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    Όσοι με γνωρίζετε λίγο καλύτερα, ξέρετε πολύ καλά
πως θεωρώ ότι η υγιεινή διατροφή δεν αφορά
αυστηρούς διατροφικούς περιορισμούς. Αντίθετα, μας
βοηθάει να νιώθουμε υπέροχα, να έχουμε περισσότερη
ενέργεια, να βελτιώσουμε την υγεία μας και να
ενισχύσουμε τη διάθεση μας. Για το λόγο αυτό,
αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας τις 10+1 αγαπημένες
μου συνταγές, με σκοπό να σας  δείξω ότι η υγιεινή
διατροφή δεν είναι καθόλου βαρετή. 
   
   Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική σε όλα τα στάδια
της ζωής. Οι διατροφικές συνήθειες μας αποτελούν
μέρος της καθημερινής μας ζωής και αντανακλούν τον
τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε και τον πολιτισμό μας.
Η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής, ο
συνδυασμός της με τακτική φυσική δραστηριότητα
αλλά και πνευματική ανάπτυξη αποτελούν το τρίπτυχο
για να είμαστε υγιείς. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΤΙ  Ε ΙΝΑΙ  ΟΜΩΣ ΥΓΙΕ ΙΝΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ;  
  Η  υγ ιε ινή  δ ιατροφή βοηθά στη  δ ιατήρηση ή  στη
βελτ ίωση της  συνολ ικής  υγε ίας  ενός  ατόμου .  Ε ίνα ι
απαραίτητο  να  παρέχε ι  στον  οργαν ισμό τα  βασικά
δ ιατροφικά  στο ιχε ία ,  όπως  υγρά ,  μακροθρεπτ ικά  &  
 μ ικροθρεπτ ικά  συστατ ικά  κα ι  επαρκή  ενέργε ια .
   Ο  ακρογων ια ίος  λ ίθος  ενός  υγ ιε ινού  τρόπου  δ ιατροφής
ε ίνα ι  η  αντ ικατάσταση των  επεξεργασμένων τροφών με
φυσικές  τροφές .  Το  να  ακολουθε ίς  έναν  υγ ιε ινό  τρόπο
δ ιατροφής  κα ι  ζωής  γεν ικότερα ε ίνα ι  τόσο απλό  κα ι
μπορε ί  να  συνοψ ιστε ί  στην  εξής  πρόταση :  να  μην
επ ι λέγε ις  πρόχε ιρο  φαγητό ,  να  κ ινε ίσα ι  περ ισσότερο ,  να
τρως  πολλά  φρούτα κα ι  λαχαν ικά .  
 Αν  ακολουθήσε ις  αυτές  τ ις  οδηγ ίες ,  θα  έχε ις
καταφέρε ι  την  πρόληψη  των  κυρ ιότερων ασθενε ιών  -  της
στεφαν ια ίας  καρδ ιακής  νόσου ,  ορ ισμένων μορφών
καρκ ίνου ,  του  δ ιαβήτη ,  του  εγκεφαλ ικού  επε ισοδ ίου ,  της
οστεοπόρωσης  κα ι  πολλών  άλλων .
   Σύμφωνα με  τον  Εθν ικό  Δ ιατροφικό  Οδηγό ,  μ ια  υγ ιε ινή
δ ιατροφή πρέπε ι  να  περ ιέχε ι  φρούτα ,  λαχαν ικά  κα ι
δημητρ ιακά ολ ικής  αλέσεως  κα ι  μπορε ί  να  περ ι λαμβάνε ι
λ ίγα  έως  καθόλου  επεξεργασμένα τρόφιμα ή  ποτά με
γλυκαντ ικές  ουσ ίες .  Η  μεσογε ιακή  δ ιατροφή κα ι
ιδ ια ίτερα η  κρητ ική  δ ιατροφή αποτελούν  χαρακτηρ ιστ ικά
παραδε ίγματα υγ ιε ινής  δ ιατροφής .
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  Η μεσογειακή διατροφή συνδυάζει την κατανάλωση πλούσιων
σε θρεπτική αξία προϊόντων, στις ιδανικές ποσότητες και
αναλογίες και έχει βρεθεί ότι επιδρά ευεργετικά στην υγεία.
Για τους παραπάνω λόγους αποτελεί και ένα από τα πιο γνωστά
υγιεινά πρότυπα παγκοσμίως. Χαρακτηρίζεται από την
αποκλειστική χρήση του ελαιόλαδου ως προστιθέμενου λιπιδίου,
την καθημερινή κατανάλωση αφθονίας τροφίμων φυτικής
προέλευσης (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά –κυρίως μη 
 επεξεργασμένα– όσπρια, ξηροί καρποί και σπόροι), τη μικρή
έως μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, την
εβδομαδιαία κατανάλωση ψαριού και πουλερικών, τη σπάνια
κατανάλωση κόκκινου κρέατος και προϊόντων του, καθώς και τη
μέτρια καθημερινή πρόσληψη οινοπνεύματος, κυρίως κρασιού
ως συνοδευτικού των γευμάτων. 
  Φυσικά, συνδυάζονται αναπόσπαστα και άλλα εξίσου
σημαντικά στοιχεία, όπως η σωματική δραστηριότητα, η
μεσημεριανή ανάπαυση και η ανθρώπινη συναναστροφή.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΡΕΦΟΜΑΙ  ΣΩΣΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ;

Καλά και δημιουργικά μαγειρέματα!!!

  Η απάντηση είναι φυσικά ναι! Άλλωστε «παν μέτρον άριστον».
Η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι και βαρετή. Για το
λόγο αυτό, αποφάσισα να κάνω αυτό το e-book με τις πιο
αγαπημένες μου και φυσικά εύκολες συνταγές, ώστε να
μπορέσω να τις μοιραστώ μαζί σας… Ελπίζω να το βρείτε τόσο
χρήσιμο όσο και βοηθητικό!



Ριζότο κινόα με
μανιτάρια

                     Ήξερες ότι ...η
κινόα είναι ελεύθερη

γλουτένης καθιστώντας την
ασφαλή για άτομα που έχουν

δυσανεξία (κοιλιοκάκη) ή
ευαισθησία στη γλουτένη;  

Βράζουμε το κινόα με 2 φλ. τσαγιού αλατισμένο                                 
   

νερό σε χαμηλή φωτιά για 15 περίπου λεπτά. 

Σε ένα άλλο κατσαρολάκιι βάζουμε ένα δάχτυλο περίπου νερό

και αχνίζουμε το ξερό κρεμμύδι για 2-3 λεπτά.

 Προσθέτουμε στην συνέχεια τα μανιτάρια, τον μαϊντανό, το

φρέσκο κρεμμυδάκι και το κρασί και τα αφήνουμε να πάρουν

μία μικρή βράση για περίπου 5 λεπτά. 

Προσθέτουμε στο τέλος την κινόα, το ελαιόλαδο, το αλάτι και

το πιπέρι. Εάν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ακόμα νερό ή ζωμό

λαχανικών

1.

2.

3.

4.

Υλικά για 3 μερίδες:
• 250γρ. φρέσκα μανιτάρια λευκά

• 1 φλιτζάνι του τσαγιού κινόα

• 1 φρέσκο κρεμμυδάκι &  1 μικρό ξερό κρεμμύδι

• Λίγος μαϊντανός 

•1 σκελίδα σκόρδο 

• ½ φλ. Τσαγιού λευκό κρασi

• 2 κ.σ ελαιόλαδο

• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

 

Εκτέλεση

Dietme-tip: Συνόδευσε το με φιλέτο ψαριού ή κάποιο ελαφρύ τυρί τύπου

cottage ή 1-2 κ.σ τριμμένη παρμεζάνα.

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

370 46 4,4 6,8 13 0,5 9,8
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                       ,

Omelet tortilla
wrap

Ζεσταίνουμε λάδι σε ένα αντικολλητικό τηγάνι – περίπου στο

μέγεθος της τορτίγιας kαι σοτάρουμε τα λαχανικά

Χτυπάμε τα αυγά, τα ρίχνουμε στο τηγάνι,

αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε για 1-2 λεπτά

Πασπαλίζουμε με το τριμ. τυρί και τοποθετούμε την τορτίγια

από πάνω.

Αφήνουμε για 1’ και απομακρύνουμε από το τηγάνι.

1.

2.

3.

4.

Υλικά για 1 μερίδa:

Εκτέλεση

• 2 αυγά

• 1 τορτίγια ολικής

• Λαχανικά επιλογής

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι & πιπέρι

• 30 γρ. τριμ. τυρί της αρεσκείας 

 

Dietme-tip: Πρόσθεσε φρέσκα λαχανικά της αρεσκείας σου

και θα έχεις ένα γευστικό και ισορροπημένο γεύμα σε λίγα

μόλις λεπτά.

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

500 34 3,6 4,6 31 3,7 23

                     Ήξερες ότι ... το
αυγό περιέχει πρωτεΐνες με

την υψηλότερη βιολογική αξία; 

Είναι πλούσιο σε βιταμίνες του
συμπλέγματος Β (Β12,Β2, Β9) καθώς

και μέταλλα όπως: ασβέστιο,
φώσφορο, σίδηρο, νάτριο, κάλιο. 
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Κολοκυθόσουπα 

Προσθέτουμε τα τεμαχισμένα λαχανικά στο  ζωμό και                                
   

τα αφήνουμε να βράσουν για 20 περίπου λεπτά ή έως                             

ότου να μαλακώσουν όλα. 

.Σουρώνουμε τα λαχανικά και αφού κρυώσουν τα περνάμε από το

μπλέντερ ή το μούλτι.

 Τέλος, επιστρέφουμε τα λαχανικά στην κατσαρόλα και

προσθέτουμε  το ελαιόλαδο, το αλάτι και τα μπαχαρικά. Εάν η σούπα

βγει αρκετά πηχτή μπορείτε να προσθέτουμε λίγο ακόμα ζωμό

λαχανικών.

1.

2.

3.

Υλικά για 3 μερίδες:

Εκτέλεση

• 500 γρ. κολοκύθα κομμένη σε

κυβάκια

• 1 κόκκινο ξερό κρεμμύδι 

• 2 καρότα κομμένα σε ροδέλες

• 1 κολοκυθάκι

• 1 μικρή πατάτα κομμένη σε

κυβάκια

• 2 πράσα κομμένα σε ροδέλες

Dietme-tip: Σερβίρετε την κολοκυθόσουπα κατά προτίμηση ζεστή και

συνοδεύστε την με 2 κ.σ γιαούρτι ή cottage cheese το οποίο μπορεί να

μπει στο κέντρο του πιάτου.

• Λίγο σέλινο ή λίγο μαϊντανό

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι ή

πάπρικα ή λίγο τριμμένο τζίντζερ σε

σκόνη

• 2-3 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών

(ιδανικά σπιτικό, εναλλακτικά

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και    

 ένα κύβο bio)

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

246 39 5,7 3,6 10 0,1 4,8

                     Ήξερες ότι ... ο
καρπός της κολοκύθας

αποτελεί μια καλή πηγή 
 βιταμίνης Α,  βιταμινών του

συμπλέγματος  Β, 
 ιχνοστοιχείων και μετάλλων;
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Γύρος με μανιτάρια
πορτομπέλλο

 Κόβουμε τα μανιτάρια σε λεπτές φέτες                     

και τα τοποθετούμε σε  ένα μπολ μαζί με το

βαλσάμικο, το μέλι και το κύμινο και

ανακατεύουμε καλά.

 Τα περνάμε από το αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να

μαλακώσουν και στην συνέχεια τα βάζουμε στην

τορτίγια μαζί με την σως.

1.

2.

Υλικά για 1 μερίδa:

Εκτέλεση

• 250 γρ. Μανιτάρια

πορτομπέλο

• 1  αράβικη πίτα

• 1 κ.γ. βαλσάμικο

• 1 κ.γ μέλι ή χαρουπόμελο

• λίγο κύμινο προαιρετικά

Dietme-tip: Συνόδευσε το  με λαχανικά της αρεσκείας

σου και θα έχεις ένα πλήρες γεύμα.

Για τη σως:

• 1 κ.σ. σπόροι τσία

• 1 κ.γ. ταχίνι

          • 1/3 φλ. χυμός λεμονιού

• 4 κ.σ νερό

          • λίγο τριμμένο σκόρδο                      

προαιρετικά

  • 1 κ.σ μαϊντανός

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Πρωτεΐνες
(γρ.)

9,4

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

0,6

Λιπαρά
(γρ.)

8,7

Φυτικές
ίνες (γρ.)

8,3

Σάκχαρα
(γρ.)

16

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Ενέργεια 
(kcal)

343 64

                     Ήξερες ότι ... ενώ
τα μανιτάρια κατατάσσονται 

 στην κατηγορία των
λαχανικών, στην

πραγματικότητα πρόκειται για
μύκητες;

Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές
ίνες, βιταμίνες και ανόργανα

στοιχεία
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Τυροπιτάκια κουρού
light

                     Ήξερες ότι ... η
κατανάλωση τυριού μπορεί να

διεγείρει τη ροή σάλιου, το
οποίο ασκεί προστασία έναντι

της τερηδόνας; 
 
 

Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, το baking, το αλάτι                            και

το βούτυρο, τρίβουμε με τα δάχτυλα μας όλα τα υλικά                                 
        

 ώστε να πάρουν μορφή υγρής άμμου. 

Προσθέτουμε το λάδι και το νερό και ζυμώνουμε καλά με τα χέρια μας.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε μια ζύμη

Αφήνουμε περίπου 30 λεπτά να ξεκουραστεί. 

Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά της γέμισης και αφήνουμε στην άκρη.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 20 μπαλάκια και ανοίγουμε το κάθε μπαλάκι με πλάστη

σε στρογγυλό πιτάκι.

Γεμίζουμε κάθε πιτάκι στο κέντρο με μία κοφτή κουταλιά σούπας και

σφραγίζουμε καλά το πιτάκι με τη βοήθεια ενός πιρουνιού. 

Αλοίφουμε τα τυροπιτάκια με χτυπημένο αυγό, πασπαλίζουμε με σουσάμι 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για περίπου 15-20 λεπτά ή

μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Υλικά για 20 τυροπιτάκια:

Εκτέλεση

 Για τη ζύμη:

• 500 γρ. αλεύρι

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 2%

• 100 γρ. βούτυρο soft ελαφρύ

•  60 γρ. ελαιόλαδο

• 100 ml νερό

• 1 κ.γ. αλάτι

Dietme-tip: Αποτελεί ιδανική επιλογή για πρωινό, συνδυασμένο με

κάποιο φρούτο ή λίγα ντοματίνια αλλά και για σνακ στο σχολείο.

ENA TYROPITAKI PΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

173 19 0,1 2,7 8,5 1,3 6,4
Είναι πλούσιο σε σε πρωτεΐνες

υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο,
φώσφορο και βιταμίνες (A,D&B2).

 Για τη γέμιση: 

• 100 γρ ανθότυρο 

• 100 γρ. φέτα 

• 50γρ. κεφαλοτύρι 

• λίγο ψιλοκομμένο δυόσμο

• 1 μικρό αυγό

•σουσάμι και έξτρα αυγό           

για το άλειμμα
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Μπισκότα τύπου
Cookies

                     Ήξερες ότι ... τα
φουντούκια είναι είναι
πλούσια σε μονο- και

πολυακόρεστα λιπαρά,
πρωτεΐνες, βιταμίνες και

μέταλλα;
 
 

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί σε                          

 ένα μεγάλο μπολ. 

Στην συνέχεια, φτιάχνουμε μπαλάκια και τους

δίνουμε σχήμα σε μέγεθος cookies και τα

τοποθετούμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Αφήστε 2-3

εκατοστά μεταξύ τους γιατί θα απλώσουν αρκετά.

Τέλος τα ψήνουμε  για 10 με 15 λεπτά στους 160

βαθμούς κελσίου στον αέρα μέχρι να ροδίσουν οι

άκρες αλλά η μέση να μείνει μαλακή.

1.

2.

3.

Υλικά για 15 μπισκότα:

Εκτέλεση

• 110 γρ. αλεύρι ολικής ή

βρώμης

• 1/4 κ.γ. baking powder

• 1/4 κ.γ. σόδα

• 1/4 κ.γ. αλάτι

• 150 γρ. μέλι

 • 20γρ. λιναρόσπορος

κοπανισμένος

Dietme-tip: Όσο ακόμα είναι ζεστά, τα μεταφέρουμε

ώστε να κρυώσουν και να σταθεροποιηθούν..

ENA ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

201 23 12 3 11 2,2 5,3

• 45γρ. τριμμένη βρώμη

• 50 γρ. μαύρη σοκολάτα σε

κομματάκια

• 100 γρ. φουντούκια τριμμένα

όσο χοντρά θέλουμε

• 50 γρ. σταφίδα μαύρη 

• 125 γρ. ταχίνι ή φυστικοβούτυρο

• 1 αυγό χτυπημένο

• 1 βανίλια
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Μπάρες δημητριακών

                     Ήξερες ότι ... τα
αποξηραμένα φρούτα

περιέχουν περίπου την ίδια
ποσότητα θρεπτικών

συστατικών σε σχέση με τα
φρέσκα φρούτα; 

 

 Τοποθετούμε τους χουρμάδες σε μπολ                                 
    

με ζεστό νερό για 15’. Έπειτα τους                     

 πολτοποιούμε μέχρι να γίνουν πάστα. 

Σε δεύτερο μπολ, τοποθετούμε όλα τα υλικά και

ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το

μείγμα.

Τοποθετούμε σε ταψάκι με λαδόκολλα και απλώνουμε

ομοιόμορφα

Το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες.

1.

2.

3.

4.

Υλικά για 12 μπάρες:

Εκτέλεση

• 100gr νιφάδες βρώμης

• 1κ.σ (6gr) chia

• 1κ.σ (6gr) λιναρόσπορο

• 3κ.σ (90gr) μέλι 

•3κ.σ (100gr) ταχίνι

• 15 (115gr) αποξηραμένους χουρμάδες απύρηνους

Dietme-tip: Διατηρείται για τουλάχιστον 1 εβδομάδα στο

ψυγείο. 

ΜΙΑ ΜΠΑΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

160 22 13 2,9 7,7 1,1 4

• 1 κ.γ. αλάτι

• 1κ.γ κανέλα κεϋλάνης

• 45gr ξηρούς καρπούς της

αρεσκείας σας
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Σοκολατένια μους με
αβοκάντο 

Χτυπάμε στο μπλέντερ το αβοκάντο                                 
     

μέχρι να λιώσει καλά.

Προσθέτουμε τις μπανάνες και ξαναχτυπάμε.

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ξαναχτυπάμε το

μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.

 Μεταφέρουμε σε μπολ σερβιρίσματος και τη

βάζουμε στο ψυγείο για να τη διατηρήσουμε ή να τη

φάμε μετά από λίγη ώρα.

1.

2.

3.

4.

Υλικά για 4 μερίδες:

Εκτέλεση

• 2 ώριμες μπανάνες

• 1 μεγάλο ώριμο αβοκάντο ή 2 μικρά

• 4 κ.σ κακάο σε σκόνη

• 2 κ.σ μέλι 

Dietme-tip: Για το σερβίρισμα μπορείτε να την στολίσετε

με φρέσκα φρούτα ή με λίγα δημητριακά.

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

                     Ήξερες ότι ... το   
αβοκάντο είναι φρούτο και

όχι  λαχανικό;
 
 

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

231 28 16 5,6 14 1,3 2,3 Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα
& πολυακόρεστα (ω-3) λιπαρά,

μαγνήσιο, κάλιο & αντιοξειδωτικά~ 11 ~



Chia Pudding

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ                    

 και τα χτυπάμε προσεκτικά μέχρι να                 

 ανακατευθούν καλά. 

Τυλίγουμε το μπολ με μία μεμβράνη και το αφήνουμε

στο ψυγείο για 24 ώρες.

Μόλις είναι έτοιμο, αδειάζουμε το μείγμα σε

μπολάκια 

1.

2.

3.

Υλικά για 2 μερίδες:

Εκτέλεση

• 2 κούπες φυτικό γάλα ή όποιο γάλα προτιμάς

• 60 γρ. σπόρους chia

• 1 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου ή μέλι

Dietme-tip: Σέρβιρέ το παγωμένο και στόλισέ το με

φρούτα της αρεσκείας σου. 

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

214 23 8,6 10 12 1 6,4

                     Ήξερες ότι ... οι
σπόροι Chia περιέχουν υψηλή
συγκέντρωση φυτικών ινών
(διαλυτές και αδιάλυτες) και

αποτελούν ένα ιδανικό
σύμμαχο για την υγεία του

πεπτικού συστήματος;~ 12 ~



                     Ήξερες ότι ... τα
μύρτιλα είναι πλούσια σε

αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α,
C, E, β-καροτίνη, σάκχαρα,
κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο,
ανόργανα οξέα, μεταλλικά
άλατα, πηκτίνη και φυτικές

ίνες;

Frozen yogurt
bars

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, το μέλι και το                                 
      

ξύσμα λεμονιού. 

Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα από τα μύρτιλλα & τη                                 

 granola και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα                                 
       

 ανακατεύοντας απαλά.

 Απλώνουμε το μείγμα σε μια λαδόκολλα σε ταψί (που να χωράει στην

κατάψυξή μας), έτσι που να έχει πάχος 1-2 εκατοστά.

Πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια με τα υπόλοιπα μύρτιλλα & granola και τα

πατάμε ελαφρά να κολλήσουν στο μείγμα γιαουρτιού.

Τοποθετούμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4-6 ώρες ή μέχρι να

παγώσουν εντελώς.

Βγάζουμε από την κατάψυξη, μεταφέρουμε τη λαδόκολλα σε ξύλο κοπής

και με γρήγορες κινήσεις σπάμε το frozenyogurt με τη βοήθεια

μαχαιριού σε κομμάτια.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Υλικά για 6 μερίδες:

Εκτέλεση

• 500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• 3 κ.σ. μέλι

• Ξύσμα από 1 μικρό ακέρωτο λεμόνι

• 100 γρ. Φρέσκα ή κατεψυγμένα μύρτιλλα 

• 120 γρ. Granola

 

Dietme-tip:  Σερβίρουμε επιτόπου και τα υπόλοιπα κομμάτια που δεν

σκοπεύουμε να καταναλώσουμε, τα φυλάμε καλυμμένα στην

κατάψυξη για περίπου μία εβδομάδα

ΜΙΑ ΜΠΑΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

183 25 13 1,5 6,3 0,7 7,9
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                     Ήξερες ότι ... το
σορμπέ αποτελεί μια ιδανική
εναλλακτική παγωτού καθώς

διατηρεί πολλά από τα φυσικά
θρεπτικά συστατικά των

φρούτων που χρησιμοποιούνται
για τη παρασκευή του και δεν

περιέχει λιπαρά; 

Κόβουμε το πεπόνι σε μέτρια κομμάτια και τα                      

 βάζουμε στο μπλέντερ.

 Πολτοποιούμε πολύ καλά και μεταφέρουμε το                     

 πολτοποιημένο πεπόνι σε ένα μπολ.

 Προσθέτουμε το μέλι και το χυμό λεμονιού και

ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

 Στην συνέχεια, μεταφέρουμε το μείγμα σε αντικολλητική

φόρμα για κέικ, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη που να

εφάπτεται.

 Βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 8 ώρες. Εάν έχει

παγώσει πολύ, το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για

10-12 λεπτά πριν το σερβίρουμε.

1.

2.

3.

4.

5.

Σορμπέ πεπόνι 

Υλικά για 8 μερίδες:

Εκτέλεση

• 1 μικρό πεπόνι ( 800 γρ. χωρίς τη φλούδα)

•1 κ.σ χυμό από λεμόνι 

• 150γρ. μέλι ή σιρόπι σφενδάμου 

 

Dietme-tip: Όσο πιο ώριμο είναι το πεπόνι τόσο πιο γλυκιά γεύση θα

έχει το σορμπέ.

ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Ενέργεια 
(kcal)

Υδατάνθρα-
κες (γρ.)

Σάκχαρα
(γρ.)

Φυτικές
ίνες (γρ.)

Λιπαρά
(γρ.)

Κορεσμένα 
λιπαρά (γρ.)

Πρωτεΐνες
(γρ.)

92 24 23 0,9 0,2 0,02 0,9
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Για περισσότερες συνταγές, βρείτε μας
στα social

 
Instagram: dietme_by_konstantinapp 

Facebook: Diet me by Konstantina
Papadimitriou

 
Ή επισκεφθείτε το site: https://dietme.gr/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η διαθρεπτική ανάλυση των συνταγών έγινε με τη

χρήση του λογισμικού Evexis

Φωτογραφική επιμέλεια: Παυλάκη Αντιγόνη, @eggcitedtocook
Γραφιστική επιμέλεια: Μακρίδου Μαγδαληνή, @magdamak

 


