
 
 

1ε εβδξμάδα 2ε εβδξμάδα 

 ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ  ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Δ 
Ψτμί με βξύηροξ και 

μέλι ή μαομελάδα 

Φακέπ (με θέηα & 

στμί) 
Δ 

Ψτμί με βξύηροξ και 

μέλι ή μαομελάδα 

Αοακά με παηάηεπ-

καοόηα (με θέηα & 

στμί) 

Σ Αργό βοαζηό με στμί                   Κοεαηόζξρπα Σ Αργό βοαζηό με στμί                  

Χρλξπίηεπ με 

κξηόπξρλξ κξκκιμιζηό 

& ζαλάηα (αγγξύοι-

μηξμάηα) 

Σ Δεμεηοιακά με γάλα            

Πέμμεπ 4 ηροιά & 

ζαλάηα (αγγξύοι-

μηξμάηα) 
Σ Δεμεηοιακά με γάλα 

Γιξρβαολάκια (με 

θέηα & στμί) 

Π 
άμηξριηπ με ηροί και 

γαλξπξύλα 

Ψάοι με παηάηεπ ζηξ 

θξύομξ & ζαλάηα 

(λάςαμξ-καοόηξ) 
Π 

άμηξριηπ με ηροί και 

γαλξπξύλα 

Ψάοι πλακί & ζαλάηα 

(λάςαμξ-καοόηξ) 

Π Σζξροέκι ή κέικ 

παμακξηροόπιηα 

ζπιηική (αγγξύοι-

μηξμάηα) 
Π Σζξροέκι ή κέικ 

Φαζξλάδα, με θέηα & 

στμί 

 

 

 Σξ ποτιμό γεύμα ητμ παιδιώμ, νεκιμά μα ζεοβίοεηαι ζηιπ 9.00 π.μ. και 

ξλξκλεοώμεηαι ζηιπ 09.45 π.μ., ξπόηε και νεκιμά ηξ εκπαιδερηικό μαπ ποόγοαμμα. 

 

 ηιπ 11.00 π.μ., δίμεηαι θοεζκξζηιμμέμξπ ςρμόπ πξοηξκάλι ή θοξύηα επξςήπ. 

 

 ηιπ 15.30 μ.μ., ζεοβίοξμηαι είηε θοξύηα επξςήπ, όπτπ: μπαμάμα/ αςλάδι/ 

πξοηξκάλι/ ακηιμίδιξ, είηε γιαξύοηι με μέλι. 

 
 
 
 



 
 
 
 

3ε εβδξμάδα 4ε εβδξμάδα 

 ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ  ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ 

Δ 
Ψτμί με βξύηροξ και 

μέλι ή μαομελάδα 

Σοαςαμάπ, με 

μηξμάηα (με θέηα & 

στμί) 
Δ 

Ψτμί με βξύηροξ και 

μέλι ή μαομελάδα 

ξύπα με θαζόλια 

μαροξμάηικα (με 

θέηα & στμί) 

Σ 
Αργό βοαζηό με 

στμί                  

Κξηόπξρλξ 

λεμξμάηξ, με ούδι & 

ζαλάηα (λάςαμξ-

καοόηξ) 

Σ Αργό βοαζηό με στμί                  Κξηόζξρπα 

Σ Δεμεηοιακά με γάλα           

Μπιθηέκια με πξροέ 

& ζαλάηα (αγγξύοι-

μηξμάηα)   
Σ Δεμεηοιακά με γάλα           

Παζηίηζιξ & ζαλάηα 

(αγγξύοι-μηξμάηα)   

Π 
άμηξριηπ με ηροί 

και γαλξπξύλα 
Ψαοόζξρπα Π 

άμηξριηπ με ηροί 

και γαλξπξύλα 

Ψαοξκοξκέηεπ με 

βοαζηά λαςαμικά 

(θέηα & στμί) 

Π Σζξροέκι ή κέικ 
Λαςαμόορδξ (με 

θέηα & στμί) 
Π Σζξροέκι ή κέικ 

Μακαοόμια 

μαπξλιηάμε, με ηροί 

ηοιμμέμξ & ζαλάηα 

(λάςαμξ-καοόηξ) 

 

 

 Σα θαγεηά, μαγειοεύξμηαι ελαθοιά-ςτοίπ πξλλά καορκεύμαηα, εμώ ζρμξδεύξμηαι από 

στμί, ηροί και ζαλάηα επξςήπ, καηά πεοίζηαζε. 

 

 Σξ στμί και ηα δεμεηοιακά μαπ είμαι ξλικήπ άλεζεπ. 

 

 Σα αργά και ηα θοξύηα μαπ είμαι βιξλξγικήπ καλλιέογειαπ. 

 

 Όηαμ για κάπξιξ λόγξ ςοειάδεηαι κάπξιξ παιδί μα κάμει δίαιηα ζε κάπξιεπ ηοξθέπ, ξι 

γξμείπ μαπ εμεμεοώμξρμ και ζηέλμξρμ για αρηέπ ηιπ εμέοεπ, θαγεηό από ηξ ζπίηι. 

 

 

                                                                                                                    

Ερςαοιζηξύμε. 


