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Στόμα και οισοφάγος: 1 και 2

Όταν τρώμε το φαγητό μας, μέσω του στόματος περνά από τον οισοφάφο. Ο οισοφάγος είναι ένας σωλήνας που καταλήγει στο στομάχι μας.



Στομάχι: 3

Όλες οι τροφές συγκεντρώνονται εδώ και με τη βοήθεια κάποιων υγρών, που βοηθούν στην πέψη, μετατρέπονται σε ένα παχύρευστο υγρό.

Λεπτό έντερο: 4

Ο πολτός των τροφών μετά από λίγες ώρες πηγαίνει στο λεπτό έντερο. Είναι ένας μαλακός σωλήνας ο οποίος απορροφά όλα τα θρεπτικά συστατικά και τα «στέλνει» σε όλα μας τα όργανα για να αναπτυχθούν. Στη διαδικασία αυτή βοηθάει πολύ το πάγκρεας και το συκώτι.  

Παχύ έντερο: 5

Το φαγητό που το σώμα μας δεν χρειάζεται, δεν απορροφάται από το λεπτό έντερο αλλά καταλήγει στο παχύ έντερο. Από εκεί αποβάλλεται, δηλαδή βγαίνει από το σώμα μας.
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