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Δεν τσιμπολογούμε, πρώτα 

γεμίζουμε με την προτεινό-

μενη διάταξη το πιάτο μας 

και ύστερα ..ξεκινάμε.. Έτσι 

θα γνωρίζουμε τι φάγαμε ! 

Λαχανικά,  

σαλάτα, 

50% πιάτου 
 

Ορεκτικά,  

αμυλώδη,  

πίτες κλπ  

20-25% πιάτου 

Προτιμάμε σαλάτες εποχής, χω-

ρίς ντρέσιγκς. Σε περίπτωση 

παρουσίας ντρέσιγκς, το αφαι-

ρούμε επιμελώς, όπως και τα 

κρεατοσκευάσματα 

Αποφεύγουμε τα τηγανητά κι 

αυτά που περιέχουν μπεσαμέλ, 

κρέμες γάλακτος. Μπορούμε με 

το πιρούνι μας να ελαττώσουμε 

την παρουσία λίπους-σάλτσας 

1ο ΠΙΑΤΟ 

2ο ΠΙΑΤΟ: αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, κάνουμε ό, τι στο πρώτο αλλά χωρίς ορεκτικά!! 

Λαχανικά, 

σαλάτα, 

60% πιά-

του 

Κρέας, αυγό, 

ψάρι 25-30%  

πιάτου 

Προτιμάμε ψητά, χωρίς προ-

σθήκη ντρέσιγκ-κρέμας γά-

λακτος.Σε περίπτωση 

ύπαρξης σάλτσας τη ζητάμε 

ξεχωριστά ή την ξεχωρίζου-

με με το πιρούνι μας. Προτι-

μάμε άπαχα κομμάτια. 

Κρέας,  

αυγό,  

ψάρι 40%  

πιάτου 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 



τρώγοντας έξω.. προετοιμασία– αντιμετώπιση 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ (Ή ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ)  

ΜΕΣΗΜΕΡΙ (επιλέξτε 1 από τα παρακάτω): 

-τόνος σε νερό + 2 φλυτζ πολυσαλάτα ή βρ λαχανικά  

-1-2 αυγά + 30-60 γρ τυρί + πολυσαλάτα  

-1 τοστ + σαλάτα 

-Παξιμάδι + τομάτα (ή λαχανικά) +30-60 γρ τυρί(10-20% λιπαρά)+μυρωδικά 

-Γιαούρτι 2% + ρύζι (1-2 φλυτζ) + σαλάτα (1 φλυτζ) 

αμέσως ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΕΥΜΑ.. 

-μην πάτε νηστικοί 

-προτιμήστε 2 μερίδες φρούτων (2μήλα, 2 πορτοκάλια, 8-10 φράουλες, 2 αχλάδια κα) 

-να είστε καλά ενυδατωμένοι 

ΜΕΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ… 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-2 «ΚΑΚΕΣ» ΗΜΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑ: 

ΠΡΩΙ: 

ΩΣ ΕΧΕΙ.. (γάλα 1,5% ή χυμός ή 2 φρυγανιές+1 κγ μέλι) 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ (επιλέξτε 1 από τα παρακάτω): 

-Μικρά φιλέτα πουλερικών + πολυσαλάτα ή βρ λαχανικά  

-1-2 αυγά + πολυσαλάτα  

-1 τοστ + σαλάτα 

-Φιλέτα ψαριού + σαλάτα ή βρ λαχανικά 

-Γιαούρτι 2% + ρύζι (1-2 φλυτζ) + σαλάτα (1 φλυτζ) 

-Ωμά ή βραστά λαχανικά (τα φυλλώδη λαχανικά άφθονα) + 1-2 αυγά βραστά 

ΒΡΑΔΥ (επιλέξτε 1 από τα παρακάτω): 

-Γιαούρτι 2% + 1 φρούτο 

-Ωμά ή βραστά λαχανικά (τα φυλλώδη λαχανικά άφθονα) + 1-2 σπιρτόκουτα τυρί 

-2-3 φρούτα 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: 

-1-2 φρούτα 

-Φρέσκος χυμός 

ΓΕΝΙΚΑ:  

το έντονο (ή γοργό)βάδισμα συστήνεται (επί ½ ώρα συνεχόμενα) 

άφθονο νερό 

μην παραμελείτε τα ενδιάμεσα γεύματα  

πάντα συνοδεύετε με σαλάτα ή βρ λαχανικά τα κυρίως γεύματα 

μη συνοδεύετε με ψωμί τα κυρίως γεύματα  

Η υιοθέτηση ισορρο-

πημένης διαιτητικής  

συμπεριφοράς είναι 

πρωταρχικό μέλημα 


