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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2020-2021 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
- Κοτόπουλο με 

πατάτες στο 
φούρνο 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- 150 γρ. γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 

- Ψάρι πανέ 

- 1 ποτ. Ρύζι 

πιλάφι  

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- Σαλάτα: κραμπί 
με καρότο 
(τριμμένο) με 
λάδι και λεμόνι 

 

- Μπιζέλι στην 

κατσαρόλα με 

πατάτα, καρότο, 

μαγειρεμένο με 

ντομάτα και 

ελαιόλαδο 

- Κοτόπουλο 

μπούτι 

μαριναρισμένο 

στον φούρνο  

- 150γρ. γιαούρτι 

- 1 φέτα ολοσίταρο 

ψωμί 
- Σαλάτα: μαρούλι, 

αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 
 

- Μακαρόνια 
χωριάτικα με 
τρίμμα (σε 
χωριστή 
συσκευασία) 

- 150 γρ. 
γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 

- Φασόλια 

(άσπρα) ξεκούνια 

με 100γρ πατάτα 

- 1 φέτα 
ολοσίταρο ψωμί  

- Σαλάτα: ντομάτα, 
αγγουράκι, 
σέλινο και 
καρότο σε 
στελέχη χωρίς 
λάδι 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
- Παστίτσιο 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- 150 γρ. γιαούρτι 

- Σαλάτα: κραμπί, 
καρότο 

- Μπιφτέκι χοιρινό 
στον φούρνο (τα 
λαχανικά 
λιωμένα στο 
μπλέντερ) σε 
στρογγυλό 
φραντζολάκι 

- Πατάτες wedges 

- 150 γρ. γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι    

 
 

- Ψάρι πανέ 

- Καλαμπόκι 

βραστό 

- 1 ποτ. Ρύζι 

πιλάφι  

- 1 φέτα ολοσίταρο 

ψωμί 

- Σαλάτα: κραμπί, 
καρότο 

 

- Κοτόπουλο 
σουβλάκι σε 
ξυλάκι 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- 1 ποτ. 
κριθαράκι με 
ντομάτα 

- 150 γρ. 
γιαούρτι 

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 
 
 

- Φακές με λεμόνι 
χωρίς μπαχαρικά 
(τα κρεμμύδια 
λιωμένα στο 
μπλέντερ)  

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- Σαλάτα: ντομάτα, 
αγγουράκι, 
σέλινο και 
καρότο σε 
στελέχη χωρίς 
λάδι 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
- Γεμιστά και 

κουπέπια 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- 150 γρ. γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 

- 1 ποτ. γιουβέτσι 

με κιμά 

κοτόπουλο 

- 1 φέτα 

ολοσίταρο ψωμί 

- 150 γρ. γιαούρτι 

- Σαλάτα: κραμπί 
με καρότο 
(τριμμένο) με 
λάδι και λεμόνι 

 

- Φασολάκι 
κατσαρόλας με 
καρότα, πατάτα 

- Κοτόπουλο 
μαγειρεμένο με 
ντομάτα και 
ελαιόλαδο 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- 150 γρ. 
γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 
 
 
 

- Κεφτέδες στον 

φούρνο  

- 1 ποτ. 

πουργούρι  

- 150γρ. γιαούρτι  

- 1 φέτα ολοσίταρο 

ψωμί 

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα 

 
 

 

- Λουβί κυπριακό 

με κολοκυθάκι  

- Τόνος νερού  

- 1 φέτα ολοσίταρο 

ψωμί 

- Σαλάτα: ντομάτα, 
αγγουράκι, 
σέλινο και 
καρότο σε 
στελέχη χωρίς 
λάδι 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
-  Μπιφτέκια 

χοιρινά στον 
φούρνο (τα 
λαχανικά 
λιωμένα στο 
μπλέντερ) σε 
στρογγυλό 
φραντολάκι 

- Παράτες στον 
φούρνο 

- 150 γρ. γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 
αγγουράκι, 
ντομάτα με λάδι 
και λεμόνι 

 

- 1 φλ. ραβιόλες 

με τρίμμα (το 

τρίμμα να είναι 

σε χωριστή 

συσκευασία)   

- 150γρ. γιαούρτι  

- 1 φέτα ολοσίταρο 

ψωμί 

- Σαλάτα: κραμπί, 
καρότο 
 

 
 

 

- Ψάρι πανέ 

- 1 ποτ. 

πουργούρι  

- 1 φέτα ολοσίταρο 

ψωμί 

- Σαλάτα: ντομάτα, 
αγγουράκι, 
σέλινο και 
καρότο σε 
στελέχη χωρίς 
λάδι 

 

- Σπιτικές 
κοτομπουκιές 
στον φούρνο 

- Πατάτες στο 

φούρνο σε 

κύβους 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί 

- 150 γρ. 
γιαούρτι  

- Σαλάτα: μαρούλι, 

αγγουράκι, 

ντομάτα με λάδι 

και λεμόνι 

 
 
 

- Φακές με λεμόνι 

χωρίς μπαχαρικά 

(τα κρεμμύδια 

λιωμένα στο 

μπλέντερ) 

- 1 φέτα ολοσίταρο 
ψωμί  

- Σαλάτα: κραμπί, 
καρότο 
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