
Εργασία στη Χημεία – Σχολικό Έτος 2018 – 2019 

Γυμνάσιο Βουλιαγμένης –  Β' Τάξη – 2
ο
 Τετράμηνο 

«Πρωινό Γεύμα: Γνωρίζω, Αναγνωρίζω & Καταναλώνω Προσεκτικά» 

 

1) Να κατεβάσετε το αρχείο «Πρωϊνό Γεύμα - Περιεκτικότητα Τροφών» 
 

2) (10) Να σημειώσετε στο φύλλο εργασίας «RDI & ΗΣΔ» τις αντίστοιχες έννοιες 
 

3) (35) Να συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας «Πίνακας Περιεκτικότητας Τροφών» 
 

Σημείωση 1: Οι περιεκτικότητες βρίσκονται (α) Συσκευασίες τροφίμων ή  

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

Σημείωση 2: Ότι εκατοστιαία ένδειξη και να βρήκατε (w/w, w/v ή v/v%), να θεωρήσετε για 

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

Σημείωση 3: Να γράψετε τις περιεκτικότητες με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου 

 

4) Δίνονται έξι «διαφορετικά» πρωινά: 
  

a) (10) Πρωινό 1:  700 με 800 Kcal (θερμίδες) 

b) (15) Πρωινό 2:  600 με 700 Kcal και τουλάχιστον 150 mg βιταμίνη C 

c) (15) Πρωινό 3:  600 με 700 Kcal και τουλάχιστον 400 mg Ασβέστιο 

d) (15) Πρωινό 4:  500 με 600 Kcal και λιγότερο από 360 mg Νάτριο 

e) (30) Πρωινό 5:  700 με 800 Kcal και όλα τα παραπάνω 

f) (30) Πρωινό 6:  700 με 800 Kcal και εκ των οποίων: 

 Το 20 – 30% να προέρχεται από λιπαρά 

 Το 30 – 40% να προέρχεται από πρωτεΐνες 

 Το 30 – 40% να προέρχεται από υδατάνθρακες 
 

 Να επιλέξετε συνδυασμούς τροφών από τον κατάλογό σας όπως επιθυμείτε 

 Να υπολογίσετε την ποσότητα κάθε τροφής (g), ώστε να καλύψετε τις περιπτώσεις 

Πρωινό1, Πρωινό 2 ή 3 & Πρωινό 4 (Προαιρετικά τα πρωινά 5 & 6)   
 

 

Σημείωση 1: Δίδεται η αναλογία μάζας συστατικών και θερμιδομετρικής αξίας: 
 

Μάζα συστατικού  Θερμιδομετρική αξία 

1 g λιπαρά (fat) = 9 Kcal 

1 g πρωτεΐνης (protein) = 4 Kcal 

1 g υδατάνθρακα (carbohydrate)  = 4 Kcal 

 

5) (40) Να σημειώσετε στο φύλλο εργασίας «Πρωινά» τις απαντήσεις σας για τις περιπτώσεις 

των πρωινών που επιλέξατε και υπολογίσατε 
 

6) (15) Να σημειώσετε στο φύλλο εργασίας «Βιβλιογραφία» τις αναφορές σας 

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

b) http://www.physics.ntua.gr/mourmouras/trofes/index.html 

c) 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 όνομα «Πρωινό.Επίθετα.Τμήμα.2019» και να αποσταλεί  

στη ηλεκτρονική διεύθυνση tsico_58@yahoo.gr το αργότερο έως την 30
η

 Μαρτίου 2019.  

 

Σημείωση: Θέμα του e-mail ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ «Πρωινό.Επίθετα.Τμήμα.2019» 
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