
ΣΩΣΤΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

Είμαστε η ομάδα Χρυσά Βέλη. Η ομάδα μας αποτελείται από τέσσερα άτομα: 

Γεωργία Σέττα, Μαράνα Παντή, Μπριτζίλντα Σαλίου και Κωνσταντίνα Τσάμη. 

Στόχος μας είναι να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την σωστή διατροφή. 

Ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, διότι ακούμε συνέχεια αυτό τον όρο και 

θέλουμε να μάθουμε περισσότερα γι' αυτήν. Επίσης, αν τρεφόμαστε σωστά 

υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να αρρωστήσουμε και να βλάψουμε τον 

οργανισμό μας. Πολλοί άνθρωποι δεν ακολουθούν την σωστή διατροφή και θα 

θέλαμε να τους δείξουμε πως να το κάνουν αυτό. 

 

Αρχικά φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο με διάφορες ερωτήσεις όπως για 

παράδειγμα: αν οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι η σωστή διατροφή, αν την 

εφαρμόζουν, γιατί πρέπει να κάνουν σωστή διατροφή και αν έχει 

πλεονεκτήματα. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι γνωρίζουν τι είναι η σωστή 

διατροφή, την εφαρμόζουν και επίσης ξέρουν γιατί πρέπει να κάνουν σωστή 

διατροφή και ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα. 

 

Στη συνέχεια βρήκαμε πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα της σωστής 

διατροφής. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας έδειξαν ότι τα 

πλεονεκτήματα της σωστής διατροφής είναι πάρα πολλά. 

 

 
 

 



Για παράδειγμα με την σωστή διατροφή: 

• διατηρείται η υγεία μας σε καλά επίπεδα, 

• ελαττώνεται ο κίνδυνος καρδιοπαθειών και άλλων παθήσεων όπως 

πολλές μορφές καρκίνου. 

 
 

Τέλος, κάναμε μία τελευταία έρευνα για το τι περιλαμβάνει μία σωστή 

διατροφή. Ήταν αρκετά χρονοβόρα αλλά απέδωσε καρπούς. Βρήκαμε ότι για 

να είναι πλήρης μία σωστή διατροφή, πρέπει καθημερινά να παίρνουμε ένα ή 

περισσότερα τρόφιμα από κάθε ομάδα τροφίμων, οι οποίες είναι οι εξής: 

  



 
 

1. ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ η οποία περιλαμβάνει όλες τις μορφές γάλακτος, 

όλα τα είδη τυριών και γιαουρτιών. 

2. ΟΜΑΔΑ ΚΡΕΑΤΟΣ η οποία περιλαμβάνει όλα τα είδη κρέατος, 

πουλερικά, αυγά και ξηροί καρποί. 

3. ΟΜΑΔΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ η οποία  περιλαμβάνει τα μέρη 

των φυτών που τρώγονται(βλαστοί, καρποί, φύλλα, ρίζες και άνθη) εκτός 

από ελιές, αβοκάντο, καρύδα. 

4. ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ η οποία περιλαμβάνει αλεύρι, ψωμί, 

φρυγανιές, κορν φλέικς, ζυμαρικά, ρύζι, ζάχαρη, μέλι. 

5. ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΟΥΣ (βούτυρο, ελαιόλαδο, μαργαρίνη, κρέμα γάλακτος, 

σοκολάτα) 

        

 Αυτές οι ομάδες μας βοηθούν στην προσπάθειά μας να τηρήσουμε μια σωστή 

και ισορροπημένη διατροφή. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Τετράδιο και βιβλίο Οικιακής Οικονομίας Α’ Γυμνασίου (Κωνσταντίνος 

Αποστολόπουλος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αναστασία Κανέλλου, Άννα 

Σαϊτη, Δέσποινα Σδάρλη, Διαμάντω Τριάδη) 

Βιβλίο Βιολογίας Α' Γυμνασίου (Ευαγγελία Μαυρικάκη. Μαριάννα Γκούβρα, 

Αναστασία Καμπούρη) 

Wikipedia (Διατροφή) 



 


