
\2*("*e'!,*"%,f)^*$%0^0'^*U*
A) μου αρέσει πολύ

B) δεν μου αρέσει 

Γ) δεν το δοκίμασα ποτέ

Y2*($*+)!)(-,$f$*!"#*U*
Α) είναι ολικής αλέσεως  

Β) δεν είναι ολικής αλέσεως 

W2f$L0*!0-$U
A) τρώω ένα φρούτο μόνο

Β) πίνω μόνο χυμό 

Γ) τρώω πάνω από δύο φρούτα

[2*^$%$(0^*p*%$i$1,f$*(-''*U*
Α) κάθε μέρα 

Β) δεν μου αρέσουν καθόλου

Γ) τρώω κάθε τόσο

]2*.-"#($*f$,*%$i$1,f$*U
Α) πολλά φρούτα και λαχανικά που μου άρεσαν παλιά 

τώρα δεν μου αρέσουν

Β) πολλά φρούτα και λαχανικά που δοκίμασα τελευταία 

μου άρεσαν 

k2*(-''*V$($(0^*()/$1,(0^S*(^,V^*)*
/$-,+$f,$*U
A) 3-4 φορές την εβδομάδα 

Β) σπάνια / πολύ αραιά 

Γ) κάθε μέρα 

l2^("*+,$%0,!!$*^("*^i"%0,"*(-''*U
Α) τυρόπιτα / κρουασάν / λουκανικόπιτα

Β) σάντουιτς και χυμό 

Γ) σάντουιτς με νερό και φρούτο

m2*f$L0*!0-$*V,1'*U
Α) 2 ποτήρια γάλα 

Β) δεν πίνω γάλα καθόλου

Γ) 1 ποτήρι γάλα 

n2*e$-,*(-''*U*
A) 1 φορά την εβδομάδα  

Β) 1 φορά το μήνα  

Γ) 2 φορές την εβδομάδα 

\o2*"^V-,$*(-''*U
Α) 2 φορές την εβδομάδα 

Β) 1 φορά την εβδομάδα 

Γ) καθόλου δεν τα τρώω 

\\2*/,$*$V"/0#!$(,1"*^1$f*^#1)L,&'*U
Α) φρούτα 

Β) ψωμί και τυρί ή γιαούρτι 

Γ) μπισκότα, σοκολάτα 

\Y2*(-''*/%#f$S*^"f"%$($S*!V,^f"($*U
Α) κάθε μέρα 

Β) περίπου 3-4 φορές την εβδομάδα

Γ) 1-2 φορές την εβδομάδα 

\W2*^#1)L'^*(-''*("*.$/)("*!"#*U
Α) γρήγορα-γρήγορα και κάπως λαίμαργα  

Β) ήρεμα και μασώ πάντα αργά-αργά

\[2*"($1*+,e'*V,1'*/,$*1$*q0+,e$^'*U
Α) χυμό 

Β) αναψυκτικό 

Γ) νερό

rstuv***+,$(-".)^

μό

αψυκτικό

ρό



$V$1()^0,^**+,$(-"."*Z*f"#,&
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α) 3  βαθμοί  Β) 1  βαθμός  Γ) 0 βαθμοί   

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α) 2  βαθμοί   Β) 0 βαθμοί   

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α) 1 βαθμός    Β) 1 βαθμός  Γ) 3 βαθμοί 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Α) 3 βαθμοί   Β) 0 βαθμοί  Γ) 1 βαθμός  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

A) 0 βαθμοί  Β) 2 βαθμοί   

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α) 1 βαθμός   Β) 3 βαθμοί  Γ) 0 βαθμοί  

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Α) 0 βαθμοί   Β) 2 βαθμοί  Γ) 3 βαθμοί 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Α) 3 βαθμοί   Β) 0 βαθμοί  Γ) 2 βαθμοί  

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Α) 2 βαθμοί   Β) 0 βαθμοί  Γ) 3 βαθμοί  

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Α) 3 βαθμοί   Β) 2 βαθμοί  Γ) 0 βαθμοί  

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Α) 3 βαθμοί   Β) 2 βαθμοί  Γ) 0 βαθμοί  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

Α) 0 βαθμοί   Β) 1 βαθμός  Γ) 3 βαθμοί  

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Α) 0 βαθμοί   Β) 2 βαθμοί   

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 

Α) 1 βαθμός   Β) 0 βαθμοί  Γ) 3 βαθμοί  

("**^f"-**^"#
*Wo*Z**Wn**a$L!",
Η διατροφή που κάνεις θα σε βοηθήσει να έχεις γερό σώμα, γεμάτο 

ενέργεια και δύναμη.

\]*p*Wo*a$L!",
Φαίνεται ότι προσπαθείς αρκετά. Μπορείς όμως να κάνεις ακόμη καλύ-

τερες επιλογές.

%,/"(0-",*$V"*\]*a$L!",
Χρειάζεται να διορθώσεις τη διατροφή σου για να μεγαλώσεις το σκορ 

σου. Διάβασε προσεκτικά το βιβλίο που έχεις στα χέρια σου και κάνε 

κάποιες αλλαγές στη καθημερινή σου διατροφή. Κάνε ξανά το κουίζ 

μετά από λίγο καιρό.
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