
Σπιτικά ή έτοιμα φαγητά; 

  Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι  δουλεύουν μέχρι αργά και δεν τους 

μένει χρόνος, έτσι τις πιο πολλές φορές τρώνε έτοιμο φαγητό απ’ έξω. 

  Νομίζω θα ήταν καλύτερο να τρώμε σπιτικά φαγητά διότι είναι πιο 

υγιεινά και όταν θα μας μαγειρέψει η 

μαμά μας ή η γιαγιά μας θα μας 

βάλουν υγιεινά υλικά και έτσι θα 

ξέρουμε τι μας βάζουν μέσα. Ενώ στα 

έτοιμα φαγητά ίσως να 

χρησιμοποιούν ανθυγιεινά υλικά και 

όταν θα μας τα ετοιμάσουν θα μας 

βάλουν αυτά τα υλικά που μπορεί να μας κάνουν κακό στην υγεία μας. 

Το λάδι για παράδειγμα που χρησιμοποιούν για να τηγανίζουν ίσως να 

το χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές και αυτό μπορεί να μας 

προκαλέσει κακό. Ενώ στο σπίτι μας η μάμα μας ή η γιαγιά μας το λάδι 

το χρησιμοποιούν μία φορά κάθε φορά που θα μαγειρέψουν. 

  Πιστεύω επίσης ότι στα εστιατόρια και στα καταστήματα έτοιμων 

φαγητών γίνονται αρκετές 

φορές λάθη και έτσι μπορεί να 

παραγγείλουμε φαγητό και να 

τους πούμε να μην μας βάλουν 

κάποιο υλικό μέσα και όμως 

να μας βάλουν το υλικό αυτό 

και να μην απολαύουμε έτσι το 

φαγητό μας. Στο σπίτι μας όμως η μάμα μας ή η γιαγιά μας ξέρουν 

ακριβώς πώς μας αρέσει το φαγητό και μας το ετοιμάζουν έτσι. 

  Επίσης στο σπίτι μας είμαστε 

σίγουροι ότι είναι καθαροί οι πάγκοι, 

τα πιάτα, τα μαχαίρια και όλα τα 

άλλα υλικά. Ενώ στα εστιατόρια 

μπορεί να μην είναι τόσο καθαρά. 

Ένα γεγονός που μου κάνει εντύπωση 



είναι ότι δεν μας αφήνουν συνήθως να πάμε στην κουζίνα των 

εστιατορίων. 

  Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι στο σπίτι μας τρώμε πιο οικονομικά παρά 

να φάμε από έξω διότι όταν παραγγέλνουμε ή αγοράζουμε έτοιμο 

φαγητό στοιχίζει περισσότερα λεφτά. 

  Για όλα τα πιο πάνω η δική μου απόφαση είναι να τρώμε σπιτικά 

φαγητά και όχι έτοιμα φαγητά γιατί είναι πιο υγιεινά και οικονομικά. 

Δεν λέω ότι δεν πρέπει να τρώμε ποτέ μας έτοιμα φαγητά αλλά να μην 

τα τρώμε πολύ συχνά και να προτιμούμε τα σπιτικά!    

 

Μαρία Μπ. 

 

 

 

 

 

 

 

  


