
 
 
 
 

                               ΗΜΕΡΑ 1 ΗΜΕΡΑ 2 ΗΜΕΡΑ 3 ΗΜΕΡΑ 4  ΗΜΕΡΑ 5  ΗΜΕΡΑ 6  ΗΜΕΡΑ 7 
ΠΡΩΙΝΟ 
(ότι ώρα 

ξυπνήσεις) 

Κεφίρ με βρώμη, 
κανέλα και 
φράουλες   
  

Γιαούρτι χαμηλών 
λιπαρών με 
αποξηραμένα 
δαμάσκηνα και 
ξηρούς καρπούς  

Γάλα αμυγδάλου ή 
άλλο γάλα της 
επιλογής σας με 
muesli και σταφίδες 
1 ποτήρι χυμό 
cranberry  

Πόριτζ με βρώμη και 
γάλα φυτικό ή άλλο  
10 φράουλες  

Αυγά ομελέτα με 
φρέσκο πιπέρι 
½ ώριμο αβοκάντο  
Τοματίνια  
1 φέτα ψωμί 
πολύσπορο  

Γιαούρτι χαμηλών 
λιπαρών με 
χουρμάδες, κανέλα, 
μπανάνα και ξηρούς 
καρπούς   

Πόριτζ με βρώμη και 
γάλα φυτικό ή άλλο, 
ωμούς ξηρούς 
καρπούς, φρούτα 
και 1 κ.γ βούτυρο 
ξηρών καρπών  

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 
(10.30 – 11.00) 

1 φρούτο  
1 μικρή χουφτίτσα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς  
Τσάι βοτάνων  

1 ρυζογκοφρέτα με 
1 κ.γ χούμους  
Τοματίνια 
Τσάι βοτάνων  

Στικ αγγούρι – 
καρότο 
1 κ.γ χούμους  
Τσάι βοτάνων 

1 ρυζογκοφρέτα με 
1 κ.γ χούμους  
Τοματίνια 
Τσάι βοτάνων 

2 χουρμάδες με 1 
κ.γ ταχίνι  
Τσάι βοτάνων  

1 φρούτο 
1 μικρή χουφτίτσα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς  
Τσάι βοτάνων  

1 φρούτο  
1 μικρή χουφτίτσα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς 
Τσάι βοτάνων  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
(ΓΕΥΜΑ) 

13.30 – 14.30 

Σαλάτα με πράσινα 
φασόλια, τόνο, 
τοματίνια, κρεμμύδι 
και ελαιόλαδο 
1 φέτα ψωμί 
πολύσπορο 

Ανάμεικτα ψητά 
λαχανικά και ψητές 
πατάτες  
Ανθότυρο  
Πράσινη σαλάτα με 
φρέσκο ελαιόλαδο  

Κοτόπουλο φιλέτο 
στήθος ψητό με 
τοματίνια και pesto 
Πατάτες ψητές  
Σαλάτα με τοματίνια 
και ελαιόλαδο  

Μπιφτέκια οσπρίων 
ψητά με κινόα και 
πράσινη σαλάτα με 
ελαιόλαδο 

Ταλιατέλες ολικής 
άλεσης με λαχανικά 
και ανθότυρο 
τριμμένο  
Σαλάτα πράσινη με 
ελαιόλαδο   

Ψάρι ψητό με ψητά 
λαχανικά και ψητή 
πατάτα  
Φρέσκο ελαιόλαδο  

Σαλάτα πράσινη με 
φακές, γλυκοπατάτα 
ψητή σε κύβους, 
αβοκάντο και 
ελαιόλαδο   

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 
17.00 – 17.30 

 Στικ αγγούρι – 
καρότο 
1 κ.γ χούμους  
Τσάι βοτάνων 

2 φέτες φρέσκο 
ανανά  
1 μικρή χούφτα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς  
Τσάι βοτάνων 

Γιαούρτι με 
φράουλες 
Τσάι βοτάνων 

1 φρούτο 
1 μικρή χουφτίτσα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς 
Τσάι βοτάνων 

1 ρυζογκοφρέτα με 
1 κ.γ χούμους  
Τοματίνια 
Τσάι βοτάνων 
 

1 φρούτο 
1 μικρή χουφτίτσα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς 
Τσάι βοτάνων 

1 φρούτο 
1 μικρή χουφτίτσα 
ανάλατους ωμούς 
καρπούς 
Τσάι βοτάνων 

ΒΡΑΔΙΝΟ 
(ΔΕΙΠΝΟ) 

20.00 -21.00 

Βραστά λαχανικά με 
καστανό ρύζι και 
γιαούρτι   

Σολομός ψητός με 
καστανό ρύζι και 
πράσινη σαλάτα με 
ελαιόλαδο   

Σαλάτα πράσινη με 
½ ώριμο αβοκάντο, 
αυγό βραστό, 
παξιμάδι 
μουσκεμένο και 
φρέσκο ελαιόλαδο  

Σαλάτα πράσινη με 
κινόα, φράουλες και 
ανθότυρο 
Ελαιόλαδο και 
βαλσάμικο ξύδι  

Σαλάτα χωριάτικη 
με ανθότυρο, ελιές 
και παξιμάδι 
χαρουπιού 
μουσκεμένο  
Φρέσκο ελαιόλαδο  
 

Γλυκοπατάτα ψητή 
γεμιστή με 
ανθότυρο και 
φρέσκο πιπέρι 
Σαλάτα πράσινη με 
ελαιόλαδο  

1 φέτα ψωμί 
πολύσπορο 
φρυγανισμένο με ½ 
αβοκάντο ώριμο και 
1 αυγό ποσέ 
Τοματίνια με 
ελαιόλαδο  

*Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ατόμου 
 


