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ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Διατροφθ κατά την νηπιακθ ηλικία (1-3 έτη) 

Δευτέρα 5/12/2016 & Σετάρτη 7/12/2016, 17:00-20:00 
 
 Ρυκμόσ ανάπτυξθσ κατά τθν  νθπιακι θλικία 

 Διατροφικζσ ανάγκεσ νθπίου 

 Διατροφικζσ ςυςτάςεισ-Ομάδεσ τροφίμων 

 υχνότθτα & είδοσ γευμάτων 

 Ζνταξθ τροφίμων 

 Σεχνικζσ ςυμπεριφοράσ κατά τθν ςίτιςθ 

 Πρακτικζσ ςυμβουλζσ  

 ωματικι δραςτθριότθτα 

 Ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο 

 
 

Κόςτοσ ςυμμετοχθσ: 60 ευρϊ   
Κόςτοσ ςυμμετοχθσ για φοιτητέσ και ανέργουσ: 50 ευρϊ 
 

Mε την ολοκλήρωςη του ςεμιναρίου χορηγείται πιςτοποιητικό παρακολοφθηςησ 
 

 

Ειςηγθτρια εμιναρίου:                   

Πηγθ Μαντζουράτου, Διαιτολόγοσ – Διατροφολόγοσ, MSc 
 

Η Πθγι Μαντηουράτου γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1984. Σο 2006 αποφοίτθςε από το τµιµα Επιςτιµθσ 
Διαιτολογίασ-Διατροφισ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθµίου Ακθνϊν και το 2008 ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ 
τθσ ςπουδζσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου «Εφαρμοςμζνθ Διαιτολογία-
Διατροφι», µε κατεφκυνςθ «Διατροφι και Άςκθςθ».  

Από το 2005 ζωσ το 2008 ζχει ςυμμετάςχει ςε διάφορα ερευνθτικά προγράμματα του Χαροκοπείου 
Πανεπιςτθμίου τόςο ςτα πλαίςια των πτυχιακϊν διατριβϊν τθσ όςο και για τισ ανάγκεσ άλλων προγραμμάτων. 
Σο ιδιαίτερο ενδιαφζρον τθσ εςτιάηεται ςτθν διατροφι ςτθν παιδικι θλικία, όπου αςχολικθκε με υπζρβαρα 
παιδιά ςτα πλαίςια τθσ μεταπτυχιακισ τθσ διατριβισ ενϊ παράλλθλα ςυμμετείχε ςε ςεμινάρια με 
παιδοψυχίατρουσ για επίλυςθ προβλθμάτων ςε ςχζςθ με το παραπάνω πρόγραμμα.  

Από το 2006 είναι µζλοσ του Πανελλινιου υλλόγου Διαιτολόγων και από το 2012 μζλοσ τθσ Ομάδασ Ειδικϊν 
Διαχείριςθσ Βάρουσ του ίδιου υλλόγου. Από το 2008 ζωσ ςιμερα ζχει εργαςτεί ςε γυμναςτιρια, ακλθτικά και 
διατροφολογικά κζντρα ωσ διαιτολόγοσ. Παράλλθλα, αρκρογραφεί ςτον θλεκτρονικό τφπο και ζχει ςυμμετάςχει 
ςε ομιλίεσ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα διατροφισ. Επίςθσ, ζχει εργαςτεί ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ 
ςτο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ TRACON για τθν Αγωγι 
Καταναλωτϊν κακϊσ και ςε προγράμματα ςε φαρμακεία και γιατροφσ για ενθμερϊςεισ ςε ςυμπλθρϊματα 
διατροφισ. Από το 2012 ζωσ ςιμερα ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικζσ ενθμερϊςεισ με κζμα τθν διατροφι ςε 
δθμοτικά ςχολεία του Ν. Αττικισ. υμμετείχε ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ του Ελλθνοβρετανικοφ Κολλεγίου ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ FOODMED για τθν ςυγγραφι διατροφικϊν οδθγϊν και τθν εκπόνθςθ ςεμιναρίων 
διατροφισ για το κοινό. 


