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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο τεύχος Μαίου της 

σχολικής μας εφημερίδας. 

Πέρασε άλλος ένας γεμάτος μήνας με πολλά 

παιχνίδια, κατασκευές και ζωγραφιές κυρίως για το 

Πάσχα. 

Τα παιδάκια μας με μεγάλο ενθουσιασμό μας είπαν 

πως πέρασαν τις διακοπές του Πάσχα, τι δώρα 

πήραν και τι έκαναν. 

Στο τεύχος αυτό θα βρείτε πολλές φωτογραφίες, 

ενημερωτικά άρθρα, αστείες στιγμές και σημαντικές 

ενημερώσεις για εσάς τους γονείς. 

Με εκτίμηση, 

Η Διευθύντρια 

Σοφία Βαρθαλίτη 
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IMPORTANT DATES 

ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

4/4 Χρύσα 

5/4 Μαριάνθη 

12/4 Τζένη 

EVENTS 

 28/4 Επίσκεψη στη

φάρμα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟΥ 

ΠΟΙΑ ΖΩΑ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ; 

Θοδωρής: Τα άλογα.  

Σάκης: Ο ελέφαντας. 

Φίλιππος: Τα πουλάκια. 

Νικόλας Τσ: Οι κροκόδειλοι.  

Αλέξανδρος Π:Η καμηλοπάρδαλη. 

Aλέξανδρος Ν: Δεν είμαι 

σίγουρος. 

Χρήστος: Ο Μόγλης και ο 

Μπαλού. 

Νικόλας Ζ: Τα μαιμουδάκια. 

Βασιλεία: - 

ΠΟΙΑ ΖΩΑ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ; ΠΟΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ; 

Αλέξανδρος: Ο λύκος μένει εκεί. Η 

αλεπού μ΄ αρέσει. 

Θοδωρής: Τα άλογα. Μου αρέσει 

η αγελάδα. 

Σάκης: Το φίδι. Το αγριογούρουνο 

είναι το αγαπημένο μου. 

Φίλιππος: Τα πουλάκια. Το 

αγαπημένο μου είναι το φίδι. 

Νικόλας Τσ: Οι αρκούδες. Μου 

αρέσουν τα λιοντάρια. 

Αλέξανδρος Π: Ο ελέφαντας ζει 

εκεί και μου αρέσει η 

καμηλοπάρδαλη. 

Αλέξανδρος Ν: Ζει η αρκούδα. 

Μου αρέσει η αρκούδα και ο 

κροκόδειλος και η 

καμηλοπάρδαλη. 

Χρήστος: Ξέρω μόνο για τους 

δεινόσαυρους και τις πασχαλιές. 

Νικόλας Ζ: Το ελάφι. Το 

αγαπημένο μου είναι το κατσίκι. 

Βασιλεία: Ο λύκος ζει εκεί. Η 

κουκουβάγια είναι η αγαπημένη 

μου. 

ΤΙ ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΗΡΕΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ; 

Αλέξανδρος Π: Πυτζαμοήρωες. 

Θοδωρής: Μια κόκκινη που μου πήρε η 

μαμά μου. 

Σάκης: Μια κόκκινη με σχοινί. 

Φίλιππος: Ήταν μια μπλε ου την 

έσπασα με τα δύο χέρια. Είχε λουλούδι 

και κουκουβάγια. 

Νικόλας Τσ: Μπλε και είχε μια κοπέλα 

και ένα αμάξι. 

Αλέξανδρος Ν: Μπλε με αερόστατο. 

Χρήστος: Πράσινη με πασχαλίτσες. 

Νικόλας Ζ: Μπλε με πασχαλίτσες. 

Βασιλεία: Άσπρη και ροζ. 
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Για τα κουλουράκια πασχαλινά 

 500 γρ. βούτυρο

 500 γρ. ζάχαρη

 3 ακέρωτα πορτοκάλια (ξύσμα)

 2 βανίλιες

 1/4 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη

 1 πρέζα/ες αλάτι

 4 αυγά

 120 γρ. χυμό φρέσκο πορτοκάλι

 1 κ.γ. κοφτό σόδα μαγειρική

 1350 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

 10 γρ. μπέικιν πάουντερ (1/2 φάκελο)

Για το διάλυμα αυγού

 2 κρόκους αυγού

 2 κ.σ. ζάχαρη

 4 κ.σ. νερό

 Για να γίνουν τραγανά και αφράτα αυτά τα εύκολα κουλουράκια πασχαλινά με
πορτοκάλι χωρίς αμμωνία, όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία
δωματίου.

 Κοσκινίζουμε αλεύρι και baking powder.
 Στύβουμε τα πορτοκάλια στον στίφτη για τα κουλουράκια πασχαλινά.
 Βάζουμε στον κάδο της κουζινομηχανής, το βούτυρο με τη ζάχαρη.
 Τα χτυπάμε για 6-7 λεπτά με το εξάρτημα ανάδευσης (αναδευτήρας Κ) ή με

το σύρμα (φουέ).
 Χτυπάμε τα υλικά μέχρι να αφρατέψει καλά το μείγμα και να γίνει κρέμα.
 Προσθέτουμε το ξύσμα, τη βανίλια, τη μαστίχα και το αλάτι.
 Ένα ένα ρίχνουμε τα αυγά χτυπώντας πολύ καλά το μείγμα να τα πίνει.
 Διαλύουμε τη σόδα στο χυμό πορτοκαλιού και τα προσθέτουμε.
 Χαμηλώνουμε την ταχύτητα της κουζινομηχανής και λίγο-λίγο ρίχνουμε

το αλεύρι με το baking.
 Από την ώρα που βάζουμε το αλεύρι δεν ζυμώνουμε πολύ γιατί θα

σκληρύνουν τα κουλουράκια.
 Την ώρα που προσθέτουμε το αλεύρι κρατάμε λίγο. Ίσως να μην το πάρει

όλο.
 Η ζύμη πρέπει να είναι αφράτη και εύπλαστη. Τη σκεπάζουμε και την

αφήνουμε για 20 λεπτά να σταθεί.
 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 βαθμούς C στον αέρα.
 Σε ένα μπολάκι βάζουμε τα υλικά για το διάλυμα αυγού και χτυπάμε με ένα

πιρούνι.
 Πλάθουμε τα κουλουράκια πασχαλινά σε ότι σχήμα θέλουμε.
 Τα αραδιάζουμε σε λαμαρίνες.
 Αλείφουμε με το διάλυμα αυγού και ψήνουμε για 25' .

https://www.argiro.gr/2021/04/ti-alevri-vazoume-sta-tsourekia-to-psomi-to-keik/
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ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Μεγάλη Δευτέρα(Βράδυ της Κυριακής των Βαΐων): 

Είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και στην 

άκαρπη συκιά που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε με ένα του λόγο. 

Ο Ιωσήφ ήταν ο μικρότερος γιος του Ιακώβ που τα αδέρφια του από ζήλια αρχικά τον 

έριξαν σε ένα λάκκο και προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον πατέρα τους χρησιμοποιώντας 

ένα ματωμένο ρούχο ότι δήθεν τον κατασπάραξε κάποιο θηρίο. Αφού δεν μπόρεσαν να 
εξαπατήσουν τον πατέρα τους τον πούλησαν σε εμπόρους που με τη σειρά τους τον 

πούλησαν στον αρχιμάγειρα του Φαραώ της Αιγύπτου. 

Μεγάλη Τρίτη (Βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας): 

Η μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη σε δύο παραβολές: 

Στην παραβολή των δέκα παρθένων και στην παραβολή των ταλάντων. 

Παραβολή των δέκα παρθένων: Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με δέκα παρθένες οι 

οποίες αφού πήραν μαζί τους τα λυχνάρια τους πήγαν να υποδεχθούν τον νυμφίο. Οι πέντε 
από αυτές ήταν μυαλωμένες φρόντισαν να έχουν μαζί τους απόθεμα λαδιού για τα λυχνάρια 

τους. Οι άλλες πέντε ήταν ανόητες γιατί δεν προνόησαν να έχουν λάδι μαζί τους για να 

γεμίσουν τα λυχνάρια τους. Όταν ο νυμφίος έφτασε και μπήκε στο χώρο όπου γινόταν ο 
γάμος η πόρτα έκλεισε. Οι πέντε μυαλωμένες παρθένες μπήκαν μέσα και παρακολούθησαν 

τον γάμο ενώ οι άλλες πέντε έμειναν από έξω. 

Παραβολή των ταλάντων: Μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και ότι πρέπει να 
καλλιεργούμε και να αυξάνουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. 

Η Μεγάλη Τετάρτη (Βράδυ της Μεγάλης Τρίτης): 

Είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα πού μετανιωμένη για τις αμαρτίες της άλειψε τα 

πόδια του κυρίου με μύρο και συγχωρέθηκε για Τις αμαρτίες της.Την ημέρα αυτή ψάλλεται 
το τροπάριο της Κασσιανής. 

Η Μεγάλη Πέμπτη (Βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης): 

Τη Μεγάλη Πέμπτη γιορτάζουμε το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Χριστό, τον 
μυστικό δείπνο, την προσευχή του Χριστού στο όρος των Ελαιών και την προδοσία του 

Ιούδα. 

Μεγάλη Παρασκευή (Βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης): 

Τη Μεγάλη Παρασκευή θυμόμαστε τα πάθη του κυρίου δηλαδή τα μαστιγώματα τα 
χτυπήματα το αγκάθινο στεφάνι τη σταύρωση και το θάνατο του Χριστού.Τη Μεγάλη 

Παρασκευή διαβάζονται τα γνωστά 12 Ευαγγέλια τα οποία είναι 12 περικοπές από τα 4 

Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννου. Οι περικοπές αυτές των 
Ευαγγελίων αναφέρονται στα φρικτά πάθη του Κυρίου, στην Σταύρωση και την Ταφή. 

Ανάμεσα στο 5ο και 6ο Ευαγγέλιο γίνεται η Έξοδος του Τιμίου Σταυρού με τον 

Εσταυρωμένο από την Αγία Τράπεζα, γίνεται η περιφορά Του σε όλο τον Ναό και ψάλλεται 
το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». 

Μεγάλο Σάββατο (Το Πρωί και το Βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής): 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί γιορτάζουμε την Ταφή του Κυρίου και την Κάθοδό του στον 
Άδη. 

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής έχουμε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν όταν ο 

Χριστός ήταν επάνω στο σταυρό και το βράδυ που ο ιερέας κατεβάζει τον Εσταυρωμένο από 

τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό σεντόνι. 
Μετά έχουμε την περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους των πόλεων ή των χωριών όπου 

ψάλλονται τα Εγκώμια του Επιταφίου (Η ζωή εν τάφω, Άξιον εστί, Αι γενεαί πάσαι). 
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Κυριακή του Πάσχα (Το Πρωί μέχρι και το Βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου): 

Γιορτάζουμε την ανάσταση του Κυρίου. 
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, λεγόμενη και 1η 

Ανάσταση όπου ψάλλεται το τροπάριο «Ανάστα ο Θεός». 

Το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων πραγματοποιείται η αφή 

του Αγίου Φωτός και διανέμεται σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλη την 
Οικουμένη. 

Το βράδυ τελείται η Ακολουθία της Αναστάσεως με ψάλλεται το «Δεύτε λάβετε φως» και 

στις 12:00 π.μ. (Κυριακή) ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. 
Μετά το πέρας της Τελετής της Αναστάσεως τελείται ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία 

Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ 

ΤΙ ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΗΡΕΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ; 

Κων/νος Χ: Φλας. 

Μιχάλης Μπ: Πήρα μια μεγάλη μπάλα 

με σχοινάκι. 

Μιχάλης Κ: Η νονά μου μου πήρε μια 

που δεν είχε κανένα σχέδιο πάνω. 

Λευτέρης: Πήρα μεγάλη αυγουλάρα. 

Μαριάνθη: Λαμπάδα παγωτό. Θα μου 

την πάρει η νονά μου. 

Μαργαρίτα: Έλσα. 

Νικολίνα: Δύο λαμπάδες είχα. Μια από 

τη μαμά και μια που έφτιαξα στο 

σχολείο. 

Μάριος: Με σχέδιο πασχαλίτσα. 

Ευθύμης: Μια λαμπάδα με πύραυλο. 

Αλεξάνδρα: Μου πήρε η νονά με 

γκλίτερ. 

Μιχάλης Π: Δεν είχε σχέδιο αλλά ήταν 

μπλε. 

ΠΟΙΑ ΖΩΑ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ; ΠΟΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ; 

Κων/νος Χ: Λύκος και αρκούδα. Το 

αγαπημένο μου είναι ο λύκος. 

Μιχάλης Μπ: Η καμηλοπάρδαλη και ο 

λύκος. Μου αρέσει το κουνελάκι. 

Μιχάλης Κ: Ο λύκος, ο σκίουρος. Μου 

αρέσει ο λύκος. 

Λευτέρης: Τα λιοντάρια και ο 

δεινόσαυρος. Το αγριογούρουνο είναι 

το αγαπημένο μου. 

Μαριάνθη: Ο λύκος. Το αγαπημένο 

μου είναι η χελώνα. 

Μαργαρίτα: Είναι η αρκούδα και η 

καμηλοπάρδαλη. Η γάτα είναι η 

αγαπημένη μου. 

Νικολίνα: Ο λύκος.  

Μάριος:  Ο λύκος και η αρκούδα. Μου 

αρέσει ο λύκος. 

Ευθύμης: Το λιοντάρι και το 

αγαπημένο μου είναι η τίγρης. 

Αλεξάνδρα: Ο κακός ο λύκος, ο 

κόκορας και το φίδι. Αυτά είναι και τα 

αγαπημένα μου. 

Μιχάλης Π: Ο λύκος ζει εκεί. Το πουλί 

είναι το αγαπημένο μου. 
ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ; 

Ευθύμης: Γιατί ελευθερώσαμε το 

Θεούλη. 

Αλεξάνδρα: Γιατί πέθανε ο 

Χριστούλης. 

Μιχάλης Μπ: Δε θυμάμαι. 

Λευτέρης: Αναστήθηκε ο 

Χριστούλης. 

Μιχάλης Π: Πέθανε ο Χριστούλης. 

Μαργαρίτα: Πέθανε ο 

Χριστούλης. 

Νικολίνα: Αναστήθηκε ο 

Χριστούλης. 

Κων/νος Χ: Γιορτάζουμε το 

Χριστό. 

Μιχάλης Κ:  Γιατί ο Χριστούλης 

αναστήθηκε. 
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Μιχάλης Κ. (Μικρό Προνήπιο) σε κ. Θάλεια:  Καλέ πως να καταλάβουμε τι μας λες; Εσύ 

όλο αγγλικά μιλάς.  

Μιχάλης Μπ. (Μικρό Προνήπιο): Κοίτα με λίγο πως κατεβαίνω με αυτό το αμαξάκι την 

κατηφόρα. Βάζω βενζίνη και φεύγω. Ευκολάκι είναι για μένα. 

Xρήστος (Μεταβρεφικό): Ο σκύλος μου ο Μοσέ τρώει κουνούπια και του τσιμπάνε τη 

γλώσσα και μετά τα φτύνει. Και μετά ξέρεις τι παθαίνουν τα κουνούπια; Ε πεθαίνουν! 

ΑΣΤΕΙΕΣ ΑΤΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ 

Ποια ζώα ζουν στο δάσος και ποια στη 

ζούγκλα; 

Φυλλένια: Στη ζούγκλα είναι το ελάφι, η 

μαιμού, τα λιοντάρια και οι αλιγάτορες. Στο 

δάσος τα ελάφια, οι κουκουβάγιες και οι 

αρκούδες. 

Μελίνα: Στη ζούγκλα ζούνε τα λιοντάρια και 

στο δάσος οι λύκοι. 

Χρύσα: Το φίδι και στα δύο, λιοντάρι στη 

ζούγκλα και ελέφαντας στη ζούγκλας. Στο 

δάσος ο λύκος. 

Άννα: Το λιοντάρι ζει στο δάσος μαζί με το 

λύκο και στη ζούγκλα ο παπαγάλος. 

Αλέξανδρος: Στη ζούγκλα είναι ο ελέφαντας 

και στο δάσος οι λύκοι. 

Θάνος: Στο δάσος ζει η χελώνα και η 

αρκούδα και στη ζούγκλα το λιοντάρι, η 

καμηλοπάρδαλη και η ζέβρα. 

Σοφία: Στο δάσος ζει το ελάφι και στη 

ζούγκλα οι μαιμούδες. 

Κων/να: Στο δάσος είναι η αρκούδα και η 

κουκουβάγια και στη ζούγκλα το λιοντάρι και 

η τίγρης φυσικά. 

Τι γιορτάζουμε το Πάσχα; 

Μελίνα: Την Ανάσταση του Χριστού. 

Άννα: Καρφώσανε το Χριστούλη και 

αναστήθηκε μετά. 

Φυλλένια: Την Ανάσταση του Χριστού. 

Αλέξανδρος: Αναστήθηκε ο Χριστός. 

Χρύσα: Τον Χριστό. 

Θάνος: Γιατί πέθανε ο Χριστός. 

Σοφία: Ο Χριστός σταυρώθηκε. 

Κων/να: Που πέθανε ο Χριστούλης. 

Τι λαμπάδα πήρες το Πάσχα; 

Φυλλένια: Μονόκερο. 

Μελίνα: Πήρα πήγασο και μπαλαρίνα. 

Χρύσα: Έλσα. 

Άννα: Μίνι. 

Αλέξανδρος: Σουπερ Ήρωες. 

Θάνος: Μια άσπρη με μια μηχανή πάνω. 

Σοφία: Δεν πήγα στην εκκλησία αλλά είχα 

λαμπάδα από το σχολείο. 

Κων/να: Μια πολύ όμορφη και έχω και του 

σχολείου. 
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5. Ο Άνθρωπος, το άλογο και ο σκύλος (Πάουλο Κοέλιο, Βραζιλία)

Ένας άνθρωπος, το άλογό του και ο σκύλος 
του, περπατούσαν σε ένα δρόμο. Ξαφνικά έπιασε μία δυνατή βροχή και έτρεξαν να κρυφτούν 
κάτω από ένα μεγάλο δέντρο. Τότε τους χτύπησε ένας κεραυνός και έχασαν τις ζωές τους. Δεν 
αντιλήφθηκαν όμως ότι είχαν περάσει στον άλλο κόσμο και θεώρησαν ότι σταμάτησε η βροχή, 
οπότε μπορούσαν να συνεχίσουν την πεζοπορία τους. Ο δρόμος ήταν ανηφορικός, ο ήλιος έκαιγε 
και οι τρεις είχαν διψάσει πολύ. Μέχρι που συνάντησαν μία τεράστια πύλη που οδηγούσε σε ένα 
υπέροχο μέρος. 
Ο άνθρωπος ρώτησε το φύλακα της πύλης ποιο ήταν αυτό το μέρος και ο φύλακας απάντησε πως 
ήταν ο παράδεισος. Ο άνθρωπος ρώτησε και πάλι, αν θα μπορούσαν να ξαποστάσουν και να 
πιουν λίγο νερό. Τότε ο φύλακας του απάντησε πως  ο άνθρωπος μπορεί, τα ζώα όχι. Ο 
άνθρωπος, όσο και αν διψούσε, δε μπορούσε να αφήσει τους φίλους του. Χαιρέτισε και έφυγε. 
Βρέθηκε σε ένα μονοπάτι ακόμα πιο όμορφο που τον οδήγησε σε μία πύλη που όμοια δεν είχε 
ξανά δει.  Ένας πανέμορφος τόπος! Πλησίασε τον φύλακα της πύλης και τον ρώτησε αν θα 
μπορούσαν να ξεδιψάσουν κάπου και ο φύλακας τους οδήγησε σε μία πηγή. Ήπιαν αρκετό νερό 
και αφού ξεδίψασαν, ο άνθρωπος ρώτησε το φύλακα πως λέγεται αυτό το μέρος και ο φύλακας 
απάντησε  πως είναι ο παράδεισος. Ο άνθρωπος απορημένος του είπε πως και στην άλλη πύλη 
που ρώτησε, πάλι ο παράδεισος είπαν ότι είναι. Και ο φύλακας απάντησε 

«Όχι, εκεί ήταν η κόλαση. Εκεί μένουν όλοι αυτοί που είναι ικανοί να 

εγκαταλείψουν απλόχερα τους φίλους τους μόνο για τη δική τους ευχαρίστηση.»

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ 
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BABY LOVE 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Τι γιορτάζουμε το Πάσχα; 

Νικόλας: Γιορτάζουμε το Χριστούλη που τον 

σταυρώσανε. 

Kων/νος: Αναστήσανε το Χριστούλη. 

Ζωή: Πέθανε ο Χριστούλης, τον σταυρώσανε 

αλλά μετά ξαναέγινε ζωντανός. 

Τι λαμπάδα πήρες το Πάσχα; 

Ζωή: Μια με καρδούλες κόκκινες που να 

είναι μωβ. 

Κων/νος: Avengers. 

Νικόλας: Όλο πράσινη. 

Ποια ζώα ζουν στο δάσος και ποια στη 

ζούγκλα; 

Ζωή: Στη ζούγκλα το λιοντάρι, ασβός και 

πάντα και στο δάσος αρκούδες, πουλιά. 

Κων/νος: Στο δάσος ζει η αλεπού, η 

αρκούδα, το φίδι, η κουκουβάγια και ο 

σκατζόχοιρος. Στη ζούγκλα οι τίγρεις, το 

λιοντάρι και οι γορίλες. 

Νικόλας: Στο δάσος είναι η τίγρης και το 

λιοντάρι. Στη ζούγκλα το λιοντάρι. 
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ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥ 2022 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 
Μαίου 2022 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

Πρωινό Τοστ και 
φρούτα 

Ψωμί βούτυρο 
μαρμελάδα ή 

μέλι ή  ταχίνι ή 
αμυγδαλοβούτ
υρο με κακάο 
και φρούτα 

Ομελέτα με 
ψωμί και 
φρούτα 

Μεσογειακό 
πρωινό – 
φρούτα 

Δημητριακά 
με γάλα και 

φρούτα 

Από 3 έως 6/5 --- Κοτόπουλο με 
λαχανικά 

Ρεβίθια με τυρί 
φέτα 

Σουβλάκι 
και σαλάτα 

Ψαρόσουπα 
με λαχανικά 

Από 9 έως 13/5 Μπριάμ  με 
τυρί φέτα 

Μπιφτεκάκια 
με κόκκινη 

σάλτσα και ρύζι 
και σαλάτα 

Φασόλια 
γίγαντες με τυρί 

φέτα 

Πίτσα και 
σαλάτα 

Ψαρόσουπα 
με λαχανικά 

Από 16 έως 20/5 
Ρύζι 

λαχανικών 
με τυρί φέτα 

Κοτόπουλο 
γιουβέτσι και 

σαλάτα 

Φακές με ελιές Σουβλάκι 
και σαλάτα 

Ψαρόσουπα 
με λαχανικά 

Από 23 έως 27/5 
Φασολάκια 

με τυρί φέτα 
Μακαρόνια με 

κιμά και 
σαλάτα 

Φασολάδα με 
τυρί φέτα Πίτσα και 

σαλάτα Ψαρόσουπα 
με λαχανικά 

30 και 31/5 Ογκρατέν 
λαχανικών 

Κοτόπουλο με 
ρύζι μιλανέζα 

και σαλάτα 
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ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΣ 




