ μαζί με το
παιδί σας



ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ SNACK
ΣΠΙΤΙΚΕΣ

• Ψωμί πολύσπορο με ταχίνι + μέλι + ½  μπανάνα 

• Μικρή αραβική με τυρί + γαλοπούλα + λαχανικά 

• Sandwich ολικής με κοτόπουλο (από προηγούμενη ημέρα) ή κοτομπουκιές+  
μουστάρδα + μαρούλι-ντομάτα

• Μπανάνα + 1 χούφτα αμύγδαλα 

• Γενικά: Φρούτα ή αποξηραμένα φρούτα (cranberries, χουρμάδες,σύκα, 
σταφίδες, δαμάσκηνα, βερίκοκα) + ξηροί καρποί 



ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΓΛΥΚΟ, 
ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΥ ΦΤΙΑΞΩ;

• Κυρίως απογευματινό

• Προτιμάμε να είναι χορτάτο το παιδί
όταν τρώει γλυκό

• Να μην είναι ώρα κυρίους γεύματος

• Να μην γίνει καθημερινότητα

• Επιλογές χωρίς βούτυρο, ζάχαρη και
κρέμα γάλακτος

• Επιλογές σνακς που αναφέραμε
(μπάρες βρώμης, cookies)

• Kέρασμα στο σχολείο ή σε πάρτυ

• Όσο περισσότερη έκθεση σε αυτά τόσο πιο
μεγάλη επιθυμία (να μην υπάρχει πάντα
στο ψυγείο σοκολάτα)



«Μαγειρεύουμε μαζί» 

• Συμμετέχουν και δημιουργούν

• Διαλέγουν τα υλικά 

• Περισσότερες πιθανοτητες να 
καταναλώσουν κάτι υγιεινό 

• Δοκιμάζουν νέες γεύσεις 

• Ανάπτυξη του αισθήματος της 
ευθύνης

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 



ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
SNACK

«Μαγειρεύουμε μαζί» 
• Μπάρα σοκολάτας (χωρίς ψήσιμο)

• Σπιτικό cake με μπανάνα-βρώμη-κακάο 

• Cookies (με 3 υλικά) 

• Μπουκίτσες ενέργειεας με ταχίνι ή 
φυστικοβούτυρο + βρώμη 

• Πιτσάκια muffins

• Τσιπς Μπανάνας

• Muffins φρούτων (με σταγόνες σοκολάτας 
υγείας) 

• *Οι συνταγές θα δοθούν στο τέλος της 
παρουσίασης 



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ



1. Smoothie με 
γάλα + μπανάνα 

• ½ ποτήρι γάλα (1,5%) 

• ½  μπανάνα

• 1 κουταλιά σούπας αμύγδαλα 

• Κανέλα ή 1κγ κακάο 

• 2 κ.γλυκού μέλι

• Για το σερβίρισμα: 1 
κουταλάκι λιναρόσπορο



2. Γιαούρτι με 
χαμηλά λιπαρά 

• Ιδανική επιλογή → άσπρο γιαούρτι (2%)

• Προσθέστε μέλι, μαρμελάδα, φρούτα,
ξηρούς καρπούς, σπόρους

• Σε «δύσκολες περιπτώσεις» → επιδόρπιο
γιαουρτιού με φρούτα

• Αποφύγετε τα «παιδικά» γιαούρτια

• Φτωχά σε θρεπτικά συστατικά

• Πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά



Άλλες επιλογές 
κυλικείου

• Παστέλι με ξηρούς καρπούς

• Κουλούρι Θεσ/κης ολικής άλεσης

• Σταφιδόψωμο

• Κριτσίνια ολικής με ηλιόσπορους

• Τοστ ολικής με ντομάτα, τυρί και
γαλοπούλα βραστή

• Ψωμί με ταχίνι + μέλι + κακάο

• Αραβική με cottage, αγγούρι και
καλαμπόκι βραστό



Άλλες επιλογές 
κυλικείου

• Φρουτοσαλάτα με 2-3 φρούτα μέλι
και κανέλα

• Καλαμπόκι βραστό

• Μπάρες δημητριακών ολικής άλεσης

• Μπάρες φρούτων με μπανάνα και
χουρμάδες

• «Μπουγκάκι» με chips μπανάνας,
ξηρούς καρπούς και σταγόνες
σοκολάτας

• Φυσικός χυμός με ρόδι και πορτοκάλι



ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 
• Μεσημεριανό & Βραδινό

• Καλύπτουν τις ανάγκες του σώματος σε ενέργεια και
θρεπτικά συστατικά

• Πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

1. Πληρότητα: Τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων

2. Ποικιλία: Διαφορετικά τρόφιμα από κάθε ομάδα τροφίμων

3. Ποσότητα: Ικανοποίηση του αισθήματος της πείνας



Φτιάχνω το 
πιάτο μου 

• Έστω πιάτο μερίδας

• Τι πρέπει να περιλαμβάνει 
και

• Πόσο χώρο να καταλαμβάνει 
το κάθε τρόφιμο

• Π.χ. Μακαρόνια με σάλτσα 

• Π.χ. Κοτόπουλο με πατάτες

• Τι ανάγκες εξυπηρετεί; 

• Χορταίνουν τα παιδιά;

• Αφορά και τους ενήλικες; 



Φρούτα ή λαχανικά 

• Καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του πιάτου

• Σε κάθε γεύμα  

• 1 μερίδα φρούτου= 1 φρούτο ή ½ 
μπανάνα ή ½ φλ. χυμός ή 2-3 
αποξ.  φρούτα

• 1 μερίδα λαχανικών= 1 φλ. ωμή 
σαλάτα ή ½ βραστά λαχανικά

• Φροντίστε να υπάρχει παντα 
ποικιλία φρούτων, λαχανικών και 
χρωμάτων στην κουζίνα 



Δημητριακά ή 
αμυλούχα 

• Καταλαμβάνουν το ¼ του πιάτου
–της μερίδας

• Μακαρόνια, ρύζι, πατάτες, ψωμί,
όσπρια και λαδερά (πηγή
φυτικών πρωτεϊνών)

• Ολικής άλεσης

• Υδατάνθρακες: Αποτελούν το
50% των ημερήσιων θερμίδων



Πρωτεϊνούχα 
τρόφιμα

• Καταλαμβάνουν το ¼ του πιάτου –της
μερίδας

• Κρέας ή γαλακτοκομικά

• Κόκκινο κρέας, πουλερικά, κοτόπουλο, 
ψάρι, αυγά, τυρί, όσπρια, ξηροί 
καρποί, γάλα ή γιαούρτι 

• Επιλέξτε άπαχα ή 
ημιαποβουτυρωμένα → ό,τι περιέχει 
πρωτεϊνες → πλούσιο σε λίπος 

• Μεσογειακή διατροφή → 3 μερίδες 
κόκκινου κρέατος/εβδομάδα 



Πλήρες πιάτο

• Χορταστικό

• Οδηγεί σε κορεσμό, αφού
περιέχει τρόφιμα από 3
ομάδες τροφίμων

• Καλύπτει τις ανάγκες του
οργανισμού σε θρεπτικά
συστατικά

• Ωστόσο, περιορισμοί→ π.χ.
Φακές + τυρί;



Το πλήρες γεύμα μπορεί 
να περιλαμβάνει:

• Όσπρια + τυρί + σαλάτα εποχής 

• Μπιφτέκι + πατάτες + ψητά λαχανικά

• Ψάρι + πουρές + βραστή σαλάτα 

• Φασολάκια + τυρί άσπρο + σαλάτα με 
ελιές 

• Κοτόπουλο + ψωμί + σαλάτα εποχής 



Αρκούν αυτά; 

• Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο

• Αποφεύγουμε βούτυρο και trans λιπαρά

• Λαχανικά και φρούτα με ποικιλία
χρωμάτων → ποικιλία βιταμινών

• Ολικής άλεσης δημητριακά

• Περιορίστε άσπρο ρύζι και λευκό ψωμί

• Αποφύγετε μπέικον, αλλαντικά και
επεξεργασμένα κρέατα



Αρκούν αυτά; 

• Άσκηση ως τρόπος ζωής

• 10.000-12.000 βήματα/ημέρα

• Αποφυή γεύματα μπροστά από οθόνη

• Προτείνεται οικογενειακό τραπέζι

• Δοκιμάστε πληθώρα δραστηριοτήτων
(hobbies), ώστε να καταλήξετε σε αυτό που
τελικά ευχαριστεί το παιδί



Αρκούν αυτά; 

• Νερό → καλύτερο μέσο ενυδάτωσης 

• Ζαχαρούχα ποτά → όρεξη και     κορεσμό

• Χυμοί→ προτιμήστε φυσικούς με παγάκια 
ή νερό

• Πάντα μπουκαλάκι νερό στο σχολείο ή στις 
δραστηριότητες 

• Πριν διψάσει το παιδί  



ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 

• Τυποποιημένα τρόφιμα και γλυκά, π.χ. σοκολάτα, μπισκότα, ντόνατς, κρουασάν, κ.ά.,
καθώς περιέχουν κρυμμένη ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά

• Αναψυκτικά, καθώς είναι εθιστικά, περιέχουν αρκετή ζάχαρη, χωρίς να προσφέρουν
θρεπτικά συστατικά (κενές θερμίδες) στον οργανισμό του.

• Συσκευασμένους χυμούς τύπου amita, αφού περιέχουν πολύ περισσότερη ζάχαρη και
το χορταίνουν λιγότερο από το φρούτο.

• Επιδόρπια γιαουρτιού, καθώς περιέχουν χαμηλότερο ποσοστό πρωτεϊνών, ασβεστίου,
φωσφόρου, ψευδάργυρου και βιταμινών, σε σχέση με το γιαούρτι, αλλά περισσότερη
ζάχαρη.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Άφθονα τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης:

• Φρούτα & λαχανικά

• Ψωμί και δημητριακά 

• Όσπρια 

Καρποί και σπόροι

Ελαιόλαδο ώς κύριο λίπος

Συστηματική άσκηση

Μέτρια κατανάλωση κρασιού με 
τα γεύματα 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

• 1-2 φορές/εβδομάδα ψάρι

• 1-2 φορές εβδομάδα όσπρια

• 2-3 φορές/εβδομάδα όσπρια και λαδερά

• 1 φροά/εβδομάδα πουλερικά 
(κοτόπουλο, γαλοπούλα) 

• 1 φορά/εβδομάδα κόκκινο κρέας 
(μοσχάρι, χοιρινό) 



Γονείς προς μίμηση

• Γονείς με υγιεινές συνήθειες → παιδιά με
υγιεινές συνήθειες

• Π.χ. Αν τρώτε κάθε μέρα φρούτα →

περισσότερες πιθανότητες το παιδί να
ζητήσει να δοκιμάσει αυτό που εσείς τρώτε

• Παχυσαρκία κληρονομείται;

• Σίγουρα, κληρονομούνται οι συνήθειες
(τρόπος ζωής)



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 



ΓΕΥΜΑΤΑ/
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΒΡΑΔΙΝΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γάλα + δημητριακά 
ολικής

Φρούτο + 
αμύγδαλα

Μακαρόνια ολικής με κιμά + 
σαλάτα 

Χυμός ρόδι Γιαούρτι + μέλι 

ΔΕΥΤΕΡΑ Γάλα + καροτοcake Χυμός ρόδι Σπιτικές κοτομπουκιές + σπιτικός 
πουρές πατάτα-καρότου+ σαλάτα

Σοκολάτα 
υγείας + 
αμύγδαλα

Γάλα + τοστ με 
τυρί + ντομάτα 

ΤΡΙΤΗ Γάλα + ψωμί με 
ταχίνι + μέλι 

Φυσικός χυμός Λαδερά φαγητά + τυρί φέτα+ ψωμί 
πολύσπορο 

1 φρούτο + 
φουντούκια

Σουβλάκι 
κοτόπουλο + 
σαλάτα

ΤΕΤΑΡΤΗ Γάλα + δημητριακά 
ολικής

Σταφιδό
ψωμο

Ψάρι ψητό + χόρτα + πατάτες  
βραστές 

Ζελέ φρούτου Γιαούρτι + μέλι 

ΠΕΜΠΤΗ Γάλα + ψωμί με 
μαρμελάδα

Φρούτο + 
φουντούκια

Όσπρια + τυρί άσπρο + ψωμί 
πολύσπορο

Γιαούρτι + μέλι 
ή κρέμα 
βανίλιας 

Αυγό βραστό + 
σαλάτα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γάλα + τοστ ολικής Μπάρα  
δημητριακών

Μπιφτέκια με ρύζι καστανό + 
βραστό αρακά + καρότο 

Ανάμεικτος 
χυμός

Γάλα + 
δημητριακά 
ολικής

ΣΑΒΒΑΤΟ Γάλα + δημητριακά 
ολικής

Φρούτο + 
αμύγδαλα

Σπιτική πίτσα με ζύμη ολικής 
άλεσης + σαλάτα λάχανο-καρότο 

Χυμός ρόδι Αυγό βραστό + 
σαλάτα



ΣΥΝΤΑΓΕΣ



Pancakes 
για όλους 

Υλικά για 4 μερίδες 
• 120 γρ. αλεύρι ολικής αλέσεως ή ζέας

• 1 κουταλιά μέλι

• 1 πρέζα αλάτι χωρίς χημικά πρόσθετα

• 180 γρ. γιαούρτι (2%)

• 1 αβγό

• 40 ml ελαιόλαδο

• Βανίλια ή κανέλα Κεϋλάνης

• 1 κουταλάκι γλυκού σόδα

• 1 φλιτζάνι του καφέ νερό

Εκτέλεση 
Σ’ ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι , το αλάτι , τη ζάχαρη , τη βανίλια ή κανέλα , το λάδι
,το μέλι , το νερό . Τα ανακατεύουμε με το με το σύρμα . Στη συνέχεια προσθέτουμε
το αλεύρι , τη σόδα και ανακατεύουμε . Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι ( 24
εκ. ) σε μέτρια φωτιά . Βάζουμε μία κουταλιά από το μίγμα μας στο τηγάνι για κάθε
ένα παν-κέικ ( όσα χωράει το τηγάνι μας ) , προσοχή γιατί φουσκώνει αρκετά .
Γυρίζουμε από την άλλη πλευρά μόλις στεγνώνει η επάνω επιφάνεια και ροδίσει από
κάτω .

Συνδυασμοί (1 μερίδα = 2-3 pancakes): 

2-3 pancakes + 1 κ.γ. ταχίνι με μέλι και φρέσκα φρούτα 

2-3 pancakes + 2κ.γ τριμμένους ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα – καρύδια) + 1κγ μέλι + 3-
4 φέτες μπανάνα και από πάνω φράουλες + κακάο 



Μπάρες 
σοκολάτας 

χωρίς ψήσιμο 

Υλικά
Επιλογή σνακ πρωτεΐνης

Φυσικά γλυκαντικά από φρούτα και λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς

• 2 φλιτζάνια δαμάσκηνα

• 1 φλιτζάνι αμύγδαλα ή φουντούκια

• 3/4 φλιτζανιού ινδοκάρυδο (άγλυκο)

• 2 κουταλιές της σούπας κακάο

Εκτέλεση

1. Βάλτε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και χτυπήστε τα μέχρι να 
αποκτήσουν λεία υφή.

2. Βάλτε το μείγμα σε ένα τετράγωνο ταψάκι 20-22 εκατοστών.

3.  Καλύψτε το και βάλτε το στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

4. Μόλις το βγάλετε, κόψτε σε κομμάτια .

5.Φυλλάξτε στο ψυγείο, θα διατηρηθούν 1 εβδομάδα ή στην 
κατάψυξη για ένα μήνα! Απολαύστε τα κρύα ή κατεψυγμένα!



Cookies με 
3 υλικά 

Υλικά

• 1 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης 

• 1 φλιτζάνι ταχίνι με κακάο, χωρίς φοινικέλαιο

• 1 αυγό

Εκτέλεση 

1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C.
2. Ανακατεύουμε τα υλικά μαζί μέχρι να προκύψει ένα λείο μείγα.
3. Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες από τη ζύμη.
4. Τα απλώνουμε πάνω σε λαδόκολα και πιέζουμε προς τα κάτω με 
το πίσω μέρος ενός κουταλιού. Δεν θα απλώσουν καθόλου και έτσι 
μπορούμε να τα ψήσουμε όλα μαζί σε ένα μόνο ταψί.
5. Ψήνουμε για 12 λεπτά και στη συνέχεια αφήνουμε να κρυώσουν 
στο δίσκο για 1-2 λεπτά πριν τα βγάλουμε.



Μπάρες ενέργειας 
με βρώμη και 

φυστικοβούτυρο

Υλικά

• 2 κούπες βρώμη

• 1 κούπα ωμούς ανάλατους ξηρούς καρπούς

• ½ κούπα φυστικοβούτυρο 

• 3 κ. Σούπας κακάο 

• 1κ.σούπας ελαιόλαδο  

Οι μπάρες είναι ωμές ( raw ), δηλαδή, δεν υφίσταται 
θερμική επεξεργασία πάνω από τους 42°C, διατηρώντας 
έτσι αναλλοίωτα τα θρεπτικά συστατικά τους.

• Χρόνος προετοιμασίας: 25min

• Χρόνος αναμονής: 2h στη ψύξη



Energy bites με 
φυστικοβούτυρο 

ή ταχίνι

Υλικά

(Για περίπου 25 bites)

• ⅔ του φλιτζανιού κρεμώδες φυστικοβούτυρο ή ταχίνι ολικής άλεσης

• 1 φλιτζάνι νιφάδες βρώμης

• ½ φλιτζάνι δάκρια σοκολάτας ή σταφίδα

• ½ φλιτζάνι λιναρόσπορο

• 2 κ. σ. μέλι

• ½ φλιτζάνι τριμμένο ινδοκάρυδο (προαιρετικά, εάν είστε fan της καρύδας

Εκτέλεση με 4 μόνο βήματα :

• Ρίξτε όλα τα συστατικά σε ένα μπολ μεσαίου μεγέθους

• Ανακατέψτε με ένα κουτάλι, μέχρι να αναμειχθούν καλά

• Καλύψτε το μπολ με μία μεμβράνη και αφήστε το στο ψυγείο για 10’

• Start rolling! Πλάστε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια και το σνακ σας είναι 
έτοιμο!



Πιτσάκια 
muffins

Υλικά
• 1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 κουταλάκι baking powder

• 1 κοφτό κουταλάκι ξερό βασιλικό

• 3/4 κούπας γάλα

• 1 αυγό

• 1 κούπα τριμμένα τυριά της αρεσκείας σας

• 2 κουταλιές της σούπας τριμμένο σκληρό αλμυρό κεφαλοτύρι ή 
παρμεζάνα

• 3/4 κούπας κομμένο σε κομματάκια αλλαντικό της αρεσκείας σας

• 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά

Εκτέλεση
• Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 190 βαθμούς.

• Ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπείκιν και τον ξερό βασιλικό.
Προσθέτουμε το αυγό ελαφρώς χτυπημένο και το γάλα. Χτυπάμε με
πιρούνι και προσθέτουμε τα τυριά, το αλλαντικό και την πιπεριά.
Λαδώνουμε καλά ένα ταψάκι για muffins και μοιράζουμε το μείγμα
με κουτάλι. Ψήνουμε 20-25 λεπτά.



Τσιπς 
Μπανάνας

Υλικά

• 3 μπανάνες

• 1 ή 2 λεμόνια σε χυμό

Εκτέλεση

• Προθερμάνετε το φούρνο στους 80-100 ºC. Κόψτε σε λεπτές
φέτες τις μπανάνες. Τοποθετήστε τις σε ένα χαρτί ψησίματος
όσο πιο κοντά γίνεται, αλλά χωρίς να αγγίζει η μία φέτα την
άλλη.

• Ρίξτε χυμό λεμονιού στις φέτες μπανάνας και τοποθετήστε το
ταψί σας στο φούρνο. Ψήστε τις μπανάνες για 1 ώρα και λίγο
περισσότερο, ανάλογα με το πόσο τραγανές τις θέλετε.



Muffins 
φρούτων 

χωρίς ζάχαρη 

Υλικά

• 1 μήλο

• 1 μπανάνα

• 1 αχλάδι

• 1 αυγό

• 2 κ.σ. λάδι

• ½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα Κεϋλάνης

• Φαρίνα

Εκτέλεση

• Καθαρίζουμε τα φρούτα και τα χτυπάμε στο μούλτι μέχρι να 
έχουμε έναν πουρέ φρούτων.
Στη συνέχεια, προσθέτουμε τόση φαρίνα ώστε να έχουμε έναν 
παχύ χυλό (περίπου 200γραμ).
Ρίχνουμε και την κανέλα.

• Βουτυρώνουμε φόρμες για muffin και μοιράζουμε το μείγμα.

• Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 20-25 λεπτά.

• Η συνταγή δίνει περίπου 12 muffins.
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