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Ήταν ένας και μοναδικός,

σε όλη την πόλη ξακουστός,

σε όλα τα παιδιά γνωστός,

ο Τίκο, ο Κλόουν, ο Φοβερός !
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Είχε μύτη κόκκινη και στρογγυλή

και παπούτσια χρώμα μουσταρδί.

Ήταν όμορφος, λεπτός,

αστείος, ξεκαρδιστικός,

σε όλα τα κόλπα του εκπληκτικός

και στα ζογκλερικά του καταπληκτικός!
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Τροφή για σκέψη ...

 Πόσα γεύµατα την ηµέρα προτείνει η Φένια στον Τίκο ;

 Πόσο συχνά πρέπει να τρώµε φρούτα και λαχανικά  ;

 Σε τι βοηθούν το γάλα και τα γαλακτοκοµικά  ;

 Πόσο συχνά πρέπει να τρώµε κρέας, ψάρι,
 όσπρια και αυγά ;

 Γιατί δεν πρέπει να τρώµε συχνά γλυκά  ;
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Η Ευγενία Καραγιαννίδου έχει την τύχη να εργάζεται 
ως Διαιτολόγος – Διατροφολόγος βοηθώντας καταπλη-
κτικούς ανθρώπους για το πώς να ζουν πιο ευτυχισμένα 
τρώγοντας υγιεινά.

Ζει με τον άντρα της και τη μικρή τους κόρη στη Χώρα 
του Ήλιου, σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη, που της 
επιτρέπει να ονειρεύεται ένα ήρεμο, υγιεινό μέλλον γεμά-
το έμπνευση και δημιουργία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ίδια και τα βιβλία της επισκεφθείτε το 
www.e-diaita.com.

Τι πιο όμορφο από το να ζωντανεύουν όλοι οι ήρωες της 
φαντασίας μας, να αποκτούν μορφή με μοναδικούς συμ-
μάχους ένα μολύβι και ένα χαρτί;

Αυτό σκέφτηκε όταν ήταν μικρή η Χριστιάνα Σαλώνη και 
μόλις μεγάλωσε πήγε να σπουδάσει σε ένα πολύχρωμο μέ-
ρος γεμάτο μεγάλα πινέλα, τεράστια καβαλέτα και άπειρα 
χρώματα. Με μοναδικό της σκοπό ό,τι φτιάχνει να σας τα-
ξιδεύει σε κόσμους μαγικούς!
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