
ΤΡΟΦΗ 

Είναι σηµαντική γιατί δίνει ενέργεια και χαρά στον άνθρωπο 

Παράγεται µε τη γεωργία, τη κτηνοτροφία και το κυνήγι 

 



Ο πληθυσµός της γης έχει αυξηθεί και χρειάζεται περισσότερη τροφή, άρα εντατική γεωργία 
που πολλές φορές δεν έχει καλά αποτελέσµατα για τις τροφές που φτάνουν στο πιάτο µας 

 

 

 

Επίσης υπάρχουν τροφές που έχουν υποστεί µεγάλη επεξεργασία, δηλαδή µέσα στα 
εργοστάσια τροφίµων τους βάζουν επιπλέον ζάχαρη, αλάτι και άλλα πολύ κακά συστατικά που 
λέγονται συντηρητικά. Αυτές οι τροφές είναι νόστιµες αλλά είναι και πολύ ανθυγιεινές 

Χαλασμένο ρύζι και μπανάνες



Άρα πρέπει προσεκτικά, έξυπνα και µε αγάπη προς τον εαυτό µας, να επιλέγουµε τις τροφές 
που βάζουµε στο πιάτο µας 

Να κάποιοι τρόποι για να επιλέγουµε πάντα υγιεινές και αξιόπιστες τροφές 

Ψωνίζουµε από έναν κρεοπώλη που εµπιστευόµαστε, φυτεύουµε τα δικά µας λαχανικά/φρούτα 
αν έχουµε κήπο αλλιώς µια καλή επιλογή είναι τα βιολογικά και ελληνικά προϊόντα 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Είναι ο τρόπος που επιλέγουµε τη τροφή µας. Δηλαδή πως συνηθίζουµε να τρώµε! 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Φαγητά και υλικά διαλεγµένα από τις Μεσογειακές Χώρες 

 

 



Η πιο υγιεινή και δηµοφιλής διατροφή! 
Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διατροφής είναι το πολύ ελαιόλαδο, τα όσπρια, τα 
δηµητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα πολλά ψάρια, το τυρί και το γιαούρτι και 

λίγο κρέας 



Η Πυραµίδα της Μεσογειακής Διατροφής 



Ψωµί, Λάδι, Δηµητριακά: Σε κάθε γεύµα 

Φρούτα & Λαχανικά: Μια φορά την ηµέρα



Όσπρια: 3 φορές την εβδοµάδα 

Ψάρια, Γιαούρτι, Τυρί, Αυγά, Κοτόπουλο: 2 
φορές την εβδοµάδα



Κρέας: 1-2 φορές την εβδοµάδα 



Υδατάνθρακες 

Πρωτεΐνες 

Λιπαρά 



Φρούτα και Λαχανικά 

Τροφές για γερά Κόκκαλα



Τροφές για Γερά δόντια 

Τροφές για Δύναµη στον οργανισµό



Τροφές για δυνατή όραση 

Τροφές για δυνατό µυαλό



Τροφές για χαρά και ενέργεια 

Τροφές που µαλακώνουν το εσωτερικό του σώµατος



 



Τροφές που κάνουν κακό στον οργανισµό 



Το πιάτο της µεσογειακής διατροφής 
(Σε πόσα µέρη χωρίζεται; ποιες τροφές καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του πιάτου της 

Μεσογειακής Διατροφής;) 



Διάφορα πιάτα Μεσογειακής Διατροφής 



 



 



Με παλαµάκια συλλαβίζω τις λέξεις 

ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟ

ΣΤΑΦΥΛΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΚΕΡΑΣΙ



ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ             ΠΕΠΟΝΙ 

ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ         ΜΥΡΤΙΛΟ 



Άσκηση 
Περιγράψτε ένα φρούτο και αφήστε τους συµµαθητές να µαντέψουν 

Αινίγµατα 
Είµαι κόκκινη µε µαύρες βούλες στολίζω τα γλυκά και µε τρώνε τα παιδιά. Τι είναι; (η 
φράουλα) 

Ολόγλυκα και νόστιµα Τα τρων’ και τα πουλάκια Και τα παιδιά στ’ αυτάκια τους τα’ χουν 
σκουλαρικάκια. Τι είναι; (τα κεράσια) 

Σου ξινίζω τη γλωσσίτσα και γκριµάτσες όλο κάνεις. Μα αν λείψω απτή σουπίτσα, 
νοστιµιά εσύ δεν θα ΄χεις. Τι είναι; (το λεµόνι) 

Βρείτε διαφημιστική λεζάντα για τα παρακάτω 3 προϊόντα (φέρτε τις προτάσεις σας στην τάξη) 



 



Στάσεις γιόγκα (δέντρο, αγελάδα µε γάτα, ψάρι)


