
ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΟ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΗΣΤΕΙΑ 

 

Το παρακάτω διατροφικό πλάνο βασίζεται στις αρχές της ορθομοριακής διατροφής της 
οποίας είμαι πιστοποιημένος σύμβουλος. Η ορθομοριακή διατροφή είναι η επιστήμη 
που στοχεύει στην ανανέωση των κυττάρων του οργανισμού χορηγώντας τα σωστά 
θρεπτικά στοιχεία – ορθά μόρια – που χρειάζονται ώστε να λειτουργούν σε κατάσταση 
υγείας. Με το πρόγραμμα αυτό εξαλείφονται τυχόν γαστρεντερικές διαταραχές. Όσον 
αφορά την απώλεια λίπους και την κατακράτηση μυϊκού ιστού, δεν είναι όσο 
αποτελεσματικό είναι το κανονικό μας πρόγραμμα, λόγω της έλλειψής του σε 
πρωτεΐνη. Είναι όμως η καλύτερη εναλλακτική διατροφή για υγεία κι απώλεια βάρους 
για όσους νηστεύουν, οι οποίοι χρειάζονται ένα μελετημένο χορτοφαγικό πρόγραμμα 
σαν κι αυτό. Το ακολουθείτε για όσο νηστεύετε, κι αν επιλέξετε αυτού του τύπου τη 
διατροφή, είναι κατάλληλη ακόμα και για συνεχή χρήση.  
 
ΠΡΟΓΕΥΜΑ (μια από τις παρακάτω επιλογές): 

 Ένα μικρό μπολ (περίπου μισό φλιτζάνι μεγάλο καφέ ή 50-70γρ.) ποιοτικό 
Mούσλι/Muesli (βρώμη, δημητριακά με ξηρούς καρπούς, φρούτα και σπόρους 
– πωλείται συσκευασμένο) με φυτικό γάλα όπως σόγιας, ρυζιού ή αμυγδάλου. 

 Ένα ελαφρά μουσκεμένο παξιμάδι ή ντάκο σίκαλης ή κριθαριού με 1 κ.σ. ταχίνι 
και 1κ.γ. μέλι. 

 Δύο λεπτές φέτες ψωμί πολύσπορο ή ολικής άλεσης με ταχίνι και μέλι. 
 
ΣΝΑΚ ΠΡΩΙΝΟ (μια από τις παρακάτω επιλογές): 

 1 φρούτο με 15-20 αμύγδαλα ή φουντούκια 

 1 φρούτο με 2-3 ρυζογκοφρέτες 
 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ:  

1. Mια φέτα μαύρο ψωμί ή μισό παξιμάδι (μόνο για όσο διάστημα δε σε εμποδίζει 
να χάνεις βάρος) 

2. 1 πιάτο όσπρια ή μαγειρευτό φαγητό δίχως κρέας όπως μπριάμ, σπανακόρυζο, 
λαχανόρυζο, φακόρυζο, αγκινάρες αλά πολίτα, φασολάκια με πατάτες 
κοκκινιστά, μπάμιες με ντομάτα κλπ. 

3. Άφθονα λαχανικά, ωμά σαν σαλάτα. Βάλε 2 κ.σ. ελαιόλαδο στη σαλάτα ως πηγή 
καλού λίπους αν δεν το νηστεύεις. 

 
ΣΝΑΚ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:  

 1 φρούτο με 15-20 αμύγδαλα ή φουντούκια 

 1 φρούτο με 2-3 ρυζογκοφρέτες 
 
ΔΕΙΠΝΟ:  
Όπως το μεσημέρι, χωρίς το ψωμί, η μισή ποσότητα όμως. Τα λαχανικά όπως η σαλάτα, 
παραμένουν άφθονα. 



 
[ΣΝΑΚ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ: Εάν περάσουν περισσότερο από 3 ώρες μετά από το δείπνο 
και πριν την ώρα για ύπνο, και πεινάς, μπορείς να φας πάλι ένα φρούτο. Όχι νερό 2-3 
ώρες πριν τον ύπνο για έναν ανενόχλητο ύπνο.] 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
 

1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Τρώμε κάθε 2-4 ώρες για να κρατάμε το 
μεταβολισμό ψηλά όλη μέρα – το πρωινό πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 
μια ώρα από την αφύπνιση και το τελευταίο γεύμα ή σνακ 2-3 ώρες πριν τον 
ύπνο, από τη στιγμή που δεν πεινάς. 

2. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Τρως αργά, μασώντας 20 φορές την κάθε μπουκιά. 
Ακόμα και με ένα υγιεινό γεύμα, όταν το τρως γρήγορα, διαταράσσεις την 
ισορροπία του σακχάρου του αίματος.  

3. ΦΡΟΥΤΟ: 1 μήλο, 2 αχλάδια, 2 ακτινίδια ή 1 πορτοκάλι. Ένα φλιτζάνι του 
καφέ μεγάλο οποιοδήποτε άλλο φρούτο. Πλένε καλά τα φρούτα, προτίμησε 
βιολογικά, κράτα τη φλούδα τους όπου μπορείς και για οποιοδήποτε άλλο 
φρούτο χρησιμοποίησε μια ποσότητα όσο ένα μεγάλο φλιτζάνι του καφέ. 

4. Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ: Εάν δεν τρως φρέσκο λιπαρό ψάρι (σολωμός, πέστροφα, 
σκουμπρί) τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως, συμπλήρωσε τη διατροφή 
σου με Ω-3 έλαια. Αυτό είναι ένα από τα απαραίτητα διατροφικά 
συμπληρώματα καθώς βελτιώνει σχεδόν όλες τις λειτουργίες του σώματός 
μας (νευρικό, ανοσοποιητικό, καρδιαγγειακό σύστημα), και αποτρέπει 
πολλές ασθένειες. Παίρνεις τουλάχιστον 1 gr μοριακά αποσταγμένου 
(απαλλαγμένο από τοξικά χημικά και βαρέα μέταλλα) ιχθυελαίου 1-3 
φορές τη μέρα με τα γεύματα. 

5. ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Τα κύτταρα μας χρειάζονται καθημερινά τουλάχιστον 30 
θρεπτικά στοιχεία σε συγκεκριμένες ποσότητες και συνδυασμούς. Όσα καλά 
κι αν τρέφεσαι, δε μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι τα παίρνεις (ένα 
σημερινό πορτοκάλι έχει τη μισή βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι 30 χρόνια 
πριν). Έτσι, απαραίτητη είναι η καθημερινή λήψη μιας ποιοτικής 
πολυβιταμίνης με μέταλλα (ιδανικά σχεδιασμένη για το φύλο σου). 

6. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ: Το πράσινο τσάι λένε ότι αυξάνει το μεταβολισμό και 
βοηθάει το αδυνάτισμα. 2-3 κούπες τη μέρα, αλλά όχι 4 ώρες πρίν τον ύπνο.  

7. ΝΕΡΟ: Η επαρκής κατανάλωση νερού (τουλάχιστον 6 ποτήρια ημερησίως) 
είναι απαραίτητη για όλες τις σωματικές λειτουργίες μας. Και εάν θες να 
χάσεις λίπος, ακόμα περισσότερο νερό απαιτείται για να το μεταβολίσει. 
Επίσης θυμήσου ότι για κάθε φλυτζάνι τσαγιού, καφέ, αναψυκτικών ή 
οινοπνεύματος χρειάζεσαι ένα επιπλέον ποτήρι νερό, δεδομένου ότι 
προκαλούν αφυδάτωση. ΠΑΝΤΑ πίνεις 1-2 ποτήρια νερό 10 λεπτά πριν από 
κάθε ένα από τα ανωτέρω 5 γεύματα (6 ποτήρια το ελάχιστο συνολικά). 



Πίνοντας νερό ΠΡΙΝ το γεύμα, ικανοποιείσαι με λιγότερο φαγητό, και δε 
διαταράσσεις την πέψη σου. 

8. ΡΟΦΗΜΑΤΑ: μόνο νερό, αναψυκτικά light (μέχρι 1 τη μέρα), ανθρακούχο 
νερό,  ξυνόνερο, καφέ (έως ένα-δύο την ημέρα), τσάι, τσάι με βότανα (το 
καλύτερο), σκέτα ή με στέβια χωρίς θερμίδες (στέβια με ερυθριτόλη, π.χ. 
μάρκα Deligios στα φαρμακεία). Μπορείς να βάλεις λίγο γάλα στον καφέ ή 
το τσάι. Γλυκαντικά με μηδέν θερμίδες όπως ασπαρτάμη ή σουκραλόζη να 
είναι περιορισμένα, γιατί διαταράσσουν το σάκχαρο του αίματος κι 
αυξάνουν την επιθυμία για γλυκά. Για να κάνεις το νερό ένα νόστιμο 
δροσιστικό ρόφημα, μπορείς να προσθέσεις μια φέτα λεμόνι ή πορτοκάλι, 
μαζί με παγάκια. Όχι αλκοόλ εκτός της ελεύθερης μέρας. 

9. ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ: Περιόρισε το αλάτι που κάνει κατακράτηση υγρών. 
Μπορείς να χρησιμοποιείς ελεύθερα τα υπόλοιπα. 

10. ΑΡΤΥΜΑΤΑ: Περιορισμένη μαγιονέζα (λίπος), κέτσαπ και βαλσάμικο 
(ζάχαρη), προτιμούμε ελαιόλαδο, μουστάρδα, λεμόνι και μηλόξυδο 
(βοηθάει το γαστρεντερικό και το αδυνάτισμα) αντί για απλό ξίδι.  

11. ΩΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η καλύτερη ώρα για άσκηση είναι αμέσως μετά την 
αφύπνιση, μετά από 1-2 ποτήρια νερό, πριν το πρωινό γεύμα (καις πιο 
εύκολα λίπος, ξεκινάς με ενέργεια τη μέρα, δίχως άγχος να την έχεις για 
μετά). Για οποιαδήποτε άλλη ώρα, αμέσως πριν από ένα γεύμα ή σνακ.   

12. ΥΠΝΟΣ: Δε μπορείς να χάσεις βάρος και λίπος αν δεν κοιμάσαι καθημερινά 
7-9 ώρες. Αλλιώς, ο μεταβολισμός σου δε θα δουλεύει καλά, θα είναι πολύ 
εύκολο να καις μυς, και θα έχεις διαταραγμένο το σάκχαρο του αίματος με 
υψηλή επιθυμία για γλυκά. 

13. ΑΓΧΟΣ: Δε μπορείς να κάψεις λίπος αν υποφέρεις από καθημερινό άγχος. Το 
συνεχές άγχος διαταράσσει τις ορμόνες, εκτοξεύει την ορμόνη κορτιζόλη, η 
οποία μπλοκάρει τη λιποδιάλυση κι ευνοεί την αποθήκευση κοιλιακού 
λίπους. Σε συνδυασμό με ελλιπή ύπνο, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. 
Στην αντιμετώπιση του άγχους βοηθάει ο καθημερινός διαλογισμός 20’, μια 
με δυο φορές τη μέρα (ψάξε το στο google, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι), να 
οργανώσεις το χρόνο και τη ζωή σου κατάλληλα, να κάνεις κάθε μέρα κάτι 
που σε χαλαρώνει, όπως μουσική, βόλτα στην ύπαιθρο, χόμπι αλλά και η 
άσκηση! 

14. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ: Εάν είσαι πιστός σε αυτό το διατροφικό πλάνο, κάνε μια 
ελεύθερη ημέρα εβδομαδιαίως, όπου μπορείς να απολαύσεις τα τρόφιμα 
και ποτά (αλκοόλ) που σου έλειψαν, αλλά χωρίς να το παρακάνεις! Αυτό δε 
βοηθάει μόνο να μην στερείσαι, αλλά ξεμπλοκάρει το μεταβολισμό, αφού 
δε συνηθίζει σε χαμηλές θερμίδες. 

15. ΑΝ «ΞΕΦΥΓΕΙΣ»: Αν φας κάτι που δεν πρέπει, ή αν δεις ότι πήρες βάρος μια 
εβδομάδα αντί να χάσεις, μην αποθαρρυνθείς. Έχει συμβεί σε όλους μας! 



Συνέχισε κανονικά. Το μυστικό είναι να μην τα παρατήσεις μέχρι να φτάσεις 
τον στόχο σου! 

16. ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ: Καλός σταθερός ρυθμός απώλειας βάρους 
είναι περίπου μισό με ένα κιλό κάθε εβδομάδα, ανάλογα με το βάρος σου 
(όσο περισσότερο βάρος ήδη έχεις, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα χάνεις). 
Μακροπρόθεσμα, η απώλεια βάρους άνω των 1 ½ - 2 κιλών την εβδομάδα 
σημαίνει ότι χάνουμε αρκετά υγρά και μυς, το οποίο χαμηλώνει το 
μεταβολισμό και μας κάνει να ξαναπαίρνουμε το βάρος πολύ εύκολα και να 
το ξαναχάσουμε πολύ πιο δύσκολα.  

17. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Αφού πετύχουμε να έχουμε το ιδανικό μας βάρος και ΔΜΣ 18-
24, για συντήρηση, τρώμε το ίδιο, προσθέτοντας λίγο παραπάνω 
υδατάνθρακες (Δες παρακάτω πηγές υδατανθράκων - μέχρι μια-δυο γροθιές 
σε μέγεθος συνολικά σε κάθε κύριο γεύμα, Π-Μ-Β), με πάντα μια ελεύθερη 
μέρα την εβδομάδα και μια μέρα φρούτων κάθε μια ή δυο βδομάδες. Αυτό 
σημαίνει ότι τροφές και ποτά όπως αλκοόλ, χυμοί, αναψυκτικά, σουβλάκια, 
πίτσα, μπύρες, φαστ φουντ, παγωτά, γλυκά και σοκολάτες θα παραμείνουν 
μόνο στην ελεύθερη μέρα, ακόμα και στη συντήρηση. Αυτό τον τρόπο 
διατροφής θα πρέπει να τον τηρείς πιστά για τουλάχιστον άλλο τόσο 
χρονικό διάστημα από αυτό που σου πήρε να χάσεις το αρχικό βάρος 
προκειμένου να παγιωθεί το νέο σου βάρος. Από εκεί κι έπειτα, συνεχίζεις 
να τρέφεσαι με αυτές τις αρχές. Ο νέος σας τρόπος ζωής θα σας ανταμείψει 
περισσότερο από ότι φαντάζεστε, έτσι που η επιθυμία για εκείνες τις τροφές 
θα ωχριά μπροστά στο νέο σας υγιή, γεμάτο ενέργεια εαυτό! 

18. Θυμήσου «Τίποτα δεν έχει τη γεύση που έχει ένα υγιές και fit σώμα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 4 kcal/gr: Πατάτες, Ψωμί ολικής άλεσης, Αναποφλοίωτο 
ρύζι, Φρούτα, Δημητριακά, Ζυμαρικά ολικής άλεσης 
 
ΛΙΠΗ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 9 kcal/gr: Ιχθυέλαιο, Ελαιόλαδο, Ωμοί κι ανάλατοι 
ξηροί καρποί και σπόροι, αβοκάντο, ταχίνι 
 
ΠΡΩΤΕΙΝΗ (ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΩΝ) 4 kcal/gr: Άπαχο βοδινό, άπαχο χοιρινό, πουλερικά, 
ψάρι, αυγά, σόγια, τυρί κότατζ, τυριά κι αλλαντικά χαμηλών λιπαρών και φέτα.  
 
ΑΛΚΟΟΛ 7 kcal/gr: Κατανάλωση με φειδώ. Το καλύτερο κι ελαφρύτερο σε θερμίδες 
αλκοολούχο ποτό είναι το κρασί. 
 
Τρόφιμα που συνδυάζουν υδατάνθρακες και πρωτεΐνες: όσπρια, γάλα, γιαούρτι 
 
 
 

Πάρης Ανδρέου 
 
www.ParisAndreou.com  
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