
 Προσθήκες στο πρόγραμμα διατροφής 

• Πρωινό, Δεκατιανό, Μεσημεριανό ως έχει 

• Απογευματινό: 1 μικρό γλυκό (30-40γρ) + ½ φλιτζ. γάλα + 1 κλειστή χούφτα ξηρούς καρπούς (<3 

φορές/εβδομάδα) Ή ½ λωτό + 1 κλειστή χούφτα ξηρούς καρπούς ή 1 φέτα τυρί 

• Βραδινό: Σούπα με 100γρ ψάρι ή κοτόπουλο, όχι πολύ υγρό 

Διατροφή και Εορτές των Χριστουγέννων 

1. Αρχικά, απόλαυσε όσο μπορείς τις ημέρες αυτές με τα αγαπημένα σου άτομα, κατανάλωσε όλα τα 

χριστουγεννιάτικα εδέσματα που επιθυμείς. Για να το απολαύσεις στο έπακρον, απόφυγε να 

καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες φαγητού. Με αυτό τον τρόπο θα νιώθεις καλά κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και θα αποφευχθούν δυσάρεστα συμπτώματα όπως δυσφορία, καούρες κτλ. 

2. Τις ημέρες που θα έχεις τα τραπέζια καλό θα ήταν να ακολουθήσεις τον κανόνα του πιάτου δηλαδή:  

i. Βάλε στο μισό πιάτο σαλάτα (φρέσκια σαλάτα, βρασμένα ή ψητά λαχανικά). 

ii. Στο ¼ του πιάτου βάλε τα υδατανθρακούχα τρόφιμα (π.χ. ρύζι, πίτα, μακαρόνια, 

καλαμπόκι κτλ.) 

iii. Στο υπόλοιπο ¼ πρόσθεσε την πηγή πρωτεΐνης όπως κρέας, τυρί, αυγό, ψάρι. 

Διαφορετικά: Πάρε 2 πιο μικρά πιάτα, στο 1ο τοποθέτησε τη σαλάτα και στο 2ο την πρωτεΐνη με τον 

υδατάνθρακα. 

 
Tips: 

• Απόφυγε να παραμείνεις νηστική όλη την ημέρα για να φας περισσότερο στο τραπέζι. Καλό 

είναι να τηρείς τα γεύματά σου κανονικά και να καταναλώσεις ένα πιο ελαφρύ γεύμα το 

μεσημέρι εάν το τραπέζι είναι το βράδυ και αντίστροφα. 

• Ξεκίνησε να καταναλώνεις το φαγητό σου από τη σαλάτα, στη συνέχεια κατανάλωσε το κρέας 

και άφησε στο τέλος τον υδατάνθρακα. Έτσι, θα προλάβει ο εγκέφαλος να αντιληφθεί ότι 

χόρτασες χωρίς να σκάσεις από το φαγητό. 

• Μπορείς να καταναλώσεις για ορεκτικό 1 μικρό πιάτο σούπα και στη συνέχεια να καταναλώσεις 

το κυρίως γεύμα σε πιο μικρή ποσότητα. 

• Επίσης, μπορείς να βάλεις στο πιάτο σου διαφορετικού τύπου φαγητά σε μικρότερες 

ποσότητες.  

• ΑΚΟΥ το στομάχι σου, όταν νιώσεις ότι χόρτασες, απομάκρυνε το πιάτο σου από μπροστά σου 

(πάρε το στην κουζίνα) έτσι ώστε να αποφύγεις το τσιμπολόγημα! 

• Τέλος, ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΟΥ καλύτερα να αποφύγεις να ξαναγεμίσεις το πιάτο σου δεύτερη φορά. Εάν 

θέλεις τόσο πολύ να  το κάνεις, καλύτερα να βάλεις την αγαπημένη σου σαλάτα του μπουφέ 

ξανά το πιάτο σου αντί κάτι από το κυρίως γεύμα.  

 



 

• Εάν θέλεις να φας και γλυκό στο τέλος, τότε απόφυγε να καταναλώσεις μελομακάρονα, μπισκότα και 

κουραμπιέδες την υπόλοιπη ημέρα. Να έχεις ως στόχο την κατανάλωση 1 γλυκού κάθε ημέρα ή μέρα 

παρά μέρα ακόμα καλύτερα. Διαφορετικά μπορείς να καταναλώσεις 1-2 μελομακάρονα ή 1 μικρό 

κουραμπιέ στη θέση του σνακ (συνδυαστικά με ξηρούς καρπούς και τσάι χαμομήλι ή ακριβώς μετά το 

φαγητό). 

• ΠΡΟΣΟΧΗ στο τσιμπολόγημα! Την ώρα που πας να πιάσεις τον εαυτό σου να θέλει να τσιμπολογήσει 

καλύτερα να πιείς 1 ποτήρι νερό. 

 

 

Στόχοι των επόμενων εβδομάδων 
➢ Θυμήσου τους συνδυασμούς των τροφίμων (συνδύασε το μαύρο ψωμί/ρύζι/πατάτα/μακαρόνια/γλυκά 

με κρέας/ψάρι/τυρί/αυγό και φρέσκο τρόφιμο π.χ. λαχανικά), μέτρησε το σάκχαρο σε νέα γεύματα που 

θα καταναλώσεις, εάν ξεπερνούν τα 120mg/dl μετά τις 2 ώρες απόφυγε να τα ξανακαταναλώσεις, ή 

κάνε καλύτερο συνδυασμό. 

➢ Προτίμησε να προσθέσεις περισσότερο φαγητό στο πιάτο σου για να χορτάσεις, κατά προτίμηση 

πρωτεΐνη, παρά να φύγεις από το τραπέζι πεινασμένη. 

➢ Μην ξεχνάς την κατανάλωση των ενδιάμεσων σνακ. 

➢ Έλεγξε όσο μπορείς τις λιγούρες σου. 

➢ Ενυδάτωση και πάλι ενυδάτωση!!! 

 

 

 

➔ Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε μέσω βιντεοκλήσης, σου εύχομαι να 

περάσεις όμορφα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και με ένα πόνο, να γνωρίσεις το υπέροχο 

πλάσμα που έχεις δημιουργήσει!!! <3  
 

 

 

 

 


