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1. Εισαγωγή 

Καλωσορίσατε στο Παιχνίδι του Ιδανικού Μενού!  

 

Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό; Είναι υγιεινό φαγητό; Αν όχι, 

έχουμε ετοιμάσει μια σειρά συναρπαστικών παιχνιδιών ώστε να γίνει 

διασκεδαστική η συλλογή φαγητού από τους κήπους περμακουλτούρας σας, 

να μάθετε τα πάντα σχετικά με το υγιεινό και ανθυγιεινό φαγητό και να 

σχεδιάσετε τις δικές σας συνταγές και μενού υπερτροφών που θα σας κάνουν 

χαρούμενους, έξυπνους και δυνατούς. Και ίσως γίνετε ο επόμενος Τζέιμι 

Όλιβερ ή κάποιος άλλος Σπουδαίος Σεφ! 

 

Υγιεινή Διατροφή 

 

Η υγιεινή διατροφή είναι αρκετά απλή. Η ομάδα του #LivingSTEM έχει 

ετοιμάσει ένα απαιτητικό επιτραπέζιο παιχνίδι – Το Πιάτο του Ιδανικού Μενού, 

που βασίζεται πάνω σε έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ, μέσω του οποίου μπορείτε να αντιληφθείτε κάποια πράγματα για 

την υγιεινή διατροφή. 

 

Καταναλώστε πολλά λαχανικά και πολλά φρούτα, καλύπτοντας περίπου το 

μισό σας πιάτο στο δείπνο: 

 



 
 
 
                   

 

#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   5 
       

                

 

 

Κάντε το πιάτο σας όσο πιο πολύχρωμο γίνεται, ώστε να λάβετε μια τεράστια 

ποικιλία σημαντικών φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων, αντιοξειδωτικών και 

άλλων ωφέλιμων στοιχείων, τα οποία θα σας κάνουν να νιώθετε ευεξία. Όταν 

μαγειρεύετε, χρησιμοποιήστε υγιεινά έλαια, όπως είναι το παρθένο ελαιόλαδο.  

 

Περίπου το ένα τέταρτο του πιάτου σας πρέπει να είναι γεμάτο με υγιεινά 

σιτηρά, ώστε να λάβετε επαρκείς υδατάνθρακες, τα οποία να είναι ολικής 

άλεσης, όπως τα ζυμαρικά, το ψωμί και το ρύζι. Οι πατάτες μπορούν επίσης 

να συμπεριληφθούν. Το σώμα σας χρειάζεται περισσότερο χρόνο να χωνέψει 

το 100% των φαγητών ολικής άλεσης, επομένως είναι ωφέλιμα για τα επίπεδα 

σακχάρου και εμπεριέχουν πολλά περισσότερα θρεπτικά στοιχεία από τα 

λευκά, επεξεργασμένα είδη.  

 

Και το υπόλοιπό σας πιάτο πρέπει να είναι γεμάτο καλές πρωτεΐνες, όπως 

είναι τα φασόλια, οι φακές, ο αρακάς (δηλαδή τα όσπρια), τα αυγά, το ψάρι και 

το κρέας. Αποφύγετε το κόκκινο κρέας καθώς δεν είναι και πολύ ωφέλιμο για 

την καρδιά σας και τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως το μπέικον, τα λουκάνικα, 

τα οποία έχουν πολύ αλάτι, νιτρικό και νιτρώδες άλας, τα οποία οδηγούν σε 

υψηλή πίεση και εικάζεται ότι προκαλούν καρκίνο. Κάποια γαλακτοκομικά 

προϊόντα είναι επίσης ωφέλιμα, όπως το γιαούρτι και το αποβουτυρωμένο 

γάλα. 
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Είναι καλό να καταναλώνετε ντόπιο οργανικό φαγητό και ακόμα καλύτερο να 

καταναλώνετε φαγητό που φυτρώνει στον κήπο ή στο κουτί περμακουλτούρας 

σας, ώστε να είστε σίγουροι πως δεν χρησιμοποιήθηκαν παρασιτοκτόνα και 

δηλητηριώδεις ουσίες και αν αγοράζετε αυγά, ψάρι και κρέας, σιγουρευτείτε ότι 

τα ζώα είχαν μια χαρούμενη ζωή σε ένα όμορφο περιβάλλον με φυσικές 

τροφές. Αν καταναλώνετε προϊόντα από ταραγμένα ζώα που λαμβάνουν 

αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα, θα είναι κακό για την υγεία σας 

μακροπρόθεσμα. 

 

Μη ξεχνάτε επίσης να πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας (περίπου 

2 λίτρα). Το νερό είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία σας. Αποφεύγετε ποτά με 

πολλή ζάχαρη όπως χυμούς, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά καθώς αυτά 

ίσως οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους, σε διαβήτη και καρδιακές παθήσεις. 

 

Και κάτι ακόμα: Όλοι καθόμαστε πολύ ώρα στο σχολείο, στο σπίτι παίζοντας 

παιχνίδια στον υπολογιστή και σερφάροντας στο διαδίκτυο. Σιγουρευτείτε ότι 

σηκώνεστε τουλάχιστον μια φορά κάθε μια ώρα και ασχοληθείτε με 

διασκεδαστικά παιχνίδια εκτός οθόνης, τρέξτε και παίξτε. Οι δραστηριότητες 

και οι προκλήσεις της περμακουλτούρας είναι επίσης ικανές να διατηρήσουν 

το σώμα σας δυνατό και ευκίνητο και να συνεισφέρουν στην υγεία και την 

ευεξία σας. 
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Αν παράγετε περισσότερο φαγητό από αυτό που μπορείτε να καταναλώσετε 

κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, μπορείτε να διατηρήσετε το φαγητό σας – 

μέσω άλμης, αλάτισης, κονσερβοποίησης, αποξήρανσης, ψύξης. Μπορείτε να 

μάθετε έξυπνους τρόπους διατήρησης του φαγητού και να αποφύγετε τη 

σπατάλη τροφίμων. Αυτά μαθαίνονται σε μαθήματα μαγειρικής ενώ ίσως οι 

παππούδες σας να θυμούνται κάποιες παραδοσιακές μεθόδους συντήρησης 

τροφίμων. 

 

 

 

Πηγή: https://easyscienceforkids.com/preserving-food/ 

 

Σας λείπει το αγαπημένο σας φαγητό; Αν είναι τα γλυκά και οι σοκολάτες τα 

αγαπημένα σας, είναι εντάξει να καταναλώνονται αλλά όχι τακτικά, και θα 

πρέπει να προσέξετε τη ζάχαρη και τα χημικά στα γλυκά. Μπορείτε να μάθετε 

σε μαθήματα μαγειρικής πως να δημιουργείτε νόστιμα, υγιεινά γλυκά που θα 

σας κάνουν πολύ πιο χαρούμενους καθώς θα σας προσφέρουν ωφέλιμα 

θρεπτικά στοιχεία αντί για άδειες θερμίδες. 
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Η ομάδα του LivingSTEM ετοίμασε κάποια παιχνίδια για εσάς, με τα οποία 

μαθαίνετε με διασκεδαστικό τρόπο τα πάντα για την υγιεινή διατροφή η οποία 

είναι ωφέλιμη για εσάς, για τον πλανήτη και για το κλίμα μας. Θα μάθετε 

επίσης να διαβάζετε τις διατροφικές ετικέτες των φαγητών που αγοράζετε στα 

σουπερμάρκετ. Υπάρχουν ωραία παιχνίδια και δοκιμασίες για να σχεδιάσετε 

τις δικές σας συνταγές και μενού στο σχολείο, στο σπίτι και για διάφορες άλλες 

περιστάσεις. 

 

Επίσης ενώ παίζετε τα παιχνίδια του ιδανικού μενού και φαγητού, μαθαίνετε 

πολλές σημαντικές δεξιότητες σχετικά με τη φυσική, την τεχνολογία, τη 

μηχανική και τα μαθηματικά. 

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σύντομες περιγραφές και τους κανόνες του 

επιτραπέζιου παιχνιδιού και κάποιων άλλων παιχνιδιών που θα σας 

βοηθήσουν να εντοπίζετε τα κόλπα της βιομηχανίας τροφίμων και να 

ετοιμάζετε τις δικές σας υγιεινές, γευστικές υπερτροφές. 

 

Να είστε έξυπνοι, να τρώτε υγιεινά και να φροντίζετε τον 

πλανήτη! 
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2. Το Παιχνίδι του Μενού του Ιδανικού Πιάτου 

 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι αποτελείται από πολλαπλά μέρη:  
 

 

 

Τέσσερα είδη καρτών με ερωτήσεις ή δοκιμασίες 
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Οι περισσότερες ερωτήσεις του κουίζ αναφέρονται στο τι έχετε ήδη μάθει από 

άλλες δραστηριότητες περμακουλτούρας. 

 

Αν σας τύχει ένα πορτοκαλί διαμαντάκι, εσείς και ο συμπαίκτης σας στα δεξιά 

παίρνετε την πάνω κάρτα στην οποία αναγράφεται μια ερώτηση ή δοκιμασία 

σχετικά με την υγιεινή διατροφή. Αν η απάντησή σας είναι σωστή, κερδίζετε 5 

πόντους. 

 

Αν σας τύχει ένα πράσινο διαμαντάκι, εσείς και ο συμπαίκτης σας στα δεξιά 

παίρνετε την πάνω κάρτα στην οποία αναγράφεται μια ερώτηση ή δοκιμασία 
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σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, το αποτύπωμα άνθρακα ή με κάποιο 

θέμα σχετικό με τις θετικές επιστήμες και τέχνες και την περμακουλτούρα. Αν η 

απάντησή σας είναι σωστή κερδίζετε 5 πόντους. 

 

Ο σκοπός είναι να αναλογιστείτε τους τρόπους με τους οποίους 

εκμεταλλευόμαστε τη φύση, καταστρέφουμε τη βιοποικιλότητα, συντελούμε 

στην υπερθέρμανση του πλανήτη και επίσης να συζητήσετε για να βρείτε 

εναλλακτικές. 

 

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο  #LivingSTEM, που καλύπτουν ζητήματα 

και αρχές της περμακουλτούρας, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στη 

μείωση του αποτυπώματός μας. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρακτικές πληροφορίες εδώ: 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opl_ebooklet.pdf  

και εδώ: http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet  

 

Και εφόσον η κίνηση, το παιχνίδι, οι αθλητικές δραστηριότητες και η συχνή 

κατανάλωση νερού σας κάνει δυνατούς, χαρούμενους και έξυπνους, 

ετοιμάσαμε κάποιες κάρτες δράσης. Μπορείτε να διαλέξετε οι ίδιοι πότε θα 

σας τύχει το μπλε πεδίο και να ζητήσετε από έναν συμπαίκτη σας να παίξει 

μαζί σας. Κερδίζετε 5 πόντους πραγματοποιώντας τη δραστηριότητα. 

 

Υπάρχει επίσης μια διασκεδαστική κάρτα, όταν σας τύχει το κόκκινo/καφέ 

πεδίο. Εδώ είχατε μια εκδήλωση όπου καταναλώσατε ανθυγιεινό φαγητό και 

διασκεδάσετε πολύ, αλλά σας κόστισε 5 πόντους, καθώς το σώμα σας πρέπει 

να συνέλθει.  

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια τράπουλα καρτών. Επιλέγετε μια πάνω από τη 

στοίβα, όταν τυχαίνετε πάνω σε γκρι πεδίο. Οι κάρτες που συγκεντρώνετε στο 

παιχνίδι θα αποτελέσουν τα βασικά υλικά για το Μενού της Εβδομάδας σας.  

https://www.livingstem.eu/el/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opl_ebooklet.pdf
http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet
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Ο δάσκαλός σας θα δημιουργήσει ομάδες τριών έως πέντε μαθητών. Η κάθε 

ομάδα αναθέτει ένα γραμματέα ο οποίος θα σημειώνει τους πόντους που 

συγκεντρώνει ο καθένας από εσάς.  

Τοποθετήστε το ταμπλό του παιχνιδιού στη μέση του ταμπλό και τις πέντε 

στοίβες ανάποδα γύρω από το ταμπλό. 

 

Ο κάθε μαθητής επιλέγει ένα πιόνι και η κάθε ομάδα λαμβάνει ένα ζάρι. 

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε το δικό σας πιόνι στα μαθήματα χειροτεχνίας ή 

τέχνης, για παράδειγμα με φαγητά ή ζώα.  

 

 

Ο καθένας από εσάς ρίχνει το ζάρι. Αυτός με το μεγαλύτερο αριθμό ξεκινά 

πρώτος. Μπορείτε να επιλέξετε από ποιο σημείο θα ξεκινήσετε και μετά να 

μετακινείστε δεξιόστροφα. 
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Η ομάδα σας επιλέγει από που να ξεκινήσει. 

 

Ο δάσκαλος θέτει το χρόνο, τη διάρκεια και πόσους γύρους θα παίξετε. 

 

Μπορείτε να συζητήσετε τις ερωτήσεις και πως να κινηθείτε. 

 

Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ο γραμματέας μετρά τους πόντους και ο νικητής θα 

ανακηρυχθεί ο Μάστερ Σεφ της εβδομάδας που θα ετοιμάσει το ιδανικό μενού 

στο μάθημα μαγειρικής ή ίσως για ολόκληρο το σχολείο την επερχόμενη 

εβδομάδα. Ο σεφ επιλέγει επίσης τους βοηθούς του για να τον βοηθήσουν.  

3. Διατροφικές Ετικέτες 

 

Μπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικό να διαβάζετε και να κατανοείτε τις 

διατροφικές ετικέτες των φαγητών που αγοράζετε στο σουπερμάρκετ. Για το 

φαγητό που αγοράζετε, είναι πολύ χρήσιμο εσείς, ως Μάστερ Σεφ με την 

ομάδα σας, να προγραμματίσετε και να ετοιμάσετε τα γεύματά σας για την 

εβδομάδα, το σωστό αριθμό θερμίδων, τη σωστή ισορροπία πρωτεϊνών, 

υδατανθράκων και λιπαρών καθώς και βιταμινών και μετάλλων. 

 

Όσον αφορά τα σιτηρά και τα λαχανικά που φυτέψατε και συλλέξατε οι ίδιοι, 

μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στην Τράπουλα του LivingSTEM. 

Επίσης μπορείτε να καταναλώσετε όσα λαχανικά επιθυμείτε, δεν θα σας 

βλάψουν. 

 

Όσον αφορά το φαγητό που αγοράζετε από το σουπερμάρκετ, αξίζει να 

μελετήσετε τις ετικέτες. Όλοι οι παραγωγοί τροφίμων πρέπει να τοποθετούν 

ετικέτες σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά 

υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι παραγωγοί να τους παραβούν και να 

αποκρύψουν τις βλαβερές ουσίες στο φαγητό. 

 

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πολύ αγαπητό δανέζικο παγωτό – τις 

παγωτοβαρκούλες. Αρέσουν σε παιδιά και μεγάλους. Και έπειτα έχετε 
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εμπιστοσύνη στο προϊόν, γιατί το λογότυπο UTZ συμβολίζει τη βιωσιμότητα. 

Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για την ελάχιστη ποσότητα κακάο. 

 

 

Όμως ας το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεχτικά. Στο αριστερό μέρος διαβάζετε 

όλα τα συστατικά αυτού του προϊόντος με γέμιση φράουλα και επικάλυψη 

σοκολάτας. Τα βασικά συστατικά είναι νερό, έλαιο καρύδας (στερεοποιημένο), 

σκόνη ορού (γάλακτος), χοντράλευρο σιταριού, σιρόπι γλυκόζης και γλυκόζη 

(σάκχαρα και τα δύο), επεξεργασμένο κακάο χωρίς λιπαρά και έπειτα πολλά 

χημικά σε μορφή ε-σταθεροποιητών, γαλακτωματοποιητές, ίχνη άλλων 

σιτηρών κ.ο.κ.  

 

Θα απολαμβάνετε ακόμα την παγωτοβαρκούλα σας; Ή θα δοκιμάζατε ένα 

νόστιμο, υγιεινό παγωτό με φρέσκια οργανική κρέμα γάλακτος, μερικά 

παγάκια και τρία λεπτά σε ένα μπλέντερ; Αν το θέλετε πιο γλυκό, μπορείτε να 

προσθέσετε λίγο μέλι. 
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Στα δεξιά θα βρείτε συνήθως τη διατροφική αξία του φαγητού σας: Η 

ενέργεια/θερμίδες σε τζάουλ και θερμίδες, τα λιπαρά (προσέξτε τα 

στερεοποιημένα και τα κορεσμένα λιπαρά, τα οποία συσσωρεύουν τη 

χοληστερόλη στις αρτηρίες σας, ενώ τα λιπαρά ομέγα-3 και ομέγα-6 είναι 

θρεπτικά και ωφέλιμα για το ανοσοποιητικό σας σύστημα). 

 

Οι υδατάνθρακες είναι ένα ακόμα σημαντικό καύσιμο για το σώμα σας. Εδώ 

βρίσκεται σε μορφή σακχάρου, το οποίο εισέρχεται άμεσα στο αίμα σας. Η 

γλυκόζη είναι καλό καύσιμο για όλα τα κύτταρα του σώματός σας. Ωστόσο αν 

καταναλώσετε μεγάλη ποσότητα σε μικρό χρονικό διάστημα, λειτουργεί σαν 

δηλητήριο και βλάπτει την ικανότητα των κυττάρων σας να παράγουν 

ινσουλίνη. Είναι προτιμότερο να καταναλώσετε προϊόντα ολικής άλεσης για να 

μειώσετε την πρόσληψη σακχάρου. 

 

Οι πρωτεΐνες είναι επίσης σημαντικές για τη λειτουργία του σώματός σας. 

Ωστόσο, υπάρχουν σε μικρή ποσότητα στο παγωτό σας. 

 

Αυτό που είναι καινούργιο στην ΕΕ είναι οι πληροφορίες για το αλάτι, καθώς 

πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το κρυμμένο αλάτι στο φαγητό 

μας, καθώς προκαλεί υψηλή πίεση, και μακροπρόθεσμα προκαλεί βλάβη στα 

κύτταρά μας. 
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Εσείς, ως παιδί, χρειάζεστε περίπου 2000 με 3000 θερμίδες την ημέρα, 

ανάλογα με το πόσο δραστήριοι είστε. Και συνήθως, δεν υπάρχει λόγος να 

υπολογίζετε συνεχώς τις θερμίδες. Απλά γεμίστε το πιάτο σας με ωφέλιμα και 

νόστιμα στοιχεία κάθε μέρα! 

 

Η ομάδα του LivingSTEM ετοίμασε κάποια απαιτητικά παιχνίδια για να μάθετε 

πως να γίνετε ντετέκτιβ και ειδικοί στην ανάγνωση και στην κατανόηση των 

ετικετών τροφίμων και να εντοπίζετε τα βλαβερά συστατικά. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες 

τροφίμων και τι υπάρχει στο φαγητό σας στο: 

 

https://www.eufic.org/en/whats-in-food 
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4. Ο Καμβάς των Συνταγών  

 
Τώρα εφόσον έχετε μάθει τα πάντα για την υγεία και τη θρεπτική πτυχή του 

φαγητού ήρθε η ώρα να γίνετε δημιουργικοί! 

 

Η ομάδα του LivingSTEM ετοίμασε για εσάς ένα βασικό διάγραμμα και ένα 

σύνολο παιχνιδιών για να ενισχύσετε τη δημιουργικότητα σας για να 

σχεδιάσετε νόστιμες, πολύχρωμες και υγιεινές συνταγές! 

 

Ίσως ο δάσκαλός σας προσκαλέσει κάποιους διάσημους σεφ της χώρας σας 

για να σας δώσουν περισσότερη έμπνευση. Αλλά μια συμβουλή: 

χρησιμοποιήστε τα συστατικά που συγκεντρώσατε στο παιχνίδι, προσθέστε 

μερικά ακόμα και δημιουργήστε πολύχρωμα πιάτα. Πολλά χρώματα σε μορφή 

λαχανικών, φρούτων, πρωτεϊνών, υδατανθράκων είναι ωφέλιμα για την υγεία 

σας. Υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορείτε να συμβουλευτείτε. 

 

  

 

Και φυσικά, ενώ ετοιμάζετε τις συνταγές, μαθαίνετε πολλά σχετικά με τη φύση, 

τη βιολογία, τη χημεία, την τεχνολογία καθώς και την τέχνη και το σχεδιασμό. 

 

Σιγουρευτείτε ότι καταγράφετε τη διαδικασία και τα αποτελέσματα με όμορφες 

φωτογραφίες και ίσως βίντεο! 
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Το όνομα της συνταγής 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία ή ζωγραφιά και να είστε δημιουργικοί όταν σχεδιάζετε τη συνταγή! 

Υλικά: Βήματα: 

Χρόνος προετοιμασίας: 
Χρόνος μαγειρέματος: 
Μερίδες: 
Θρεπτική αξία: 
 
 

Απαραίτητος Εξοπλισμός: 
 
Είδος διατροφής:  
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5. Ο Καμβάς του Μενού 

 

Η τελική δοκιμασία για την ομάδα Μάστερ Σεφ της Εβδομάδας είναι να 

σχεδιάσει ολόκληρο το μενού. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστείτε τις κάρτες που 

συγκέντρωσε η ομάδα σας κατά το Ιδανικό Πιάτο Φαγητού και, φυσικά, 

μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα υλικά από τον Κήπο της Ιδανικής 

Κουζίνας, καρυκεύματα, βότανα και, αν χρειαστεί, υλικά από το 

σουπερμάρκετ. 

 

Η ομάδα LivingSTEM ετοίμασε μια σειρά απαιτητικών και παιχνιδοκεντρικών 

δραστηριοτήτων για να σχεδιάσετε το μενού σας, ακολουθώντας τις εποχές 

του χρόνου ή για ειδικές περιστάσεις και εκδηλώσεις στο σχολείο ή στην 

κοινότητά σας. 
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Το τελευταίο σημαντικό γεγονός θα είναι να μοιραστείτε το φαγητό σας με την 

υπόλοιπη ομάδα ή ίσως και το σχολείο. Μπορείτε να ζητήσετε από τους 

υπόλοιπους συμμαθητές σας να ετοιμάσουν ένα όμορφο τραπέζι δείπνου ή 

κάποιο εξωτερικό χώρο για πικνίκ! 
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Κάποιες επιπλέον ιδέες! 

 

 
Η εκπομπή Master Chef Junior: https://www.fox.com/masterchef-junior/  

Υπολογισμός θρεπτικών συστατικών: 

https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php  

Παιχνίδια με φαγητό: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/ 

Δραστηριότητες με φαγητό ESL: 

https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Κουίζ, παιχνίδια σχετικά με φαγητό: https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-

playground 

Παιχνίδια φαγητού για την τάξη: 

https://www.themagiccrayons.com/games/food/ 

Δραστηριότητες φαγητού για το σχολείο: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk 

Διαδικτυακό γραφιστικό εργαλείο Canva: www.canva.com 

 

 

https://www.fox.com/masterchef-junior/
https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php
https://www.toptentopia.com/nutrition-games/
https://www.themagiccrayons.com/games/food/
https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground
https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground
https://www.themagiccrayons.com/games/food/
https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk
http://www.canva.com/

