
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Καθώς οι καύσωνες και οι υψηλές 
θερμοκρασίες βρίσκονται προ των Πυλών, είναι απαραίτητο να προσαρμόσουμε τη 
διατροφή των μικρών μας πρωταγωνιστών για να διαφυλάξουμε την υγεία τους. 
Επίσης, το καλοκαίρι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να τους μυήσουμε στις 
αρχές της σωστής διατροφής. Καλή αρχή λοιπόν!

 

Από τι θα πρέπει να προφυλαχθεί ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μέσα στο 
καλοκαίρι; 

1. Αφυδάτωση. Οι απότομες αυξήσεις στη θερμοκρασία και οι καύσωνες μπορεί
εύκολα να αφυδατώσουν το παιδί σας είτε μέσω αυξημένης εφίδρωσης που 
είναι εμφανές σημάδι, είτε από απώλειες μέσω του δέρματος που δεν 
μετατρέπονται σε ιδρώτα και δε γίνονται αντιληπτές. Τα παιδιά επίσης μπορεί 
να μη ζητήσουν υγρά σε επαρκή βαθμό και γι’αυτό ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση και να προσφέρουμε 
υγρά αρκετά συχνά στη διάρκεια της ημέρας (νερό κατά προτίμηση). Ένας 
καλός δείκτης ότι το παιδί είναι καλά ενυδατωμένο είναι το να παράγει 
ανοιχτόχρωμα ούρα συχνά. Εάν το παιδί μας ιδρώνει πολύ, μπορούμε να 
προσθέσουμε λίγο αλάτι παραπάνω στο φαγητό του και να του δίνουμε χυμούς
φρούτων ή φρέσκα φρούτα για να αναπληρώνει τα μέταλλα που χάνει 

2. Τροφές που μπορεί να έχουν αλλοιωθεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί σε τροφές που δίδονται στα παιδιά αυτή την εποχή, καθώς οι υψηλές 
θερμοκρασίες προκαλούν ευκολότερα αλλοιώσεις στα τρόφιμα. Φροντίστε να 
ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συντήρηση, να αποθηκεύετε
τα φαγητά προς κατανάλωση μέσα στο ψυγείο και να είστε προσεκτικοί όταν 
αγοράζετε απ’έξω τρόφιμα που μπορεί να μην είναι τόσο φρέσκα. 

 

Πρακτικές συμβουλές για τη βελτίωση της διατροφής του παιδιού μας μέσα στο 
καλοκαίρι 

 κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προσπαθούμε να προσφέρουμε στο παιδί 
μας 3 βασικά γεύματα: πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό και 2-3 ενδιάμεσα 
σνακ. Λόγω ζέστης μπορεί να μην καταναλώνει πολύ φαγητό, γι’αυτό 
φροντίζουμε τα γεύματα να είναι θρεπτικά και μικρά. Αποφύγετε τα βαριά 
τηγανητά φαγητά μες στον καύσωνα καθώς καθυστερούν να φύγουν από το 
στομαχικό σάκο και εντείνουν τη δυσφορία 

 μαθαίνουμε στο παιδί μας να τρώει καθημερινά ένα καλό πρωινό όπως π.χ. 
δημητριακά με γάλα ή γιαούρτι και ένα φρούτο που του δίνουν ενέργεια για το



ξεκίνημα της ημέρας 
 προσπαθούμε να προσφέρουμε ποικιλία φρέσκων φρούτων και λαχανικών στα 

παιδιά μας ειδικά τώρα που υπάρχουν σε αφθονία και είναι στην εποχή τους. 
Προσφέρετε τα σε διάφορες παραλλαγές (τα λαχανικά σε σαλάτες, 
μαγειρεμένα, στο φούρνο, στο γκριλ και τα φρούτα μόνα τους, σε 
φρουτοσαλάτες ή σε μιλκ σεηκ) για να τα εντάξουν τα παιδιά στη διατροφή 
τους. Εάν το παιδί σας δε συμπαθεί ένα φρούτο ή λαχανικό, μπορείτε να του το
σερβίρετε με άλλη συνταγή μετά από κάποιο διάστημα χωρίς πίεση 

 κατά τη διάρκεια της ημέρας το παιδί χρειάζεται να τρώει σνακ. Είτε είμαστε 
στο σπίτι είτε όχι, φροντίζουμε να υπάρχουν διαθέσιμα πάντα υγιεινά σνακ 
όπως ψωμάκι με κασέρι, κέικ σπιτικό, φρουτοσαλάτα, δημητριακά, μικρά 
σάντουιτς, γιαουρτάκια 

 μπορείτε να θέσετε κάποιους κανόνες σχετικά με την κατανάλωση 
τυποποιημένων σνακ, όπως είναι π.χ. μόνο δύο παγωτά της εβδομάδα και 2 
φρούτα την ημέρα. Θέστε αυτές τις αρχές νωρίς και φροντίστε να τις 
ακολουθείτε όλοι στην οικογένεια χωρίς υποχωρήσεις, για να τηρηθούν 

 το καλοκαίρι είναι ευκαιρία να τρώτε περισσότερο μαζί με τα παιδιά σας. Τα 
παιδιά που τρων περισσότερο με τους γονείς τους έχουν καλύτερη διατροφή. 
Καθίστε λοιπόν με το μικρό σας και δώστε του το καλό παράδειγμα, ότι τρώμε
δηλαδή πάντα σαλάτα, τρώμε καθιστοί το οικογενειακό φαγητό που μας 
προσέφεραν, και το μοιραζόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε 

 αν το παιδί σας δεν έχει ποικιλλία στη διατροφή του, πάρτε το μαζί σας για μια
βόλτα στο μανάβη και διαλέξτε μαζί αυτά που θα μαγειρέψετε. Αν το παιδί σας
μπορεί, μπορείτε να του ζητήσετε να σας βοηθήσει σε μικρά πράγματα στην 
ετοιμασία των γευμάτων (ζύμωμα, καθάρισμα αβγών, πλύσιμο λαχανικών 
κτλ). Έτσι, εξάπτετε την περιέργειά του για νέες γεύσεις 

 αποφύγετε να αγοράσετε έτοιμα σνακ τύπου πατατάκια/ γαριδάκια, παγωτά, 
κρουασάν, σοκολατοειδή κτλ για το σπίτι, ώστε να αποφευχθεί η άμεση 
πρόσβαση του παιδιού σε αυτά, καθώς τα περισσότερα υστερούν σε θρεπτικά 
συστατικά και είναι βεβαρημένα με πρόσθετες ύλες 

 τέλος, προσπαθήστε να κάνετε δραστηριότητες που να γυμνάζουν το παιδί και 
δώστε το καλό παράδειγμα σαν γονείς 

Το καλοκαίρι λοιπόν προσφέρεται για να αρχίσουν τα παιδιά να μυούνται σε νέες 
γεύσεις και να θέτουν σωστές βάσεις για τη μετέπειτα διατροφή τους. Θυμηθείτε, η 
διατροφή τους θέλει ποικιλία, μικρά και θρεπτικά γεύματα και καλή ενυδάτωση. 
Βοηθήστε λοιπόν τα παιδιά σας να καλυτερεύσουν τη διατροφή τους μην 
επαναπαύεστε επειδή είναι καλοκαίρι.

Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση!
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