
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 

Ημέρα/ 

Γεύματα 
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

Πρωινό 

1 ποτήρι ΝΕΡΟ μόλις ξυπνήσεις 
2 φέτες ψωμί ολικής ή 4 φρυγανιές wasa, 2 κ.γ. μαρμελάδα ή μέλι, αντί βιτάμ Philadelphia light και 1 φρούτο π.χ. 1 μικρό πορτοκάλι 

 Ή 2 φέτες ψωμί ή 4 τμχ. wasa, 2 κ.γ. μέλι, 2 φέτες τυρί (60γρ) 
Ή 1 αυγό, 1 φέτα τυρί και 3 τμχ. wasa με λίγο Philadelphia light (προαιρετικά) και λαχανικά π.χ. ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριές 

Σνακ 
2 ποτήρια ΝΕΡΟ  

1 μικρή μπανάνα ή ½ μεγάλη ή 1 μικρό πορτοκάλι και 1 κλειστή χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς π.χ. καρύδια, αμύγδαλα 

Μεσημεριανό 
+ 

Συνοδευτική 
σαλάτα 

100γρ 
κοτόπουλο με 

120γρ ρύζι  
 
 

180γρ μακαρόνια 
με 90γρ κιμά 

200γρ αρακά ή 
φασολάκια, 2 

παξιμάδια, 
30γρ τυρί  

 

200γρ φακές, 1 
φέτα ψωμί 
ολικής ή 2 

παξιμάδια και 
σαλάτα με 

ντομάτα ή/και 
πιπεριά 

200γρ αρακά ή 
φασολάκια, 2 

παξιμάδια, 30γρ 
τυρί  

 

180γρ κριθαράκι 
κοκκινιστό, 70γρ 

τυρί και 
πολύχρωμη 

σαλάτα  

100γρ 
κοτόπουλο με 
180γρ πατάτες 

 

Σνακ 
2 ποτήρια ΝΕΡΟ 

30γρ σοκολάτα της επιλογής σου (μέρα παρά μέρα) Ή 1 κλειστή χούφτα ξηρούς καρπούς 

Βραδινό 

2 φέτες ψωμί 
ολικής, 

2 φέτες τυρί, 
Σαλάτα 

4 μικρά 
παξιμάδια ολικής,  
60γρ τυρί χαμηλό 

σε λιπαρά π.χ. 
κατίκι, 

Ντομάτα, 
1 κ.σ. ελαιόλαδο 

(προαιρετικά 
ξύδι, ρίγανη) 

 

2 αυγά, 
20γρ τυρί, 

1 φέτα ψωμί ή 
2 παξιμάδια, 

λαχανικά 

2 φέτες ψωμί 
ολικής, 

2 φέτες τυρί, 
Σαλάτα 

1 ελληνική 
αλάδωτη πίτα ή ½ 

κυπριακή με 1 
καλαμάκι 

κοτόπουλο, σως 
της επιλογής σου, 

χωρίς πατάτες 

4 μικρά 
παξιμάδια 

ολικής,  
60γρ τυρί χαμηλό 

σε λιπαρά, 
Ντομάτα, 

1 κ.σ. ελαιόλαδο 
(προαιρετικά 
ξύδι, ρίγανη) 

 

70γρ ρύζι ή 90γρ 
πατάτα ή 100γρ 
μακαρόνια και 

90γρ κοτόπουλο 
ή 100γρ 

όσπρια/λαδερά 
ή 60γρ τυρί και 

βραστά ή 
φρέσκα 

λαχανικά (όσα 
θες), 2 κ.σ. 
ελαιόλαδο 

Σνακ 1 ποτήρι ΝΕΡΟ 

Αντικατέστησε τους απλούς υδατάνθρακες π.χ. άσπρο ψωμί, μακαρόνια, φρυγανιές με ολικής άλεσης.  

 

...but first trust yourself ! 


