
 

                                                                  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 

   
Δευτέρα 

 
Τρίτη 

 
Τετάρτη 

 
Πέμπτη 

 
Παρασκευή 

 
Σάββατο Κυριακή 

 

 
9.00 

-10.00 

1 ποτήρι ΝΕΡΟ μόλις ξυπνήσεις 
Γάλα με 5 κ.σ. δημητριακά πρωινού Kellogg’s ολικής, 50γρ (χωρίς σοκολάτα) με λίγο μέλι και 1 μικρό φρούτο  

Ή 4 φρυγανιές τύπου wasa με Philadelphia light και αγγούρι και 1 ποτήρι γάλα Ή Τοστ με 2 φέτες ολικής ή πολύσπορο με 40γρ χαλούμι ή 2 
φέτες τυρί < 13% λίπος ή 1 φέτα τυρί + 1 φέτα γαλοπούλα/λούντζα (1 φορά/εβδ.) και λαχανικά π.χ. αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι  
Ή 1 γιαούρτι Αctivia με δημητριακά και 1 φρούτο Ή 1 μεγάλη + 1 μικρή κούπα και προαιρετικά 1 φυσικό χυμό (1 φορά/2 εβδ.)  

 

11.00 
-12.00 

3 ποτήρια ΝΕΡΟ  
1 μέτριο φρούτο (π.χ. 270γρ πεπόνι, 20 ρόγες σταφύλι, 1 μέτριο νεκταρίνι) και 10 ξηρούς καρπούς 

 Ή Φυσικός χυμός με 2 φρούτα (3 φορές/εβδομάδα) 

 
 
 
 

 
 
 

12.00 
-14.00 

2 κουτάλες 
στραγγισμένο 

όσπρια με 
λάχανα, 120γρ 

τόνο 
στραγγισμένο 

και 2-3 
παξιμάδια 

 
 

6 παξιμάδια με 
60γρ φέτα (2 

σπιρτόκουτα), 
ντομάτα, αγγούρι 

και 1 κ.σ. 
ελαιόλαδο 

Ή 1 φραντζόλα 
ολικής/πολύσπο-

ρη με 2 φέτες τυρί 
<13% σε λίπος 
(60γρ) ή 40γρ 
χαλούμι και 1 

φέτα γαλοπούλα 
και ντομάτα, 

αγγούρι 

2 κουτάλες 
στραγγισμένο 

όσπρια με 
λάχανα, 120γρ 

τόνο 
στραγγισμένο 

και 2-3 
παξιμάδια 

 
 
 

 

1 φορά/2 εβδ. 
σάντουιτς του 

Πανίκου  
Ή 2 καλαμάκια 

κοτόπουλο/χοιρι
νό, ½ πίτα ή 4 
παξιμάδια και 
σαλάτα από το 

σπίτι 

2,5 κουτάλες 
φακές, φασόλες, 
λουβί με 120γρ 
στραγγισμένο 

τόνο και σαλάτα 
 
  

1 ψάρι της 
επιλογής σου με 

σαλάτα  
(προσοχή στο 

λαδολέμονο, με 
μέτρο) 

Ή 180γρ πιλάφι με 
150γρ κοτόπουλο 

200γρ μπιφτέκι (3/4 
χεριού) με 1 φλιτζ. 

(180γρ) ρύζι ή 
240γρ πατάτα 

(1 γροθιά) 
Ή Μπριζόλα ή 
Σούβλα (στην 
ποσότητα που 

θέλεις) με σαλάτα 
Ή 2 μεσαίου 
μεγέθους ή  

3 μικρού μεγέθους 
γεμιστά,  

2 παξιμάδια ή 1 
φέτα ψωμί και 1-2 

κ.σ. γιαούρτι 

 
 

18.00 
3 ποτήρια ΝΕΡΟ 

1 φρούτο της επιλογής σου με 1 κλειστή χούφτα ξηρούς καρπούς (1 φορά/εβδ.) Ή 1 κες. γιαούρτι με γεύση με φρούτο (3-4 φορές/εβδ.)  
Ή 1 παγωτό (<200kcal) (≤ 3 φορές/εβδ.) Ή 380γρ καρπούζι (1 φέτα) με 20γρ χαλούμι 



 

 
 

20.30 
-21.30 

1 τορτίγια ολικής 
τύπου 

μεξικάνικα, με 
150γρ 

κοτόπουλο, 1 
κ.σ. γιαούρτι και 

συνοδευτική 
σαλάτα  

Ή Γάλα με 5 κ.σ. 
δημητριακά 

πρωινού, λίγο 
μέλι και 1 

φρούτο 

Ή 250γρ 
μακαρόνια ολικής 

(1,5 φλιτζ.) με 
σάλτσα μανιτάρια, 
πιπεριές και 5 κ.σ. 
τυρί π.χ. μυζήθρα, 

αναρή 

150γρ 
κοτόπουλο με 
και πιπεριές 
στο φούρνο 

και 1 κ.σ. 
γιαούρτι ή 

30γρ φέτα και 
2 παξιμάδια 

 Στικ λαχανικών 
π.χ. αγγούρι, 

καρότο, πιπεριές 
ή ντοματίνια με  
3 κ.σ. τασσιή,  
6 παξιμάδια ή  
3 φέτες ψωμί  
Ή 2 κουτάλες 

κοκκινιστά 
φασολάκια με 

60γρ φέτα 
 

1 τορτίγια ολικής 
τύπου μεξικάνικα, 

με 150γρ 
κοτόπουλο, 1 κ.σ. 

γιαούρτι και 
συνοδευτική 

σαλάτα 

Ελεύθερο γεύμα 
π.χ. Σουβλάκια μιξ 
ενισχυμένη (χωρίς 
σεφτιαλιά όταν θα 
φας το σάντουιτς 
του Πανίκου) ή 
Λιβανέζικο με 

γύρο κοτόπουλο 
(Sam’s) 

Ή Σπιτική πίτσα με  
3 φέτες τυρί και 

σαλάτα 

1 κες. γιαούρτι 2% 
λίπος, 6 κ.σ. 
δημητριακά 

πρωινού, 1 φρούτο 
π.χ. μήλο, 7 ξηρούς 

καρπούς 

 
 1 ποτήρι ΝΕΡΟ  - ½ ποτήρι γάλα ή 1 μικρή σοκολάτα (45γρ) (2 φορές/εβδομάδα) – γάλα 

Αν εξακολουθείς νιώθεις πείνα: 10 ξηρούς καρπούς – 3 παξιμάδια ή wasa και 1 φέτα τυρί και αγγούρι 

 

= 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε κάθε γεύμα (είτε στο φαγητό είτε στη σαλάτα), σύνολο 3 κ.σ. ελαιόλαδο ημερησίως 
Μέχρι 3 ποτήρια αλκοόλ την εβδομάδα = 1 ποτήρι κρασί = 125mL 
Προσοχή! Απόφυγε να καταναλώνεις φαγητό παρακολουθώντας ταινία, αν θες κάτι να τρως επίλεξε στικ λαχανικών με λίγο τασσιή ή ντιπ γιαούρτι 

 
...but first trust yourself ! 


