
Δργασία στη Χημεία – Σχολικό Έτος 2017 – 2018 

Γυμμάσιο Βουλιαγμέμης –  Β' Τάνη – 2
ο
 Τετράμημο 

«Πρωιμό Γεύμα: Γμωρίζω, Αμαγμωρίζω & Καταμαλώμω Προσεκτικά» 

 

1) Να κατεβάσετε το αρχείο «Πρωϊμό Γεύμα - Περιεκτικότητα Τροφώμ» 

2) Να σημειώσετε στο φύλλο εργασίας «RDI & ΗΣΔ» τις αμτίστοιχες έμμοιες 

3) Να συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας «Πίμακας Περιεκτικότητας Τροφώμ» 
 

ημείωση 1: Οι περιεκτικότητες βρίσκομται (α) σε συσκευασίες τροφίμωμ ή  

(β) στο διαδίκτυο (Λένεις κλειδιά: nutritional value, nutrition data ή composition analysis) 
 

ημείωση 2: Ότι εκατοστιαία έμδεινη και μα βρήκατε (w/w, w/v ή v/v%), μα θεωρήσετε 

για λόγους απλοποίησης ότι είμαι επί τοις εκατό βάρος κατά βάρος (%w/w) 
 

ημείωση 3: Να γράψετε τις περιεκτικότητες με στρογγυλοποίηση εμός δεκαδικού ψηφίου 

 

4) Να επιλένετε, από τομ παραπάμω κατάλογο, συμδυασμούς τροφώμ που επιθυμείτε ως 

πρωϊμό και μα υπολογίσετε τημ ποσότητα για κάθε τροφή σε γραμμάρια (g), ώστε το 

πρωιμό σας μα αμτιστοιχεί στις περιπτώσεις που αμαφέρομται παρακάτω : 
 

Πρωιμό 1:  500 με 600 Kcal (θερμίδες) 

Πρωιμό 2:  500 με 600 Kcal και τουλάχιστομ 60 mg βιταμίμη C 

Πρωιμό 3:  500 με 600 Kcal και τουλάχιστομ 400 mg Ασβέστιο 

Πρωιμό 4:  500 με 600 Kcal και λιγότερο από 360 mg Νάτριο 

Πρωιμό 5:  500 με 600 Kcal και όλα τα παραπάμω 

Πρωιμό 6:  500 με 600 Kcal και εκ τωμ οποίωμ: 

 Το 20 – 30% μα προέρχεται από λιπαρά 

 Το 30 – 40% μα προέρχεται από πρωτεΐμες 

 Το 30 – 40% μα προέρχεται από υδατάμθρακες 
 

ημείωση: Δίδεται η αμαλογία μάζας συστατικώμ και θερμιδομετρικής ανίας: 
 

Μάζα συστατικού  Θερμιδομετρική ανία 

1 g λιπαρά (fat) = 9 Kcal 

1 g πρωτεΐμης (protein) = 4 Kcal 

1 g υδατάμθρακα (carbohydrate)  = 4 Kcal 

 

5) Να σημειώσετε στο φύλλο εργασίας «Πρωιμά» τις απαμτήσεις σας για τις περιπτώσεις: 

Πρωιμό 1 & 4, Πρωιμό 2 ή 3 και Προαιρετικά τα πρωιμά 5 & 6 

 

6) Να σημειώσετε στο φύλλο εργασίας «Βιβλιογραφία» τις βιβλιογραφικές σας αμαφορές.  

Α) http://www.nutritionvalue.org/foods_by_Vitamin+C_content.html 

Β) Brady J.; Humiston G.; “General Chemistry – Principles & structure”, Publishers 

Wiley & sons, Edition 5, Copyright 1990 ISBN-13: 978-0471621317 

 

7) Να αποθηκεύσετε το αρχείο με όμομα «Πρωιμό.Δπίθετο.Τμήμα.2018». 

Παράδειγμα: «Τσιμταβής.Β10.2018» και μα το αποστείλετε στη ηλεκτρομική διεύθυμση 

tsico_58@yahoo.gr το αργότερο έως τημ 30
η

 Μαρτίου 2018.  

 

ημείωση: Για μα γίμει δεκτή η εργασία, ως θέμα του e-mail αμαγράφετε ΤΠΟΧΡΔΩΣΙΚΑ: 

Πρωιμό.Δπίθετο.Σμήμα.2018 Παράδειγμα: Πρωιμό.Σσιμταβής.Β10.2018 

http://www.nutritionvalue.org/foods_by_Vitamin+C_content.html
mailto:tsico_58@yahoo.gr

