
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 

Ημέρα/ 

Γεύματα 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη 
Παρασκευ

ή 
Σάββατο Κυριακή 

 

Πρωινό 

1 ποτήρι ΝΕΡΟ μόλις ξυπνήσεις & 1 καφέ 
1 τμχ φρυγανιά ολικής (wasa) με Philadelphia light (προαιρετικά) ή 1 κ.γ. ανάλατη μαργαρίνη με ελαιόλαδο (<2 φορές/εβδομάδα) ή 

30γρ ανάλατη αναρή/cottage cheese με λίγες σταφίδες/μέλι  – απόφυγε κράκερ  

Σνακ 

 

2 ποτήρια ΝΕΡΟ  
- 

 
Μεσημεριανό 

+ 
Συνοδευτική 

σαλάτα 
 

 

200γρ λουβί (όσο 
θες κολοκυθάκι) 

ή 200γρ 
φασολάκι, 80γρ 
τόνο και 1 φέτα 

ψωμί  
Ή 

200γρ πατάτα 
βραστή, λαχανικά 

και 80γρ τόνο 
στραγγισμένο 

1 φλιτζ. 
μακαρόνια 
(180γρ) με 

κόκκινη 
σάλτσα με 

μανιτάρια και 
60γρ φέτα 

 

200γρ όσπρια 
(π.χ. φακές, 

φασόλια, 
ρεβίθια), 1 φέτα 
ψωμί και 60γρ 
αβοκάντο ή 5 

ελιές 
 

120γρ γαρίδες με 
100γρ (ρύζι + 
καλαμπόκι) 

Ή 
300γρ νηστίσιμα 
γεμιστά και 30γρ 

τυρί 

120γρ φρέσκο 
σολομό στο 

φούρνο με 70γρ 
ρύζι και σαλάτα 

και παντζάρι  
Ή 

180γρ ρύζι ή 
πλιγούρι με 

λαχανικά και 3 
κ.σ. γιαούρτι 

150γρ ψάρι 
(π.χ. τσιπούρα, 

φαγκρί),  
100γρ ρύζι ή 

160γρ πατάτα  
 
 

250γρ (κριθαράκι 
+ λαχανικά) και 

30γρ τυρί 
Ή 

Ομελέτα στο 
φούρνο με 2 

αυγά, λαχανικά 
και 2 φέτες ψωμί 

ολικής  

Σνακ 
17.00-18.00 

3 ποτήρια ΝΕΡΟ 
1 φρούτο (π.χ. 1 μπανάνα ή 2 ξηρά σύκα ή 4 ξηρά βερίκοκα ή 3 χουρμάδες ή 3 ξηρά δαμάσκηνα ή 2 κ.σ. κορινθιακές σταφίδες) και 2 

κλειστές χούφτες ανάλατους ξηρούς καρπούς Ή 30γρ σπιτική μπάρα (δες συνταγή) και 1 φρούτο Ή 200γρ γιαούρτι 2% λίπος με 1 
φρέσκο φρούτο, 1 κ.γ. μέλι Ή 200γρ επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα και 1 κλειστή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς 

Βραδινό 

 

Σαλάτα με 150γρ 
cottage (light), 4 
παξιμάδια και 2 
κ.σ. καλαμπόκι 

 
 

Τοστ με ψωμί 
ζέας ή ολικής 

με 2 φέτες 
τυρί και 
σαλάτα 

1 veggie burger 
και σαλάτα 

(χωρίς πατάτες)  
Ή 

Τσάι, 4 
παξιμάδια, 1 

φέτα τυρί light, 
1 αυγό βραστό 
και λαχανικά 

 

120 ανάλατη 
αναρή με 2 κ.γ. 
χαροπούμελο, 2 
κ.γ. λιναρόσπορο 
και 7 αμύγδαλα 

Ή 
4 παξιμάδια, 90γρ 

μοτσαρέλα ή 
100γρ ricatto και 

ντομάτα 

4 παξιμάδια, 
100γρ γιαούρτι, 

20γρ τυρί και 
λαχανικά 

¾ κυπριακή 
πίτα με 

μανιτάρια ΚΑΙ 
σαλάτα 

ΚΑΙ 1 ποτήρι 
κόκκινο κρασί 

Ή 
Τοστ με 2 φέτες 
τυρί και σαλάτα 

1 μερίδα ρύζι 
ατμού-όχι 

τηγανιτό με 
γαρίδες και 

λαχανικά (δεν 
χρειάζεται να το 

φας όλο εάν 
νιώθεις χορτάτη) 

και 1 ποτήρι 
κόκκινο κρασί  

Σνακ 1 ποτήρι ΝΕΡΟ 

Πρόσθεσε 1 κ.σ. ελαιόλαδο για κάθε άτομο που καταναλώνει το φαγητό και τη σαλάτα. 

 ...but first trust yourself ! 


