
 

 

 

 

 

 

Οι παιδικοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" του Δήμου 

Μεγαρέων θα φιλοξενήσουν το επιχορηγούμενο θεατρικό δρώμενο της Ελληνικής Αρτοβιομηχανίας 

ELBISCO "Τοστάκι θρεπτικό, το τέλειο κολατσιό"  με σκοπό την ανάδειξη της αξίας ενός θρεπτικού 

κολατσιού. 

ΔΟΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Α' Παιδικός Σταθμός Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 09:30 - 10:30 28 4 

Β' Παιδικός Σταθμός Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 09:30 - 10:30 25 4 

Γ' Παιδικός Σταθμός Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 11:30 - 12:30 50 4 

Παιδικός Ν. Περάμου Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 11:30 - 12:30 40 4 

 

Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση, με κεντρική ιδέα «Τοστάκι θρεπτικό… το τέλειο κολατσιό» και 

ήρωα τον «Τόστιμο – Νόστιμο». Μέσα από διάλογο και παιχνίδι, τα παιδιά καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι το ιδανικό κολατσιό για το σχολείο θα πρέπει να είναι θρεπτικό, νόστιμο, ελαφρύ και φτιαγμένο με τα 

καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά.  

Η «Κιβωτός» είναι μια εξειδικευμένη ομάδα παιδαγωγών, εκπαιδευτικών και ηθοποιών, η οποία σχεδιάζει 

και υλοποιεί ομαδικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, για παιδιά ηλικίας 4 έως 15 ετών. 

Δραστηριοποιείται από το 2004 και έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 150.000 μαθητές 

από όλη την Ελλάδα 

Το πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και είναι διαδραστικό με κίνηση και χορό. Στο τέλος του προγράμματος θα 

μοιραστεί ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα παιδάκια από 1 συσκευασία ψωμί Τόστ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ. 

Παρακαλούμε τους γονείς να ενημερωθούν για τα συστατικά (αναγράφονται στο τέλος της σελίδας) που 

περιέχονται στο δείγμα και να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των παιδικών σταθμών για την 

αποφυγή τυχόν αλλεργικών κρουσμάτων. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ όπως αναγράφονται στην συσκευασία πώλησης.  
Αλεύρι Σίτου (60%), νερό, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, φυτικό λίπος, (φοινικέλαιο), ζάχαρη, πιεστή ζύμη αρτοποίας, αλάτι, γαλακτωματοποιητές 
(μόνο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, στεατούλα-2γαλακτυλικό νάτριο), πηκτικός παράγων (κόμμι κυτταρίνης), συντηρητικά (προπιονικό 
ασβέστιο, σορβικό κάλλιο) ρυθμιστής οξύτητας (οξικά άλατα νατρίου), αλεύρι φάβας βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό οξύ) αιθυλική αλκοόλη. 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, γάλα, αυγό. 


