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Εισαγωγή 
 

Η διατροφή είναι συχνά 70% όλης της υπόθεσης πάνω στην απώλεια λίπους και 

βάρους. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν από ένα «χωράφι» σιτηρών κι επεξεργασμένων 
τροφών… 

 
…δηλαδή κάνουν συχνά μια διατροφή που είναι 
πολύ υψηλή σε υδατάνθρακες και κακά λιπαρά 
και χαμηλή σε πρωτεΐνη και καλά λιπαρά 
(βλέπε στο τέλος τις ομάδες τροφών). Αυτή η 
αναλογία θα πρέπει να είναι αντίστροφη. 
Δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος είναι συνήθως 
αδρανής. Έτσι όλοι οι υδατάνθρακες που τρώει 
θα μετατραπούν σε γλυκογόνο μέσα στους μύες 

(τη φυσική αποθήκη ενέργειας του σώματος), 
και μετά θα μετατραπούν κατευθείαν σε λίπος 

αν δε χρησιμοποιηθούν.  
 
Επιπλέον, οι επεξεργασμένες τροφές (γλυκά 
κι αλμυρά σνακ) είναι άκρως ανθυγιεινές και 
πολύ πλούσιες σε θερμίδες, χωρίς να έχουν 
καμία θρεπτική αξία. Πολλές φορές είναι και 
εθιστικές, κάνοντάς σε να τρως περισσότερο 
από αυτές, καθιστώντας έτσι πρακτικά 
αδύνατη την απώλεια βάρους. 
 
Τα παραπάνω βάσει της εμπειρίας μου, είναι 
η βασική αιτία που είναι όλοι οι άνθρωποι 
υπέρβαροι. 
 

Στόχος μας λοιπόν είναι την πρώτη εβδομάδα 
να επανα-ισορροπήσουμε το σάκχαρο του 
αίματος, το μεταβολισμό και την επιθυμία μας 
για γλυκά κι επεξεργασμένες τροφές. Έτσι, θα 
αποφύγουμε εντελώς τα απλά σάκχαρα ή 
υδατάνθρακες την πρώτη εβδομάδα του 
προγράμματος. Επίσης, θα αποφύγουμε 
εντελώς όλες τις επεξεργασμένες τροφές για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Υδατάνθρακες 

Πρωτεΐνη 

Επεξεργασμένες Τροφές 
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Για ποιους ενδείκνυται αυτό το πρόγραμμα διατροφής  (Πλάνο Α’) 
 

Το Πλάνο Α’ ενδείκνυται για υγιείς ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος, με ΔΜΣ 

από 23 και πάνω οι γυναίκες και από 25 κι άνω οι άντρες (υπολόγισε το ΔΜΣ σου εδώ) 

ή/και περιφέρεια κοιλιάς άνω των 94 cm οι άντρες και άνω των 80 cm οι γυναίκες στο 

ύψος του αφαλού. Πάνω από αυτά τα νούμερα, αυξάνεται ο κίνδυνος για όλες τις 

γνωστές ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης και καρκίνος.  

Οι άνθρωποι με φυσιολογικό βάρος (Γυναίκες ΔΜΣ 18-22, Άντρες ΔΜΣ 18-24) που 

θέλουν να παραμείνουν σε ένα καλό βάρος, ή να κάνουν την απαραίτητη συντήρηση ή 

και να χάσουν λίγα κιλά ακόμα, θα πρέπει να κάνουν το Πλάνο Β’, με την ανάλογη 

ρύθμιση στην ποσότητα των υδατανθράκων όπως αναφέρεται εκεί. Το Πλάνο Β’ είναι 

κατάλληλο και για τις γυναίκες που θηλάζουν και θέλουν να χάσουν βάρος, όπως 

επίσης και για όσους πάσχουν από διαβήτη (ανεξάρτητα με το ΔΜΣ τους).  

Ανεξάρτητα με το πλάνο που θα ακολουθήσεις, θα πρέπει να κάνεις καθημερινή 

άσκηση προκειμένου να έχεις μια καλή κατάσταση στο μεταβολισμό, στην υγεία και 

στη φυσική σου κατάσταση. Αν δεν ακολουθείς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

άσκησης στο σπίτι (FITin30’) ή στο γυμναστήριο που είναι το ιδανικό, τότε θα πρέπει να 

κάνεις περίπου μία ώρα συνολικά ήπια αερόβια άσκηση (όπως γρήγορο περπάτημα, 

κολύμπι ή ποδήλατο), κάθε μέρα. 

Αν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία για την κατάσταση της υγείας σου και για το αν 

μπορείς να εφαρμόσεις αυτό το διατροφικό πρόγραμμα με ασφάλεια, παρακαλώ πάρε 

τη γνώμη του γιατρού σου πρώτα. 

 

Απαγορευμένες τροφές - Βασικός κανόνας: 
 

Καθόλου υδατάνθρακες κι επεξεργασμένες 

τροφές όπως: 

Ψωμί, πατάτες, γλυκοπατάτες, ζυμαρικά, 

γλυκά, προϊόντα φούρνου, αλκοόλ, ζάχαρη, 

φρουκτόζη, μέλι, ρύζι, καλαμπόκι, φρούτα, 

χυμοί φρούτων, αναψυκτικά, κάστανα, ελιές, 

δημητριακά, γάλα (εκτός από όπου αναφέρεται και 1 κ.σ. γάλα στον καφέ).  

Έστω και μια μπουκιά ή γουλιά από αυτά, μπορεί να χαλάσει εντελώς αυτό 

το πρόγραμμα και να σε πάει πάλι πίσω στην αρχή. 

http://www.iatronet.gr/members/bmi/
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Υπόδειγμα Μενού: 
 

Σειρά 5-6 γευμάτων - ανά 2-4 ώρες:  

Πρωινό – Σνακ 1 – Μεσημεριανό – Σνακ 2 – Βραδινό – (Σνακ 3) 

 

Πρωινό Γεύμα – ENA από τα παρακάτω 
 

1. Ομελέτα ή στραπατσάδα με 1 αυγό 

και 1 ασπράδι για μια γυναίκα Ή 1 

αυγό και 2 ασπράδια για έναν άντρα. 

Μπορεί να φαγωθεί σκέτη ή με λίγο 

τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριές, 

ντομάτα (όχι λιαστή), φέτα (δύο-τρία 

από αυτά σε μικρές ποσότητες). 

Μπορείς να προσθέσεις και τα δυο 

πίτουρα (βλέπε κανόνες παρακάτω) 

στο μείγμα με τα αυγά αν θες. Αν δεν έχεις χρόνο να φτιάξεις μια ομελέτα, 

μπορείς να βράσεις από το βράδυ τα αυγά (κρατάνε 2-3 μέρες στο ψυγείο), να 

τα καθαρίσεις το πρωί και να τα φας. Η ομελέτα είναι το 2ο προτεινόμενο 

καθημερινό πρωινό λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε πρωτεΐνη, της 

ευκολίας της και του υψηλού δείκτη κορεσμού της. Μπορείς να τρως έως ένα 

κρόκο αυγού κάθε μέρα χωρίς πρόβλημα, εκτός κι αν έχεις πολύ υψηλή 

χοληστερίνη κι έχεις άλλες οδηγίες από τον γιατρό σου. Αν όμως δε θες τον 

κρόκο, μπορείς να τον βγάλεις τελείως από την ομελέτα και να προσθέσεις ένα 

ακόμα ασπράδι στο μείγμα, δηλαδή σύνολο 3 ασπράδια για μια γυναίκα και 4 

για έναν άντρα. 

2. Μισό αβοκάντο με 1 βραστό αυγό (επιτρέπεται μέχρι μισό αβοκάντο την 
ημέρα). Εδώ δε χρειάζεται επιπλέον λάδι γιατί το αβοκάντο έχει αρκετό καλό 
λίπος.  

3. Ένα γιαούρτι σκέτο έως 5% λιπαρά (με προαιρετικά 10 αμύγδαλα). Μπορείς 
να βάλεις λίγο στέβια για να το γλυκάνεις. Πρόσθεσε αν θες τα 2 πίτουρα 
(βλέπε κανόνες παρακάτω). Όχι στραγγιστό γιαούρτι μαζί με τα πίτουρα, γιατί 
είναι δύσκολο να τα αναμείξεις και να τα φας. Προτείνεται ένα γιαούρτι κάθε 
μέρα λόγω της περιεκτικότητάς του σε ωφέλιμα προβιοτικά για το πεπτικό και 
το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν το απλό γιαούρτι σε πειράζει στην πέψη όπως το 
γάλα, δοκίμασε γιαούρτι χωρίς λακτόζη ή παραδοσιακό γιαούρτι αγελάδας, 
πρόβειο ή κατσικίσιο μέχρι 5% λιπαρά.  Κεφίρ ή ξυνόγαλα επιτρέπεται αντί για 
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γιαούρτι, μέχρι 5% λιπαρά, μέχρι 1 ποτήρι τη μέρα.  

4. ½ κύπελλο Cottage Cheese, με λίγο ντομάτα, αγγούρι, σέλερυ, καρότο. 

5. 1 ρόφημα πρωτεΐνης (βλέπε κανόνες παρακάτω). Το 1ο προτεινόμενο πρωινό. 

6. 40-50 γρ. μπάρα πρωτεΐνης (βλέπε κανόνες παρακάτω). 

7. Κρέπα ή Ψωμάκι με πίτουρα και το λάδι (βλέπε κανόνες παρακάτω). 

 

Πρόσθεσε στο πρωινό γεύμα: 

 Νερό, 1-2 ποτήρια, 10-15 λεπτά πριν φας. 

 Ελαιόλαδο ή ταχίνι, 1 κ.σ. οι γυναίκες, 2 κ.σ. οι άντρες (βλέπε κανόνες 

παρακάτω).  

 

Μεσημεριανό ΚΑΙ Βραδινό Γεύμα – ΟΛΑ τα παρακάτω: 
 

1. Νερό, 1-2 ποτήρια, 10-15’ πριν φας το γεύμα. 

2. Μια μερίδα ψημένης πρωτεΐνης 
στο μέγεθος της παλάμης σου 
περίπου (χωρίς τα δάχτυλα). 
Προτιμάς κοτόπουλο ή 
γαλοπούλα στήθος ή ψάρι 
φιλεταρισμένο παντός είδους 
(όπως πέστροφα, σολομός, 
πέρκα, γλώσσα, βακαλάος κλπ.). 
Εναλλακτικά, ρόφημα πρωτεΐνης 
(βλέπε κανόνες παρακάτω) ή μια 
μερίδα μαγειρεμένα κομμάτια 
σόγιας (μέχρι 2 μερίδες σόγιας τη βδομάδα οι άντρες λόγω των οιστρογόνων 
της) ή ομελέτα (αν δεν την έφαγες το πρωί) και τελευταία επιλογή το άπαχο 
κόκκινο κρέας (χοιρινό ή βοδινό). Μπιφτέκι μπορείς να φας, προτιμάς όμως να 
είναι ζυμωμένο με κρέας χαμηλών λιπαρών, βρώμη, αυγό, κρεμμύδι, σκόρδο, 
μπαχαρικά κι αρτύματα, χωρίς ψωμί/αλεύρι/φρυγανιά. Όλα μαγειρεμένα στη 
σχάρα, στο τηγάνι, στο φούρνο, βραστά ή ατμιστά με ½ - 1 κ.σ. ελαιόλαδο – όχι 
τηγανητά. Από κονσέρβες μπορείς να φας μόνο τόνο σε νερό (όχι συχνά λόγω 
πιθανών τοξικών βαρέων μετάλλων). Μικρά ψάρια, θαλασσινά (όπως χταπόδι, 
καλαμάρι, μύδια κλπ.) και εντόσθια (όπως συκώτι, έντερα κλπ.) δεν 
επιτρέπονται λόγω λιγότερης πρωτεΐνης και περισσότερου λίπους.  

3. Ένα πιάτο ανάμεικτα λαχανικά ωμά σαν σαλάτα, ή βραστά, ατμιστά ή ψητά 
με ½  - 1 κ.σ ελαιόλαδο. Αν δε μπορείς ή δε θες να φας λαχανικά και στα δύο 
γεύματα (μεσημέρι και βράδυ), τότε μπορείς να φας τουλάχιστον στο ένα από 
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τα δύο, και στο άλλο σκέτη πρωτεΐνη με το λάδι. Εκτός από τις απαγορευμένες 
τροφές, ΟΛΑ τα λαχανικά επιτρέπονται. Άφοβα ξύδι (όχι βαλσάμικο), λεμόνι, 
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη στα λαχανικά. Μπορείς να προσθέσεις τα 2 πίτουρα αν θες 
εδώ (βλέπε κανόνες παρακάτω). Η ποσότητα των πράσινων λαχανικών είναι 
σχετικά ελεύθερη, σε λογικά πλαίσια πάντα για ένα άτομο. Επιτρέπεται επίσης 
μισό αβοκάντο και μισό με ένα ολόκληρο λεμόνι τη μέρα. 

Βασίζεσαι στα πράσινα, ωμά λαχανικά όπως το μαρούλι (όλα τα είδη), σέλινο, 
σέλερυ, ρόκα, μαϊντανό, σπανάκι, σπαράγγι, αγγούρι, άνηθο, σκόρδο, κρεμμύδι 
φρέσκο και πιπεριά (όλα τα χρώματα). Επίσης λάχανο άσπρο και κόκκινο. 
Μπορείς να συμπεριλάβεις λιγότερη ποσότητα από τα ωμά λαχανικά τομάτα 
(όχι λιαστή), καρότα, ραπανάκια, παντζάρια, αγκινάρες (έχουν λίγο 
περισσότερους υδατάνθρακες).  

Για βραστά, ατμιστά ή ψητά λαχανικά μπορείς να φας χόρτα, πράσο, κρεμμύδι, 
σκόρδο, πιπεριές (όλα τα χρώματα), λίγα παντζάρια, λίγες αγκινάρες, λίγα 
καρότα, μανιτάρια, κολοκύθια, μελιτζάνα, πορτοκαλί κολοκύθα, κουνουπίδι, 
μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, σπαράγγια, πράσινα φασολάκια κι αρακά. 

4. Συνολικό ελαιόλαδο σε όλο το γεύμα (πρωτεΐνη και λαχανικά): 1 κ.σ. οι 
γυναίκες, 2 κ.σ. οι άντρες. 

 

Επιλογές για Σνακ – ΕΝΑ από τα παρακάτω: 
 

Νερό 1-2 ποτήρια, 10-15’ πριν φας το σνακ. 

 

 Ξηροί καρποί: 20 περίπου ωμά κι ανάλατα αμύγδαλα, φουντούκια ή 4 
βραζιλιάνικα φιστίκια, ή 4 ολόκληρα καρύδια – περίπου μια μικρή χούφτα σε 
ποσότητα ή 40 γρ. Σπόροι όπως ηλιόσποροι, κολοκυθόσποροι ή λιναρόσποροι 
δεν επιτρέπονται, λόγω της δυσκολίας υπολογισμού της ποσότητας των 
συνολικών λιπαρών της διατροφής. Τα καρύδια είναι οι καρποί με τα 
περισσότερα Ω-3 λιπαρά αλλά και με το περισσότερο λίπος και θερμίδες. 2 
βραζιλιάνικα φιστίκια καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες μας σε σελήνιο, ένα 
από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά. Έτσι 2 βραζιλιάνικα φιστίκια και 2 ολόκληρα 
καρύδια είναι ίσως το προτιμότερο σνακ ξηρών καρπών. Κατανάλωση μέχρι μια 
φορά την ημέρα. 

 40 gr μπάρα πρωτεΐνης. (βλέπε κανόνες παρακάτω). Κατανάλωση συνολικά 
μέχρι μια φορά την ημέρα (μαζί με το πρωινό). 

 Ένα γιαούρτι σκέτο έως 5% λιπαρά (με προαιρετικά 10 αμύγδαλα). Πιο καλό 
είναι το βιολογικό γιαούρτι ή το κατσικίσιο. Μπορείς να βάλεις λίγο στέβια να 
το γλυκάνεις. Μπορείς να προσθέσεις τα 2 πίτουρα (βλέπε κανόνες παρακάτω). 
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Όχι στραγγιστό γιαούρτι μαζί με τα πίτουρα, γιατί είναι δύσκολο να τα 
αναμείξεις και να τα φας. Προτείνεται ένα γιαούρτι κάθε μέρα για τα 
προβιοτικά του. Κεφίρ ή ξυνόγαλα επιτρέπεται αντί για ένα γιαούρτι, μέχρι 5% 
λιπαρά, μέχρι 1 ποτήρι τη μέρα. Αν σας πειράζει το γιαούρτι όπως και το γάλα, 
δοκιμάστε τα χωρίς λακτόζη. Κατανάλωση το γιαούρτι μέχρι δύο φορές την 
ημέρα συνολικά (μαζί με το πρωινό γεύμα). 

 ½ κύπελλο Cottage Cheese με λίγο ντομάτα, αγγούρι, σέλερυ, καρότο, πιπεριά. 
Κατανάλωση μέχρι δύο φορές την ημέρα. 

 2 κουταλιές σούπας Ταχίνι σκέτο  - χωρίς γεύση ή πρόσθετα. Κατανάλωση 
μέχρι μια φορά την ημέρα σαν σκέτο σνακ (εκτός του πρωινού γεύματος). Δεν 
επιτρέπονται φυστικοβούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο κλπ. λόγω κατώτερης 
ποιότητας λιπαρών οξέων. Μπορείς πάντα να φας σκέτους ξηρούς καρπούς αντί 
για αυτά. 

 1 μερίδα σούπα. Όλες οι σούπες επιτρέπονται (και οι έτοιμες από σκόνη), χωρίς 
όμως πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά ή άλλες απαγορευμένες τροφές. Κατανάλωση 
μέχρι μια φορά την ημέρα. 

 2 φέτες γαλοπούλα με 2 γεμάτες κ.γ. Cream Cheese Light (τύπου Philadelphia) 
ή Cottage Cheese. Κατανάλωση μέχρι δύο φορές την ημέρα. 

 1 ρόφημα πρωτεΐνης (βλέπε κανόνες παρακάτω). Κατανάλωση μέχρι δύο φορές 
την ημέρα συνολικά (μαζί με το πρωινό γεύμα). 

 Κρέπα ή Ψωμάκι με πίτουρα (βλέπε κανόνες παρακάτω). Κατανάλωση μέχρι 
μία φορά τη μέρα συνολικά (μαζί με το πρωινό γεύμα). 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΝΑΚ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (Σνακ 3): Εάν περάσουν πάνω από 3 ώρες μετά το 

τελευταίο γεύμα (βραδινό) και πριν την ώρα για ύπνο, και πεινάς ακόμα, μπορείς να 

φας άλλο ένα σνακ (σνακ 3). Δεν πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι, αλλά δεν πρέπει και 

να αισθάνεσαι πείνα πριν τον ύπνο. Απόφυγε το νερό 2-3 ώρες πριν τον ύπνο, για να 

μην διαταράσσει τον ύπνο σου και ξυπνάς για ούρηση το βράδυ. 

 

Από τη δεύτερη εβδομάδα… 
 

…και ΜΕΧΡΙ να φτάσεις το στόχο του ιδανικού σου βάρους: 

 

Συνέχισε όπως και στην πρώτη εβδομάδα και πρόσθεσε ένα δείπνο καλών 

υδατανθράκων (βλέπε και στο τέλος τις ομάδες τροφών), δύο φορές την εβδομάδα 

(ποτέ δύο κολλητές μέρες - ιδανικά τις μέρες πιο έντονης προπόνησης), όπως π.χ.: 
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Τρίτη και Σάββατο βράδυ: 

 

ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ, όπως (όλα τα παρακάτω): 

 

1. Μια μερίδα μακαρόνια (ολικής 

άλεσης το προτιμότερο) με 

άσπρη ή κόκκινη σάλτσα και 

τυρί, Ή ένα μέτριο σάντουιτς  

(με ψωμί ολικής άλεσης το 

προτιμότερο), Ή μια μερίδα 

ριζότο (με αναποφλοίωτο ρύζι 

το προτιμότερο) με σάλτσα, 

λαχανικά και τυρί, Ή μια μεγάλη 

ψητή πατάτα με λίγο βούτυρο ή λάδι και τυρί, μαζί με… 

2. Μια μερίδα οποιοδήποτε φρούτο (μέγεθος όσο περίπου μια κούπα καφέ) 

μαζί με… 

3. Προαιρετικά: 1 ποτήρι φυσικό χυμό, Ή 1 ποτήρι αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη, Ή 

1 ποτήρι κρασί. 

4. Προαιρετικά: Λαχανικά 

 

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Ουσιαστικά, το δείπνο υδατανθράκων είναι ένα 

ελεύθερο γεύμα βασισμένο σε καλούς υδατάνθρακες όπως ψωμί και ζυμαρικά 

ολικής άλεσης, αναποφλοίωτο ρύζι ή πατάτες (όχι τηγανητά) μαζί με φρούτο και 

χυμό ή αναψυκτικό ή κρασί. Κράτα το κρέας και τα αλλαντικά περιορισμένα έως 

καθόλου στα δύο δείπνα υδατανθράκων. Η ποσότητα των λιπαρών και του λαδιού 

εδώ δε μας πειράζει, αλλά προτιμάμε πάντα ένα δείπνο υδατανθράκων με λογικά 

λιπαρά, όχι «βαρύ». 

 

Από την τρίτη εβδομάδα… 
 

…και ΜΕΧΡΙ να φτάσεις το στόχο του ιδανικού σου βάρους: 

Προαιρετικά - μόνο αν θες όσπρια: Συνέχισε όπως και στη δεύτερη εβδομάδα και 

πρόσθεσε ένα μεσημεριανό γεύμα με όσπρια, μέχρι 3 φορές την εβδομάδα, αντί 

για κρέας (ποτέ δύο κολλητές μέρες και όχι στις μέρες με τα 2 δείπνα 

υδατανθράκων), όπως π.χ.: 
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Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μεσημέρι: 

 

Ένα γεύμα με ΟΣΠΡΙΑ, όπως (όλα τα παρακάτω):     

 

1. Μια μερίδα όσπρια, όπως φακές, 

φασόλια (όλα τα είδη), ρεβίθια, κλπ. 

μαζί με… 

2. Προαιρετικά: ένα κομμάτι κίτρινο 

τυρί χαμηλών λιπαρών (όπως Milner) 

ή οποιοδήποτε άσπρο τυρί (όπως 

φέτα) στο μέγεθος ενός 

σπιρτόκουτου, μαζί με… 

3. Προαιρετικά: Λαχανικά ωμά σαν 

σαλάτα (μαρούλι, λάχανο κτλ), ή μαγειρευτά μέσα στα όσπρια (αρακάς, καρότο, 

σέλινο, πιπεριές κτλ). 

Προσοχή στο ελαιόλαδο εδώ, να μην ξεπερνά τη 1 κ.σ. για τη γυναίκα και τις 2 κ.σ. 

για τον άντρα, συνολικά σε όλο το γεύμα.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξεκίνα από την αρχή το πρόγραμμα, όταν… 
 

Ξεκίνα το πρόγραμμα πάλι από την 1η εβδομάδα (χωρίς τα δύο δείπνα 

υδατανθράκων), και συνέχισε στη 2η, 3η εβδομάδα, κοκ.: 

 Αν βλέπεις ότι λαχταράς γλυκά ή άλλους υδατάνθρακες την επόμενη μέρα 

από ένα δείπνο υδατανθράκων, πράγμα που σημαίνει ότι έφαγες πάρα 

πολλούς υδατάνθρακες στο χτεσινό δείπνο υδατανθράκων.  

 Αν μια εβδομάδα ξεφύγεις αρκετά από τη διατροφή σου και φας αρκετές 

απαγορευμένες τροφές, πάνω από μία μέρα. 

 Όποτε δεν έχεις χάσει τουλάχιστον μισό κιλό στην εβδομαδιαία μέτρησή 

σου (άσχετα με τους πόντους), από τη στιγμή που ο παρών ΔΜΣ σου είναι 

άνω του 23 για τις γυναίκες και του 25 για τους άντρες. 
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Παραδείγματα Ημερήσιων Μενού: 
 

Ακολουθούν κάποια βατά παραδείγματα ημερήσιων μενού με αυτό το Πλάνο που 

ακολουθούν τα μέλη μας, για τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: 

 

 Πρωί:  Ρόφημα Πρωτεΐνης με λάδι 

 Σνακ 1: 2 κ.σ. ταχίνι σκέτο 

 Μεσημέρι: Κρέας/ψάρι με σαλάτα 

 Σνακ 2: Γιαούρτι με πίτουρα 

 Βράδυ: Αυγά/ομελέτα με σαλάτα 

 

 Πρωί:  Ομελέτα με λαχανικά 

 Σνακ 1: Γιαούρτι (με πίτουρα) 

 Μεσημέρι: Κρέας/ψάρι με σαλάτα 

 Σνακ 2: Κρέπα με πίτουρα 

 Βράδυ: Κρέας/ψάρι με σαλάτα 

 

 Πρωί:  Μπάρα πρωτεΐνης 

 Σνακ 1: Ξηροί καρποί 

 Μεσημέρι: Κρέας/ψάρι με σαλάτα 

 Σνακ 2: Cottage cheese με πίτουρα 

 Βράδυ: Ομελέτα με σαλάτα 

 

 

Προσοχή στους Παρακάτω Κανόνες: 
 

1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Θα πρέπει όσο γίνεται να τηρείς ένα 
σταθερό πρόγραμμα ύπνου, με περίπου ίδια ώρα ύπνου και αφύπνισης κάθε 
μέρα. Ανεξάρτητα με το προσωπικό σου πρόγραμμα εργασίας και ύπνου, 
πρέπει να τρως κάθε 2-4 ώρες κατά τη διάρκεια της μέρας (όχι σε λιγότερο 
χρόνο, ούτε σε περισσότερο), για να κρατάς το μεταβολισμό σου ψηλά και το 
σάκχαρο του αίματός σου ισορροπημένο, όλη μέρα. Ρύθμισε τις ποσότητες και 
τις μερίδες των λαχανικών στα γεύματα ανάλογα, ώστε να έχεις όρεξη να φας 
κάθε 2-4 ώρες’ θα πάρει λίγο χρόνο στην αρχή να βρεις αυτή την ισορροπία, αν 
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δεν το έχεις συνηθίσει. Τα 5 βασικά γεύματα της ημέρας είναι υποχρεωτικά για 
όλους, με προαιρετικά ένα 3ο σνακ στο τέλος της ημέρας. Τα γεύματα πρέπει να 
τρώγονται πάντα με τη σειρά Π–Σ1–Μ–Σ2–Β-(Σ3), άσχετα με την ώρα αφύπνισής 
σου. Δεν κάνει να τρως απολύτως τίποτα άλλο εκτός από αυτά τα γεύματα ή 
ανάμεσα τους. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να φας ένα κανονικό μεσημεριανό 
γεύμα στην εργασία σου, μπορεί να φας δυο σνακ στη σειρά, αλλά μόνο σαν 
έκτακτη ανάγκη – όχι συχνά. Το πρωινό πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε μία 
περίπου ώρα από την αφύπνιση και το τελευταίο γεύμα ή σνακ 2-3 ώρες πριν 
τον ύπνο. Αν κάνεις την προπόνησή σου πρώτο πράγμα το πρωί όπως 
προτείνεται, μπορείς να την ξεκινήσεις μέσα σε 20 λεπτά μετά την αφύπνιση, 
μετά από ένα καλό ζέσταμα, αφού πρώτα έχεις πιεί ένα ποτήρι νερό, και να φας 
το πρωινό σου μέσα σε 20 λεπτά από το τέλος της προπόνησης, αφού πρώτα 
πιείς άλλο ένα ποτήρι νερό.  

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Η καλή και σωστή οργάνωση και προετοιμασία με αυτό το 
πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία. Πολλά μέλη μας σχεδιάζουν 
τα κύρια γεύματα της εβδομάδας και αγοράζουν τα υλικά από το προηγούμενο 
Σ/Κ. Άλλοι μαγειρεύουν την Κυριακή τα κύρια γεύματα της εβδομάδας και τα 
βάζουν στην κατάψυξη. Ξέρουν από την προηγούμενη μέρα τι θα φάνε την 
επόμενη και έχουν στη δουλειά τους πλαστικό δοχείο με το φαγητό/σνακ τους. 
Μισή μέρα προετοιμασίας θα σου δώσει μια ολόκληρη εβδομάδα εξαιρετικής 
διατροφής! 

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Να τρως αργά, μασώντας περίπου 20 φορές την κάθε 
μπουκιά. Ακόμα και με ένα υγιεινό γεύμα, όταν το τρως γρήγορα, διαταράσσεις 
την ισορροπία του σακχάρου του αίματος. Είναι καλό να μη διασπάς τη 
προσοχή σου, να έχεις πλήρη ησυχία και να συγκεντρώνεσαι στο φαγητό σου 
όταν τρως. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να έχεις καλύτερη πέψη και να χορτάσεις 
πιο γρήγορα καθώς συνειδητοποιείς καλύτερα το γεύμα σου.  

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Αν φας έστω και μια μπουκιά ή πιείς μια γουλιά 
από τις απαγορευμένες τροφές και ποτά (όπως αναφέρονται παραπάνω), 
«χάλασες» το πρόγραμμα (αλλάζει η βιοχημεία του οργανισμού). Αν χαλάσεις 
το πρόγραμμα σε οποιαδήποτε στιγμή πάνω από 2-3 φορές μέσα σε μια 
εβδομάδα κι εκτός των δύο δείπνων υδατανθράκων, τότε θα πρέπει να το 
ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Μετά τη δεύτερη εβδομάδα, αν τύχει να φας κάτι 
που δεν πρέπει μια φορά, μπορείς να κάνεις ένα γεύμα υδατανθράκων μια και 
καλή σε εκείνο περίπου το σημείο της μέρας, χάνοντας το ένα από τα δύο 
δείπνα υδατανθράκων της εβδομάδας (δεν θα πρέπει να γίνεται συχνά αυτό). 
Το μυστικό της επιτυχίας είναι να μην τα παρατήσεις μέχρι να φτάσεις τον 
στόχο σου ό,τι κι αν γίνει, ακόμα κι αν το «χάσεις» μερικές φορές! 

5. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΓΛΥΚΑ: Με αυτό το πρόγραμμα, η επιθυμία για γλυκά 
ελαχιστοποιείται μέχρι το πολύ την 5η μέρα, που το σάκχαρο του αίματος 
εξισορροπείται (από τη στιγμή που το ακολουθείς πιστά και δεν τρως 
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απαγορευμένες τροφές). Απλά πρέπει να κάνεις λίγες μέρες υπομονή στην 
αρχή. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο γλυκό που επιτρέπεται σε καθημερινή βάση, 
είναι η μπάρα πρωτεΐνης, όπως αναφέρεται στα σνακ. Η μπάρα πρωτεΐνης είναι 
μια πολύ ωραία γλυκιά γεύση, ειδικά μαζί με τον καφέ, σαν απογευματινό 
καθημερινό σνακ. 

6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Όσο μπορείς περισσότερο να τρως βιολογικές, οργανικές 
τροφές (κρέας, λαχανικά, αυγά κλπ.), προκειμένου να παίρνεις περισσότερα 
θρεπτικά στοιχεία και λιγότερα επιβλαβή στοιχεία (λιπάσματα, αντιβιοτικά, 
ζιζανιοκτόνα κλπ.). 

7. «ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ» ΤΡΟΦΕΣ: Οι τροφές αυτού του προγράμματος όπως άλιπο 
κρέας, καθαρό ψάρι, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί και γιαούρτι είναι 
ολόκληρες, φυσικές τροφές. Αυτές οι τροφές έχουν θρεπτικά στοιχεία που το 
σώμα μας αναγνωρίζει, απορροφά και χρειάζεται για να είναι υγιές. Από την 
άλλη μεριά, οι επεξεργασμένες τροφές όπως τα προϊόντα φούρνου και όλες οι 
συσκευασμένες κι επεξεργασμένες τροφές, είναι πλούσιες σε θερμίδες, αλάτι, 
ζάχαρη, συντηρητικά και κακά λιπαρά τα οποία υπονομεύουν την υγεία μας, 
προκαλούν χρόνιες φλεγμονές και προσθέτουν εύκολα επιπλέον βάρος. 

8. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΡΟΦΩΝ: Εκτός από το να είναι το καλύτερο λιποδιαλυτικό και 
μεταβολικό γεύμα, ο συνδυασμός πρωτεΐνης και λαχανικών είναι πολύ 
εύπεπτος όταν δε συμπεριλαμβάνει άμυλο (ρύζι, πατάτες, ψωμί, ζυμαρικά). 
Αυτό σημαίνει ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες της δυσπεψίας όπως πρήξιμο της 
κοιλιάς, ρεψίματα, αέρια και ατονία, θα μείνουν στο παρελθόν! 

9. ΩΜΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος είναι οι ωμές 
σαλάτες, κυρίως στο μεσημεριανό αλλά και στο βραδινό γεύμα. Τα ωμά 
λαχανικά είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και μέταλλα ενώ είναι πολύ 
χαμηλά σε υδατάνθρακες και θερμίδες. Ένα φρούτο έχει περίπου 100 θερμίδες, 
ενώ μια μικρή, σκέτη σαλάτα έχει μόλις περίπου 10 θερμίδες! Η βρώση καλά 
μασημένων ωμών τροφών μαζί με κάθε γεύμα το κάνει να πέπτεται και να 
απορροφάται καλύτερα, και κρατάει τη κακή χοληστερίνη LDL και τις χρόνιες 
φλεγμονές (πηγή πολλών δυτικών ασθενειών) χαμηλά! 

10. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Τα πράσινα, ωμά λαχανικά είναι υψηλά αλκαλικές 
τροφές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν υψηλότερο pH, το οποίο βοηθάει την καλή 
λειτουργία του οργανισμού και του ανοσοποιητικού. Αυτό αντισταθμίζει την 
όξινη ή αντίθετη λειτουργία των ψημένων πρωτεϊνών, όταν τρώγονται 
συνοδευτικά σαν ωμή σαλάτα. Αυτό που βοηθάει επίσης σε αυτό είναι το 
ράντισμα του ψημένου κρέατος με φρέσκο λεμόνι, που είναι επίσης αλκαλικό. 
Επιτρέπεται μέχρι ένα ολόκληρο λεμόνι την ημέρα. 

11. ΝΕΡΟ: Η επαρκής κατανάλωση νερού (το ελάχιστο 6 ποτήρια ημερησίως για μια 
γυναίκα κι 8 για έναν άντρα, ιδανικά 8-12) είναι απαραίτητη για όλες τις 
σωματικές λειτουργίες. Το αρκετό νερό με αυτή τη δίαιτα είναι απαραίτητο για 
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την καλή λειτουργία του εντέρου και των νεφρών. Το νερό εδώ δεν 
αντικαθίσταται με κανένα άλλο ρόφημα. Και εάν θες να χάσεις λίπος, ακόμα 
περισσότερο νερό απαιτείται για να το μεταβολίσει, για να το «κάψει». Επίσης 
θυμήσου ότι για κάθε φλιτζάνι τσαγιού, καφέ, αναψυκτικών ή οινοπνεύματος 
χρειάζεσαι ένα επιπλέον ποτήρι νερό, δεδομένου ότι αυτά προκαλούν 
αφυδάτωση, λόγω της καφεΐνης και του αλκοόλ. ΠΑΝΤΑ να πίνεις 1-2 ποτήρια 
νερό, 10 λεπτά περίπου πριν από κάθε ένα από τα ανωτέρω 5 γεύματα. 
Πίνοντας νερό ΠΡΙΝ το γεύμα, ικανοποιείσαι με λιγότερο φαγητό, και δε 
διαταράσσεις την πέψη σου. Για να κάνεις το νερό ένα γευστικό και δροσιστικό 
ρόφημα, μπορείς να προσθέσεις μια φέτα λεμόνι ή πορτοκάλι ή αγγούρι ή λίγο 
μέντα, μαζί με παγάκια.  

12. Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ: Εάν δεν τρως φρέσκο λιπαρό ψάρι (σολομός, πέστροφα, σκουμπρί 
κτλ) τουλάχιστον 2-3 φορές εβδομαδιαίως, είναι καλό να συμπληρώσεις τη 
διατροφή σου με Ω-3 έλαια. Αυτό είναι ένα από τα απαραίτητα διατροφικά 
συμπληρώματα για όλες τις σωματικές λειτουργίες (νευρικό, ανοσοποιητικό, 
καρδιαγγειακό σύστημα), και βοηθάει στην πρόληψη πολλών ασθενειών. 
Μπορείς να παίρνεις 1 gr ή 1 κάψουλα μοριακά αποσταγμένου ιχθυελαίου 
(απαλλαγμένο από τοξικά χημικά και βαρέα μέταλλα) 1-3 φορές τη μέρα, με τα 
γεύματα, επιπρόσθετα με το ελαιόλαδο. Ο λιναρόσπορος, ένα φυτικό 
υποκατάστατο του ιχθυελαίου όσον αφορά τα Ω-3 λιπαρά, δεν έχει τα οφέλη 
και τη σύνθεση του καθαρού ιχθυελαίου και δεν συνιστάται σε αυτό το 
πρόγραμμα. 

13. ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Τα κύτταρα μας χρειάζονται καθημερινά 
τουλάχιστον 30 θρεπτικά στοιχεία σε συγκεκριμένες ποσότητες και 
συνδυασμούς. Όσο καλά κι αν τρέφεται κανείς, δε μπορεί ποτέ να είναι 
σίγουρος ότι τα λαμβάνει (π.χ. ένα σημερινό πορτοκάλι έχει τη μισή βιταμίνη C 
απ’ότι 30 χρόνια πριν). Πολλές φορές επίσης, οι λαιμαργίες για γλυκές κι 
αλμυρές τροφές οφείλονται σε έλλειψη θρεπτικών στοιχείων. Σε αυτήν εδώ τη 
διατροφή επίσης λείπουν τα φρούτα καθημερινά, λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς τους σε σάκχαρα. Εκτός αυτού, όταν μειώνουμε τις θερμίδες με 
οποιαδήποτε διατροφή απώλειας βάρους, αυτομάτως περιορίζουμε την 
ποσότητα απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων. Τέλος, ανάλογα το φύλο του 
καθένα και τα χαρακτηριστικά του, χρειάζονται επιπλέον θρεπτικά στοιχεία (πχ 
οι γυναίκες με έμμηνο ρύση χρειάζονται παραπάνω σίδηρο, οι καπνιστές 
παραπάνω βιταμίνη C κοκ.) Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, είναι 
προτείνεται η καθημερινή λήψη μιας καλής πολυβιταμίνης με μέταλλα (ιδανικά 
σχεδιασμένη για το φύλο σου) μαζί με το πρωινό γεύμα.  

14. ΤΥΡΙ: Εκτός από τα σνακ, μόνο στο μεσημεριανό γεύμα, μπορείς να φας και λίγο 
τυρί. Όλα τα τυριά (άσπρα ή κίτρινα) θα πρέπει να είναι χαμηλών λιπαρών (το 
πολύ 20% - κοίτα την ετικέτα) και σε ποσότητα περίπου σαν ένα κουτάκι σπίρτα, 
εκτός αν το γεύμα σου στηρίζεται σε τυριά ή/και αλλαντικά αντί σε κρέας, όπως 
στις «γεμιστές πιπεριές με τυρί στο φούρνο», όπου μπορείς να βάλεις λίγη 
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περισσότερη ποσότητα. 

15. SOS - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Η κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας καλού λίπους 
(ελαιόλαδο) στο καθένα από τα 3 κύρια γεύματα (Π-Μ-Β) είναι απαραίτητη για 
να μάθει το σώμα να καίει λίπος (αντί για υδατάνθρακες) για ενέργεια, για 
καλύτερο κορεσμό, για εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα, για καύση του 
σωματικού λίπους, καθώς και για την καλή λειτουργία της καρδιάς και του 
εγκεφάλου. Δοσολογία: 1 κ.σ. ανά γεύμα για τις γυναίκες, 2 κ.σ. ανα γεύμα για 
τους άντρες (Π-Μ-Β). Συνυπολογίζεται στο περίπου και το λάδι του 
μαγειρέματος, όπου υπάρχει. 

16. ΤΑΧΙΝΙ κι άλλα φυτικά «βούτυρα»: Προτιμάται το ταχίνι σε σχέση με τα άλλα 
φυτικά βούτυρα (όπως φυστικοβούτυρο κι αμυγδαλοβούτυρο),  λόγω 
καλύτερης ποιότητας και τιμής, γιατί δεν έχει συνήθως πρόσθετα, ζάχαρη και 
συντηρητικά κι έχει περισσότερα Ω-3 λιπαρά. Όλοι οι ξηροί καρποί και σπόροι 
(με εξαίρεση τα καρύδια, το λιναρόσπορο και λίγο το σουσάμι και τα φιστίκια 
Αιγίνης) έχουν περισσότερα πολυακόρεστα Ω-6 λιπαρά, η περίσσεια των οποίων 
σε σχέση με τα Ω-3 λιπαρά, προκαλεί φλεγμονές. Πολλοί ειδικοί λένε πως τα Ω-
6 λιπαρά, αν και φυτικά, είναι όσο «κακά» ήταν τα κορεσμένα ζωικά λιπαρά 
παλιότερα. Κι αυτό κυρίως επειδή βρίσκονται παντού στη σημερινή διατροφή, 
σε σχέση με τα Ω-3 λιπαρά, κι η δυσαναλογία αυτή προκαλεί προβλήματα 
υγείας. Δες εδώ: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ratio_of_fatty_acids_in_different_foods  

17. ΡΟΦΗΜΑΤΑ: Καθημερινά, μπορείς να πίνεις μέχρι 2 δόσεις/κούπες καφέ (νες, 
φραπέ, εσπρέσο, γαλλικό) ή τσάι (μαύρο, άσπρο, πράσινο, κόκκινο κτλ), σκέτα ή 
με λίγο γλυκαντικό, γιατί ενώ έχουν αντιοξειδωτικά, η πολύ καφεΐνη 
διαταράσσει το νευρικό σύστημα και τον ύπνο. Ο καπουτσίνο απαγορεύεται 
γιατί έχει πολύ γάλα. Μπορείς να βάλεις μέχρι 1-2 κ.σ. φρέσκο γάλα στον καφέ. 
Μπορείς να πίνεις λίγο πιο ελεύθερα τσάι ή καφέ χωρίς καφεΐνη. Μπορείς 
επίσης να πίνεις μέχρι ένα κακάο τη μέρα με λίγο γάλα και γλυκαντικό. 
Περιόρισε τα αναψυκτικά σε ένα κουτάκι διαίτης (χωρίς ζάχαρη) το πολύ τη 
μέρα. Μπορείς να πίνεις άφθονα ροφήματα με βότανα που έχουν καλές 
ιδιότητες και δεν περιέχουν καφεΐνη (φασκόμηλο, μέντα, χαμομήλι, τσάι του 
βουνού κτλ.). Καλό καθημερινό κι απεριόριστο «αναψυκτικό» είναι επίσης το 
ανθρακούχο νερό με πάγο και μια φέτα λεμόνι. Το «ξυνόνερο» είναι η καλύτερη 
επιλογή ανθρακούχου νερού, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε 
ωφέλιμα μέταλλα. Καθόλου αλκοόλ και χυμοί εκτός από τα 2 δείπνα 
υδατανθράκων. Μέχρι ένα ολόκληρο λεμόνι τη μέρα επιτρέπεται. Μόνο το 
ανθρακούχο νερό και τα ροφήματα από βότανα συνυπολογίζονται στην 
ημερήσια λήψη 6-8 ποτηριών νερού, κανένα άλλο ρόφημα. 

18. ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ: Επιτρέπονται η Ασπαρτάμη (Canderel κλπ.) κι η Σουκραλόζη 
(Splenda) έως 3 κ.γ. κάθε μέρα. Αυτά είναι τεχνητά γλυκαντικά χωρίς θερμίδες, 
αλλά διαταράσσουν το σάκχαρο του αίματος, προκαλώντας επιθυμία για γλυκά, 
πηγαίνοντας έτσι κόντρα σε αυτό που κάνουμε. Η μορφή της Στέβιας με 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ratio_of_fatty_acids_in_different_foods
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Ερυθριτόλη (μάρκα “Deligios” στο Φαρμακείο ή S/M) είναι ίσως το καλύτερο 
γλυκαντικό γιατί είναι φυτικό, γευστικό, χωρίς θερμίδες και μπορείτε να τη 
χρησιμοποιείτε πιο ελεύθερα. Κανένα άλλο γλυκαντικό δεν επιτρέπεται εκτός 
από τα παραπάνω (όπως στέβια σε άλλη μορφή, μέλι, φρουκτόζη, σιρόπι 
αγαύης, ζάχαρη καρύδας, μαύρη ζάχαρη, ξυλιτόλη κτλ.). 

19. ΓΑΛΑ: Το αγελαδινό γάλα διαταράσσει το πεπτικό σύστημα στους 
περισσότερους ενήλικες κι η υψηλή κατανάλωσή γαλακτοκομικών έχει συνδεθεί 
με διάφορες ασθένειες. Αν πρέπει να πιείς γάλα, προτίμησε λίγο αγελαδινό 
γάλα χωρίς λακτόζη, ή καλύτερα κατσικίσιο γάλα ή φυτικό γάλα χωρίς ζάχαρη, 
όπως γάλα σόγιας (όχι πάνω από ένα ποτήρι γάλα σόγιας τη μέρα στους άντρες 
για ορμονικούς λόγους), ρυζιού, αμυγδάλου, φουντουκιού, βρώμης, καρύδας 
κλπ. Όποιο γάλα κι αν διαλέξεις, επιτρέπεται μόνο 1-2 κ.σ. στον καφέ ή στο 
τσάι, ή ένα ποτήρι μισό-μισό με νερό σε ένα ρόφημα πρωτεΐνης (μέχρι δυο 
ροφήματα πρωτεΐνης τη μέρα). 

20. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ: είναι πιθανόν το πράσινο τσάι να αυξάνει το μεταβολισμό και 
να βοηθάει το αδυνάτισμα. Εκτός αυτού όμως, το πράσινο τσάι έχει 
πολυάριθμα οφέλη για την υγεία κι είναι ένα καλό ρόφημα, πολύ καλύτερο από 
τον καφέ και το απλό τσάι. Μπορείς λοιπόν να πίνεις 2-3 κούπες πράσινο τσάι 
τη μέρα, αλλά όχι 4 ώρες πριν τον ύπνο, για αποφυγή τυχόν υπερέντασης. Έχει 
περίπου το 1/3 με ½ της καφεΐνης του καφέ. Το ντεκαφεινέ βιολογικό πράσινο 
τσάι μπορείς να το πίνεις ακόμα πιο ελεύθερα, όπως και τα ροφήματα βοτάνων. 

21. SOS - ΡΟΦΗΜΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ: Το ρόφημα πρωτεΐνης γίνεται ανακατεύοντας (σε 
ένα σέικερ ή μπλέντερ) 2/3 δόσης ή 2 γεμάτες κ.σ. οι γυναίκες και 1 δόση ή 3 
γεμάτες κ.σ. οι άντρες (συνήθως έχει δοσομετρητή μέσα το κουτί) πρωτεΐνης 
ορού γάλακτος (whey protein) σε ένα ποτήρι νερό ή μισό-μισό νερό-γάλα για 
ένα πιο πλούσιο ρόφημα. Είναι ένα εξαιρετικό πρωτεϊνούχο σνακ, χρήσιμο και 
γρήγορο. Μπορεί να πίνεις μέχρι δυο ροφήματα πρωτεΐνης τη μέρα. Μπορείς 
επίσης να αντικαταστήσεις μια μερίδα κρέατος με αυτό, στο μεσημεριανό ή 
βραδινό σου γεύμα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη σκόνη για να φτιάξεις 
πανεύκολα θρεπτικές και νόστιμες μπάρες πρωτεΐνης χωρίς ψήσιμο. Αυτή η 
πρωτεΐνη βρίσκεται σε καταστήματα αθλητικών συμπληρωμάτων διατροφής ή 
μεγάλα φαρμακεία, σε πολλές ποικιλίες και μάρκες. Είναι συνήθως σε 
συσκευασίες 1-3 κιλών. Κριτήριο αγοράς πρωτεΐνης: Ανεξάρτητα τη μάρκα, 
θέλουμε «καθαρή» πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey protein). Το μόνο που 
πρέπει να προσέξεις είναι να περιέχει το λιγότερο 75 γρ. πρωτεΐνης ανά 100 γρ. 
σκόνης (το γράφει πάνω στο κουτί στον πίνακα θρεπτικών συστατικών). Αν το 
πιεις αντί για πρωινό, πρόσθεσε 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο ή ταχίνι σαν πηγή καλού 
λίπους. 

22. ΜΠΑΡΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ: Μπορείς να τις τρως κάθε μέρα, μέχρι μια φορά τη μέρα, 
σαν ένα σνακ ή πρωινό, 40-50 γρ. τη φορά. Είναι το μόνο «γλυκό» που 
επιτρέπεται καθημερινά. Οι μπάρες δημητριακών των σούπερ μάρκετ 
απαγορεύονται γιατί έχουν πολλούς υδατάνθρακες. Και οι μπάρες πρωτεΐνης 

http://www.parisandreou.net/mpares-proteinis-syntagi/
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έχουν υδατάνθρακες, περίπου στην ίδια ποσότητα με πρωτεΐνη, αλλά δεν έχουν 
τόση ζάχαρη. Μπορείς να προμηθευτείς μπάρες πρωτεΐνης από καταστήματα 
αθλητικής διατροφής και μεγάλα φαρμακεία. Παρόλα αυτά, ακόμα και οι 
έτοιμες μπάρες πρωτεΐνης, ανάλογα την ποιότητα, έχουν πρόσθετη ζάχαρη, 
λίπος και συντηρητικά. Το προτιμότερο είναι να φτιάξεις τις δικές σου μπάρες 
πρωτεΐνης που είναι πολύ εύκολο (http://www.parisandreou.net/mpares-
proteinis-syntagi/ ), και να τις έχεις στην κατάψυξη, χωρισμένες σε μικρές 
μερίδες. Δε χρειάζονται ψήσιμο κι υπάρχουν δεκάδες συνταγές στο διαδίκτυο. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τη δική σου σκόνη πρωτεΐνης, όπως και 
στο ρόφημα πρωτεΐνης. Κριτήριο αγοράς για έτοιμες μπάρες πρωτεΐνης: στην 
ετικέτα με τα θρεπτικά στοιχεία, στα 100 γρ. προϊόντος, θα πρέπει να έχει το 
λιγότερο 20 γρ. πρωτεΐνη, το πολύ 40 γρ. συνολικούς υδατάνθρακες και το πολύ 
20 γρ. λίπος.  

23. SOS - ΠΙΤΟΥΡΑ ΒΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΑΡΙΟΥ – Απαραίτητα για όλους: Τα πίτουρα 

αυτά είναι ο φλοιός του καρπού και είναι υπερτροφές. Τα χρειαζόμαστε όλοι 
ανεξαιρέτως εδώ γιατί είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και διαφορετικού 
τύπου φυτικές ίνες το καθένα (αδιάλυτες και διαλυτές), που εκτός από την καλή 
εντερική λειτουργία, βοηθάνε μαζί στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, στη λιποδιάλυση, και στην ισορροπία της χοληστερόλης και του 
σακχάρου του αίματος. Έτσι, ΟΛΟΙ όσοι κάνουν αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει 
να προσθέτουν μια (1) γεμάτη κ.σ. πίτουρο βρώμης ή oat bran (όχι νιφάδες 
βρώμης ή oatmeal)  ΜΑΖΙ ΜΕ μία (1) γεμάτη κ.σ. πίτουρο σιταριού (wheat bran) 
στο γιαούρτι ή στη σαλάτα ή στην ομελέτα ή στην τηγανίτα, μία (1) φορά κάθε 
μέρα, από την πρώτη μέρα της διατροφής. Τα πίτουρα αυτά βρίσκονται σε 
καταστήματα με βιολογικά προϊόντα. 

24. ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ -  Είναι ΝΟΜΟΣ: αν το έντερό σου δεν κινείται κανονικά 
και δεν κάνεις μια κένωση εντέρου κάθε μέρα το ελάχιστο, δε μπορείς να χάσεις 
βάρος και λίπος εύκολα. Λόγω της λίγο πιο αυξημένης πρόσληψης πρωτεΐνης 
έναντι των ολικής άλεσης δημητριακών και φρούτων, με αυτή τη διατροφή 
μπορεί να παρουσιαστεί δυσκοιλιότητα, ειδικά στα άτομα με ανάλογο ιστορικό. 
Σε περίπτωση δυσκοιλιότητας (όχι καθημερινή κινηση του εντέρου), θα πρέπει 
να ακολουθήσεις αυτές ακριβώς τις οδηγίες: να τριπλασιάσεις τα πίτουρα 
αρχικά, και να τρως 1 κ.σ. ρηχή πίτουρο βρώμης ΜΑΖΙ ΜΕ 1 κ.σ. ρηχή πίτουρο 
σιταριού 3 φορές κάθε μέρα (σύνολο 6 ρηχές κ.σ) και να πίνεις τουλάχιστον 8 
ποτήρια νερό. Μόλις αποκατασταθεί η κίνηση του εντέρου, θα μειώσεις μετά 
από λίγες μέρες στις 4 κ.σ. συνολικά και μετά στις 2 κ.σ. συνολικά. Αν δεις ότι 
ξαναπαρουσιάζεται το πρόβλημα, αύξησε τα πίτουρα πάλι. Το θέμα είναι να 
βρεις την ποσότητα που εσύ χρειάζεσαι από τα πίτουρα για να κινείται κανονικά 
το έντερό σου και να μείνεις εκεί κατά όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Παρόλα αυτά, αν η δυσκοιλιότητα συνεχίζεται και μετά από 2 μέρες με 6 κ.σ. 
πίτουρα και 8 ποτήρια νερό τη μέρα, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σιρόπι 
Duphalac ή τη σκόνη Tanilas από τo φαρμακείο για λίγες μέρες, σύμφωνα με τις 
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οδηγίες χρήσης τους, μέχρι να αποκατασταθεί η καθημερινή εντερική 
λειτουργία. Επίσης καλό είναι και το φυτικό σκεύασμα Lanes Herbalene. Όσο 
χρησιμοποιείς αυτά τα φάρμακα, να τρως σύνολο 2 κ.σ. πίτουρα τη μέρα και να 
πίνεις τουλάχιστον 6-8 ποτήρια νερό τη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, πάντα 
προτιμάμε τα πίτουρα σαν βοήθημα της εντερικής λειτουργίας γιατί είναι 
φυσικές τροφές, δεν εθίζουν κι έχουν πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό. 

25. Κρέπα ή Ψωμάκι με πίτουρα: Ένας πολύ καλός κι εύκολος τρόπος να φας τα 2 
πίτουρα της ημέρας εκτός από το να τα προσθέσεις στο φαγητό, είναι να 
φτιάξεις γρήγορα κι εύκολα μια ειδική κρέπα ή ψωμάκι. Αυτό μπορείς να το φας 
μέχρι μια φορά τη μέρα, σαν πρωινό ή σνακ. Για κρέπα, ψήσε το παρακάτω 
μείγμα σε αντικολλητικό τηγάνι με 1 κ.σ. λάδι. Για ψωμάκι, πρόσθεσε στο 
παρακάτω μείγμα 1 κ.γ. κοφτό baking powder και ψήσε το μείγμα στο φούρνο 
μικροκυμάτων (800W) για 4 λεπτά. Μπορείς να φας την έτοιμη κρέπα ή ψωμάκι 
με λίγο γιαούρτι ή cottage cheese, ή cream cheese light και 1 φέτα γαλοπούλα 
και λίγο ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά. Φτιάξε το μείγμα στο μπλέντερ ή στο μούλτι 
με: 

 2 κ.σ. γεμάτες πίτουρο βρώμης,  

 1 κ.σ. γεμάτη  πίτουρο σιταριού και  

 2 κ.σ. γεμάτες γιαούρτι ή cottage cheese ή cream cheese light 
(Philadelphia) και  

 1 αυγό ή 1 ασπράδι 

 Λίγο αλατοπίπερο (αλμυρό) ή γλυκαντικό και κανέλα (για γλυκό) 

 Λίγο γάλα ή νερό μέχρι να πάρει την επιθυμητή ρευστότητα (για κρέπα). 

26. ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ: Το ροζ αλάτι Ιμαλάιων είναι προτιμότερου του κλασικού 
αλατιού (γυμνό από θρεπτικά στοιχεία), μιας κι είναι πλούσιο σε μέταλλα. 
Γενικά να χρησιμοποιείς κανονικά το αλάτι αυτή τη δίαιτα, χωρίς υπερβολές 
όμως, ή σύμφωνα με τι οδηγίες του γιατρού σου, αν έχεις υπέρταση. Όλα τα 
υπόλοιπα καρυκεύματα (πιπέρι, ρίγανη, κανέλα κλπ.) είναι ελεύθερα σε λογικά 
πάντα πλαίσια. 

27. ΑΡΤΥΜΑΤΑ: Καθόλου μαγιονέζα, κανενός τύπου, γιατί είναι κακά λιπαρά τα 
σπορέλαια. Καθόλου κέτσαπ και βαλσάμικο ξίδι, γιατί έχουν ζάχαρη. 
Προτιμούμε ελαιόλαδο (στην ανάλογη ποσότητα στα κύρια γεύματα), λίγο 
μουστάρδα, λίγο λεμόνι, ξίδι κόκκινο ή λευκό και μηλόξυδο, που βοηθάει το 
γαστρεντερικό και το αδυνάτισμα.  

28. ΑΛΚΟΟΛ: Απαγορεύεται, εκτός από 1-2 ποτήρια ξηρό ή ημίγλυκο κρασί (λευκό, 
ροζέ ή κόκκινο) στα δύο δείπνα υδατανθράκων. 

29. Τσίχλες και καραμέλες επιτρέπονται, χωρίς ζάχαρη. 

30. ΟΣΠΡΙΑ: Επιτρέπονται μόνο από την 3η εβδομάδα και μετά, μέχρι τρία 
μεσημεριανά γεύματα, αντί του κρέατος, μία μερίδα οποιαδήποτε όσπρια, 
όπως αναφέρεται πιο πάνω. Προσοχή το λάδι να μην υπερβαίνει την 
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επιτρεπόμενη ποσότητα στο γεύμα συνολικά. Μπορείς να προσθέσεις τα 
επιτρεπόμενα λαχανικά. 

31. ΛΑΔΕΡΑ ΦΑΓΗΤΑ:  Τα κλασικά «λαδερά» φαγητά απαγορεύονται, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας τους σε λάδι. Αλλά μπορείς να φτιάξεις μαγειρευτά 
λαχανικά αντί για ψητά, βραστά ή ατμιστά (όπως μπάμιες, φασολάκια, αρακά, 
ιμάμ, μπριάμ κτλ.), αρκεί να μην περιέχουν απαγορευμένες τροφές (όπως 
πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί) και το λάδι να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη 
ποσότητα στο γεύμα συνολικά. Πάντα όμως είναι προτιμότερη η ωμή σαλάτα σε 
σχέση με τα μαγειρευτά λαχανικά, γιατί έχει λιγότερες θερμίδες και για τους 
λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, σχετικά με τις ωμές και αλκαλικές τροφές. 
Καλό λοιπόν είναι να μην κάνεις μαγειρευτά λαχανικά καθημερινά, αλλά το 
πολύ μέρα παρά μέρα και μόνο στο μεσημεριανό γεύμα. Μπορείς επίσης να 
κάνεις μαγειρευτά λαχανικά σε συνδυασμό με τα όσπρια (όπως φακές ή 
φασόλια με αρακά, καρότο, πιπεριά κτλ.), αντί για ένα γεύμα με σκέτα όσπρια, 
όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

32. ΔΥΟ ΔΕΙΠΝΑ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ: Για την καλή λειτουργία του νευρικού και 
ουροποιητικού συστήματος αλλά και για να κρατάμε το μεταβολισμό μας σε 
εγρήγορση, χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω υδατάνθρακες σε συγκεκριμένες 
στιγμές μέσα στην εβδομάδα, από ένα σημείο και μετά σε αυτή τη διατροφή. 
Από τη 2η εβδομάδα και μετά λοιπόν, είναι απαραίτητο να βάλεις 2 δείπνα 
υδατανθράκων κάθε βδομάδα (εκτός και αν παρεκτραπείς) όπως αναφέρεται 
πιο πάνω. Θα πρέπει να συνεχίσεις να τρως με αυτό τον τρόπο μέχρι να φτάσεις 
το ιδανικό σου βάρος (ΔΜΣ 18-22 για γυναίκες, ΔΜΣ 18-24 για άντρες), που τότε 
θα ξεκινήσεις τη διατροφή του Πλάνου Β’ σαν συντήρηση. Είναι δύο δείπνα 
υδατανθράκων κι όχι μεσημεριανά γεύματα, γιατί αν υψωθεί το σάκχαρο του 
αίματος σου πολύ από το μεσημέρι, μπορεί να έχεις επιθυμία για γλυκές 
τροφές στο υπόλοιπο της ημέρας και να χαλάσεις τη διατροφή σου. 

33. ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΑ: Αν βγεις έξω σε κοινωνική συγκέντρωση ή εστιατόριο 
αφότου έχεις φάει ένα γεύμα ή σνακ (όχι νηστική), είναι πιο πιθανό να μείνεις 
πιστή στη διατροφή, αλλά και να χορτάσεις με λιγότερο φαγητό. Το καλύτερο 
είναι να συνδυάσεις την έξοδό σου με ένα δείπνο υδατανθράκων, για να την 
απολαύσεις άνετα. Αν δεν έχεις δείπνο υδατανθράκων, τότε μπορείς να φας μια 
σαλάτα του σεφ ή του καίσαρα, χωρίς τα κρουτόν. Αν δε μπορείς να βάλεις λίγο 
λάδι και ξίδι ως συνήθως σαν αρτύματα, τότε στην ανάγκη μπορείς να βάλεις 2-
3 κ.σ. ντρέσινγκ, αλλά όχι συχνά.  

34. ΩΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η καλύτερη ώρα για άσκηση είναι να την ξεκινήσεις μέσα σε 20 
λεπτά μετά την πρωινή αφύπνιση, μετά από 1-2 ποτήρια νερό, πριν το πρωινό 
γεύμα (καις πιο εύκολα λίπος). Με αυτό τον τρόπο ξεκινάς τη μέρα σου με 
ενέργεια, το μεταβολισμό σου ψηλά και ξεμπερδεύεις με την άσκηση για όλη τη 
μέρα. Για οποιαδήποτε άλλη ώρα, κάνε την προπόνηση αμέσως πριν από ένα 
γεύμα.   
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35. ΥΠΝΟΣ - Όπως και με την κίνηση του εντέρου, είναι ΝΟΜΟΣ: δε μπορείς να 
χάσεις βάρος και λίπος εύκολα, αν δεν κοιμάσαι αρκετά κάθε βράδυ. Για τους 
περισσότερους ενήλικες, αυτό σημαίνει 7-9 ώρες. Τα παιδιά κι οι έφηβοι 
χρειάζονται περισσότερο ύπνο κι οι ηλικιωμένοι λιγότερο. Σε περίπτωση που 
δεν κοιμάσαι αρκετά για σένα, ο μεταβολισμός σου δε θα δουλεύει καλά, θα 
είναι πολύ πιο εύκολο να καις μυϊκό ιστό, και θα έχεις διαταραγμένο το 
σάκχαρο του αίματος σου, με υψηλή επιθυμία για γλυκά κατά τη διάρκεια της 
μέρας. Ασφαλώς είναι δύσκολο αυτό στα άτομα με κυλιόμενο ωράριο και στις 
νέες μαμάδες, αλλά είναι η αλήθεια. Σε περίπτωση που δεν κοιμάσαι αρκετά το 
βράδυ, μπορείς να κοιμάσαι και το μεσημέρι λίγο, αλλά όχι πάνω από 45 λεπτά, 
καθότι σου χαλάει το βραδινό ύπνο και σε κουράζει αντί να σε ξεκουράζει. Σε 
καμία όμως περίπτωση ο μεσημεριανός ύπνος δεν αναπληρώνει το βραδινό 
ύπνο. Θα πρέπει όσο γίνεται να τηρείς ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, με 
περίπου την ίδια ώρα ύπνου και αφύπνισης κάθε μέρα. Κάνε το τεστ ύπνου-
παχυσαρκίας εδώ: http://www.iatronet.gr/members/dietsleep/  

36. ΑΓΧΟΣ – Επίσης είναι ΝΟΜΟΣ: δε μπορείς εύκολα να κάψεις λίπος αν 
υποφέρεις από καθημερινό άγχος για οποιονδήποτε λόγο. Το συνεχές άγχος 
διαταράσσει την λειτουργία του καρδιακού, του ορμονικού και του 
ανοσοποιητικού, εκτοξεύει την ορμόνη κορτιζόλη, η οποία μπλοκάρει τη 
λιποδιάλυση, αυξάνει την όρεξη για γλυκά κι ευνοεί την αποθήκευση κοιλιακού 
λίπους. Σε συνδυασμό με ελλιπή ύπνο, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. 
Στην αντιμετώπιση του άγχους βοηθάει ο επαρκής ύπνος, η καλή διατροφή, ο 
καθημερινός διαλογισμός 10-20’ μια με δυο φορές τη μέρα (ψάξε το στο Google, 
υπάρχουν πολλές μέθοδοι), να οργανώσεις το χρόνο και τη ζωή σου κατάλληλα, 
να απαλλαγείς ή να περιορίσεις ό,τι αναγνωρίζεις πως σε αγχώνει και να κάνεις 
κάθε μέρα κάτι που σε χαλαρώνει, όπως να ακούσεις μουσική, βόλτα στην 
ύπαιθρο, χόμπι, ζωγραφική, περπάτημα έξω κι άσκηση! Αυτοί εδώ είναι 
φανταστικοί κι έγκυροι τρόποι αντιμετώπισης του άγχος. Για να μάθεις 
περισσότερα για όποιον από αυτούς θες, ψάξε το περαιτέρω στο internet. 

37. ΤΥΧΟΝ ΑΤΟΝΙΑ: Το να νιώσεις ατονία, ζαλάδα ή αδιαθεσία κατά τη δίαιτα, 
ειδικά τις πρώτες μέρες του προγράμματος, δεν είναι κάτι ασυνήθες. Αυτό 
συνοδεύει κάποιες φορές την αλλαγή του μεταβολισμού στο σώμα μας από το 
να καίει και να αποθηκεύει τους υδατάνθρακες της τροφής μας, στο να καίει το 
σωματικό μας λίπος και σταματάει μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα. Σιγουρέψου ότι 
κοιμάσαι αρκετά, πίνεις αρκετό νερό, βάζεις αλάτι κανονικά στο φαγητό σου, 
παίρνεις μια πολυβιταμίνη τη μέρα και τηρείς τις ώρες και ποσότητες των 
γευμάτων. Κάτι που βοηθάει ΠΟΛΥ με την ατονία των πρώτων ημερών είναι σε 
κάθε ποτήρι νερό που πίνεις να βάζεις μια μικρή πρέζα φυσικό θαλασσινό ή ροζ 
αλάτι (αν δεν έχεις υψηλή πίεση). Λίγο καλό αλάτι κάνει το φιλτραρισμένο νερό 
μεταλλικό (προσθέτει πολύτιμα μέταλλα), πράγμα που μαζί με το νάτριο του 
αλατιού, βελτιώνει την τόνωση και την ενυδάτωση του οργανισμού. Αν παρόλα 
αυτά η ατονία συνεχίζεται, τότε σταμάτα να τρέφεσαι με αυτό τον τρόπο και 
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πάρε τη γνώμη του γιατρού σου ή μπες στο Πλάνο Β’, αν αισθάνεσαι εκεί πιο 
άνετα. Το Πλάνο Β΄ εκτός από συντήρηση βοηθάει και στην απώλεια βάρους με 
την κατάλληλη τροποποίηση, όπως αναφέρω εκεί, αλλά πολύ πιο αργά σε 
σχέση με το Πλάνο Α΄. 

38. ΡΥΘΜΟΣ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ: Τις πρώτες μια με δυο εβδομάδες 
είναι φυσικό να χάσεις λίγο παραπάνω βάρος, σαν φυσική απώλεια υγρών 
λόγω της έλλειψης υδατανθράκων και της απώλειας μυϊκού γλυκογόνου. 
Αργότερα, είναι φυσιολογικό να πάρεις λίγο βάρος από υγρά, κάθε επόμενη 
μέρα μετά από ένα δείπνο υδατανθράκων. Αυτό δε θα επηρεάσει το 
αποτέλεσμα, αν τηρείς σωστά τις υπόλοιπες οδηγίες. Από εκεί και πέρα, καλός 
σταθερός ρυθμός απώλειας βάρους κάθε εβδομάδα είναι περίπου 1% του 
τρέχοντος βάρους σου ή μισό κιλό για τις γυναίκες και ένα κιλό για τον άντρα. 
Να θυμάσαι πάντα πως όσο περισσότερο βάρος ήδη έχεις, τόσο πιο εύκολα και 
γρήγορα χάνεις βάρος. Όσο λιγότερο βάρος έχεις να χάσεις, τόσο πιο αργά και 
δύσκολα χάνεις βάρος. Θα πρέπει να ελέγχεις το βάρος σου μια φορά την 
εβδομάδα, το πρωί, με άδειο στομάχι, χωρίς ρούχα, μετά τη τουαλέτα. Κάθε 
εβδομάδα να ζυγίζεσαι την ίδια μέρα, με τις ίδιες συνθήκες, στην ίδια ζυγαριά, 
στο ίδιο μέρος, για να είσαι σίγουρη για τη διαφορά. Μακροπρόθεσμα, η 
απώλεια βάρους άνω των 2 κιλών την εβδομάδα σημαίνει ότι χάνουμε αρκετά 
υγρά και μυς, περισσότερο από ότι λίπος, πράγμα που χαμηλώνει το 
μεταβολισμό εντέλει και μας κάνει να ξαναπάρουμε το βάρος πολύ εύκολα και 
να το ξαναχάσουμε πολύ πιο δύσκολα. Σε περίπτωση που κάνεις ασκήσεις 
μυϊκής ενδυνάμωσης (όργανα και βάρη), να θυμάσαι ότι κάποιες εβδομάδες, 
μπορεί να μη χάσεις τόσο βάρος, λόγω του ότι κερδίζεις μυς. Αυτό είναι πολύ 
καλό μακροπρόθεσμα, γιατί οι μυς είναι η βάση του μεταβολισμού. Όσο 
περισσότερους μύες έχεις, τόσες περισσότερες θερμίδες καις για να τους 
συντηρήσεις, ακόμα και στον ύπνο σου – αρκεί να τρως σωστά! Σε κάθε 
περίπτωση όμως, αν κάποια εβδομάδα δε χάσεις το ελάχιστο μισό κιλό για 
οποιονδήποτε λόγο, από τη στιγμή που ο ΔΜΣ σου είναι άνω του 22 για μια 
γυναίκα κι άνω του 25 για έναν άντρα, τότε ξεκίνα αυτή την διατροφή από την 
αρχή, από την πρώτη εβδομάδα. 

39. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΛΙΠΟΥΣ: Για να ελέγχεις την απώλεια λίπους, θα πρέπει να 
μετράς την περίμετρο της κοιλιάς σου στο ύψος του αφαλού, όπως και την 
περιφέρεια των γοφών σου, στο μεγαλύτερο σημείο των γλουτών, μια φορά την 
εβδομάδα, μαζί με το ζύγισμα. Ένα ή και τα δύο από αυτά τα νούμερα, θα 
πρέπει να μειώνονται κάθε μια-δυο βδομάδες στο πρόγραμμα, άσχετα με το αν 
χάνεις βάρος ή όχι. Θα πρέπει να είσαι χαλαρός κατά τη μέτρηση, χωρίς ρούχα. 
Να παίρνεις τη μέτρηση προσεκτικά, στο ίδιο σημείο του σώματος κάθε φορά, 
με τη μεζούρα παράλληλη με το πάτωμα, γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνεις 
λάθος εδώ.  

 Αν χάνεις βάρος χωρίς μείωση πόντων, αυτό συνήθως σημαίνει ότι 
χάνεις το περισσότερο βάρος από υγρά. Αν αυτό γίνει πάνω από δυο 
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εβδομάδες, μπορεί να χάνεις μυϊκό ιστό, που δεν είναι επιθυμητό. Τότε 
μάλλον δεν κάνεις τη διατροφή σου σωστά ή/και κάνεις πολύ ή λίγο 
γυμναστική, ή/και δεν ενεργείσαι τουλάχιστον μια φορά τη μέρα, ή/και 
δεν κοιμάσαι αρκετά ή/και δεν πίνεις αρκετό νερό.  

 Αν δε χάνεις βάρος Ή παίρνεις βάρος αλλά οι πόντοι σου μειώνονται, 
αυτό συνήθως σημαίνει ότι χάνεις λίπος και κερδίζεις μύες, που είναι 
επιθυμητό. Οι μύες είναι βαρύτεροι του λίπους και μπορεί να μη 
φαίνεται γρήγορα η αύξηση τους στο σώμα. Μακροπρόθεσμα όμως, ο 
μεταβολισμός αυξάνεται, το σώμα σμιλεύει, και το περιττό βάρος φεύγει 
ευκολότερα. Σε καμία περίπτωση μια γυναίκα δε μπορεί να δείξει σαν 
bodybuilder όταν παίρνει μυϊκό ιστό μέσω σωστής άσκησης και 
διατροφής εκτός κι αν παίρνει αναβολικές ορμόνες, οπότε μη φοβάσαι 
για κάτι τέτοιο. 

 Αν χάνεις βάρος και πόντους μαζί, έστω και λίγο από το καθένα, αυτό 
συνήθως σημαίνει ότι χάνεις περιττό βάρος και λίπος, που είναι το πιο 
επιθυμητό. 

Να θυμάσαι πάντα ότι το προβληματικό σημείο στο κάθε σώμα, όσον αφορά το 
περιττό πάχος (κοιλιά, μπράτσα, γλουτοί), θα είναι αυτό που θα φτιάξει 
τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επιμονή κι υπομονή, αν ο στόχος είναι 
το τέλειο αποτέλεσμα. Το λίπος έρχεται και φεύγει από το κάθε σώμα σύμφωνα 
με τον κάθε σωματότυπο (μήλο, αχλάδι, κλπ.). Δεν υπάρχει κάποια διατροφή ή 
άσκηση για τοπική απώλεια λίπους. Τα αποτελέσματα στην εξωτερική εμφάνιση 
του καθένα δε θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί εκτός από την προσπάθεια, έχουν να 
κάνουν με τον σωματότυπο, την ηλικία, το φύλο και την κληρονομικότητα. Απλά 
εμείς χρησιμοποιούμε το καλύτερο δυνατό όπλο σαν σύμμαχο μας, με μια 
προηγμένη κι ολοκληρωμένη μέθοδο απώλειας λίπους όπως αυτή εδώ, με ό,τι 
αυτή περιλαμβάνει (άσκηση, διατροφή, νερό, ύπνος, κλπ.) για να έχουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και δε σταματάμε μέχρι να το πετύχουμε. 

40. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Από την εμπειρία μου, ο μόνος λόγος αποτυχίας με 
αυτή τη δίαιτα είναι να αρχίσεις να τρως όπως και πριν αφού χάσεις λίγο βάρος 
τις πρώτες εβδομάδες ή αφού δεν τα πας καλά για λίγες μέρες. Το μυστικό της 
επιτυχίας είναι η δέσμευση κι η συνέπεια: να μην τα παρατήσεις ανεξάρτητα με 
το πώς νιώθεις κάθε μέρα, ακόμα κι αν ξεφύγεις ή αποτύχεις αρκετές φορές. Ο 
στόχος σου να είναι να αναπτύξεις μια υγιεινή συνήθεια, βγαίνοντας από το 
φαύλο κύκλο των κακών διατροφικών επιλογών του παρελθόντος μια για 
πάντα. Να βάζεις στόχο να τηρήσεις αυτή τη διατροφή σωστά για ΜΙΑ μόνο 
μέρα, κάθε πρωί που ξυπνάς. Κάθε πρωί να ξεκινάς μια ΝΕΑ μέρα και να έχεις 
στόχο να φτιάξεις μια σειρά ή streak επιτυχών ημερών. Να έχεις αρχικά ένα 
χαμηλό στόχο, όπως 3 συνεχόμενες μέρες. Μετά 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 90 κλπ. 
Μέρα με τη μέρα, θα φτάσεις το στόχο σου. Μια καλή συνήθεια σύμφωνα με 
τους ειδικούς, αρχίζει να χτίζεται στις 21 μέρες και παγιώνεται στους 6 μήνες. Σε 
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αυτή τη διαδικασία βοηθά το ημ/γιο διατροφής αλλά και κάποια ειδικά mobile 
apps, όπως αναφέρονται παρακάτω. Ό,τι κι αν γίνει, ΠΡΕΠΕΙ να συνεχίσεις να 
τηρείς αυτό το πλάνο μέχρι να φτάσεις τον στόχο του ιδανικού σου βάρους, 
δηλαδή Δείκτη Μάζας Σώματος 18-22 για τις γυναίκες, 18-24 για τους άντρες 
ΚΑΙ κοιλιά κάτω από 94 εκ. για άντρες ή 80 για γυναίκες. Κοίτα το ΔΜΣ σου 
online εδώ: http://www.iatronet.gr/members/bmi/. Δεν είναι απλά θέμα 
εμφάνισης και ψυχολογίας - όλα τα νούμερα πάνω από αυτά συνιστούν 
αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, καρκίνο, υπέρταση και καρδιοπάθειες. Αφού 
φτάσεις στο ιδανικό σου βάρος, πρέπει να κάνεις το Πλάνο Β’ όπως αναφέρεται 
εκεί σαν συντήρηση, για τουλάχιστον άλλο τόσο χρονικό διάστημα από αυτό 
που σου πήρε να χάσεις το βάρος, αλλιώς θα το ξαναπάρεις πίσω πολύ 
γρήγορα. 

41. ΗΜ/ΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Το να καταγράφεις τις μέρες που κάνεις επιτυχώς το 
πρόγραμμα προσπαθώντας να φτιάξεις μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη αλυσίδα 
ημερών βοηθάει να χτίσεις μια νέα συνήθεια. Το να καταγράφεις επίσης καθετί 
που τρως και πίνεις καθώς και τις ώρες των γευμάτων και του ύπνου, σε ένα 
τετράδιο ή σημειωματάριο κάθε μέρα χωρίς εξαίρεση, θα σε βοηθήσει να 
μείνεις πιστή στο πρόγραμμα και να ρυθμίσεις τις ώρες των γευμάτων και σνακ 
κατάλληλα. Αγόρασε μια ατζέντα που θα έχεις πάντα μαζί σου, ειδικά για αυτό 
τον σκοπό. 

42. «ΚΑΘΑΡΟ» ΣΠΙΤΙ: Το να μην υπάρχουν στο σπίτι πουθενά τροφές που 
απαγορεύονται στο πρόγραμμα, αλλά το να υπάρχουν άφθονες επιτρεπόμενες 
τροφές, θα σε βοηθήσει να μείνεις πιστή στο πρόγραμμα. 

43. ΟΧΙ SUPER MARKET ΝΗΣΤΙΚΗ: Πάντα να ψωνίζεις τα τρόφιμα φαγωμένη και με 
λίστα. Θα σε κρατήσει συγκεντρωμένη, μακριά από ανθυγιεινούς πειρασμούς. 
Όταν αγοράζεις τρόφιμα, να θυμάσαι πάντα πως όσο λιγότερα συστατικά 
«σχηματίζουν» ένα τρόφιμο (συσκευασμένες τροφές), τόσο πιο υγιεινό είναι! 

44. «ΠΟΙΚΙΛΙΑ»: Αν θεωρείς ΒΑΡΕΤΟ το να τρως κάθε μέρα το ίδιο, όπως πχ. το 
πρωινό με αυγά ή ρόφημα πρωτεΐνης, να ξέρεις ότι σύμφωνα με μελέτες, τα 
άτομα που έχουν και που συντηρούν την καλύτερη σωματική κατάσταση 
(μοντέλα, αθλητές, ηθοποιοί) είναι τα άτομα που τρώνε σταθερά τα ίδια 
γεύματα (πρωινό και σνακ) κάθε μέρα με πρόγραμμα, με εξαίρεση το ένα/δύο 
κύριο γεύμα της ημέρας (μεσημέρι ή/και βράδυ). Η «ποικιλία» στη διατροφή 
είναι το μόνιμο παράπονο των υπέρβαρων και παχύσαρκων ανθρώπων. Το να 
απεξαρτηθείς από τη ψεύτικη χαρά που σου δίνει η ποικιλία στο φαγητό κι οι 
επεξεργασμένες τροφές και να τη βρεις σε δραστηριότητες κι ανθρώπους που 
αγαπάς, είναι ένα από τα μυστικά μιας ισορροπημένης και υγιεινής ζωής. Το 
κάθε προτεινόμενο γεύμα και σνακ σε αυτό το πρόγραμμα έχει μπει μετά από 
πολλές δοκιμές και μελέτη, γιατί είναι απλά η καλύτερη επιλογή 
αποδεδειγμένα. Παρόλα αυτά, το διαδίκτυο είναι γεμάτο διάφορες συνταγές 
για καλή διατροφή που μπορείς να δοκιμάσεις, που μπορεί να ταιριάζουν εδώ. 
Ψάξε για “high protein recipes” ή “low carb recipes”. Πριν δοκιμάσεις να 
φτιάξεις κάποια συνταγή, να σιγουρευτείς ότι δεν έχουν τις απαγορευμένες 

http://www.iatronet.gr/members/bmi/
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τροφές και κάνε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

45. ΑΛΛΕΣ «ΥΓΙΕΙΝΕΣ» ΤΡΟΦΕΣ: Άλλες «υγιεινές» τροφές όπως κινόα, φαγόπυρο, 
διάφορα μούρα κτλ. δεν επιτρέπονται, λόγω της περιεκτικότητας τους σε 
υδατάνθρακες. Αυτές οι τροφές είναι όντως υγιεινές κι ωφέλιμες σε 
περιορισμένη ποσότητα, όπως είναι κι όλοι οι άλλοι καλοί και σύνθετοι 
υδατάνθρακες (βλέπε στο τέλος), αλλά μόνο για τα άτομα που είναι ήδη στο 
ιδανικό τους βάρος και κάνουν το Πλάνο Β’ ή Γ’.  

46. ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: Συμβαίνουν συχνά και μπορεί 
να μας βγάλουν εντελώς εκτός προγράμματος, χωρίς την κατάλληλη 
προετοιμασία. Σε τέτοια περίπτωση, εφοδιάσου με ζυγισμένα σακουλάκια των 
40γρ. ξηρούς καρπούς, μπάρες πρωτεΐνης και γιαούρτια για τα 2 σνακ της 
ημέρας. Το πρωτεϊνούχο ρόφημα είναι ένα εύκολο πρωινό ή η ομελέτα ή ακόμα 
καλύτερα η κρέπα ή ψωμάκι με τα πίτουρα. Μεσημέρι και βράδυ, κάνε γεύματα 
με κρέας και σαλάτα σε τάπερ. Συνήθως είναι εύκολο να βρεις ένα 
σουβλατζίδικο όπου κι αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, απ’όπου μπορείς να πάρεις 
ένα-δυο καλαμάκια κοτόπουλο. Εν ανάγκη μπορείς να τα φας σκέτα, αν δεν 
έχεις σαλάτα μαζί. Ό,τι κι αν γίνει, μην ξεχνάς ποτέ τα 2 πίτουρα της μέρας. 

47. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ: Αν ο ΔΜΣ είναι 18-22 για τις γυναίκες 
ή 18-24 για τους άντρες, μπορείς να μπεις στο Πλάνο Β’, έναν υγιεινό τρόπο 
διατροφής, εφόρου ζωής. Η μάχη για το ιδανικό βάρος δεν τελειώνει όταν το 
φτάσεις. Στην πραγματικότητα, τότε ξεκινάει. Διαφορετικά, μπορείς πάντα να 
πας στις παλιές σου συνήθειες και να τρως ό,τι κι όποτε σου αρέσει, χωρίς 
πρόγραμμα κι αυτοέλεγχο, με το μεγάλο όμως κόστος να είσαι υπέρβαρος, να 
έχεις ένα άσχημο σώμα, κακή υγεία και ψυχολογία και το σημαντικότερο: 
υψηλό κίνδυνο για όλες τις γνωστές ασθένειες. Εσύ αποφασίζεις τι αξίζει. 

48. MOBILE APPS ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ: Κάποια μέλη στο παρελθόν έχουν βοηθηθεί με 
τη χρήση διάφορων mobile apps. Ενώ η τεχνολογία σίγουρα βοηθάει σε πολλά 
θέματα, είναι εύκολο κανείς να παρασυρθεί, να χάσει πολύ χρόνο και να μπει 
σε σύγχυση με τα διάφορα apps και τις λειτουργίες τους. Κάποια mobile apps, 
έχουν διάφορες διαφημίσεις που σε αποσπούν από την ουσία ή κάποιες 
χρεώσεις για τις πλήρεις λειτουργίες τους. Προσωπικά πιστεύω ότι δε 
χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για να δοκιμάσει και να 
κρίνει αν τον βοηθούν να μείνει πιστός στην προσπάθεια απώλειας βάρους και 
τήρησης του προγράμματος. Νέα apps βγαίνουν συνέχεια. Ενδεικτικά αναφέρω 
κάποια σχετικά apps:  

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ: Water Drink Reminder, Hydro 
Coach, Aqualert.  

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ: Food Diary - αντί 
γραπτού ημ/γιου διατροφής. 

 ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗΣ: Google Fit, Step Counter, Pedometer. Στόχος τα 8-
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10,000 βήματα κάθε μέρα (συμπεριλαμβανομένης της όποιας  
προπόνησης) για να θεωρείσαι δραστήριος σωματικά κι όχι αδρανής. 
Ακόμα καλύτερο είναι ένα ρολόι fitness tracker που φοράς συνέχεια στο 
χέρι, αντί να έχεις το κινητό συνέχεια πάνω σου. Μπορείς έτσι άνετα να 
το φοράς και στη γυμναστική σου χωρίς πρόβλημα ή ενόχληση πάνω 
σου. Το Xiaomi Mi Band 2, είναι πολύ καλό, διακριτικό, πανάλαφρο και 
οικονομικό fitness tracker.   

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ: Google Fit, 
Monitor your Weight, Weight Track Assistant. 

 ΧΤΙΣΙΜΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ: Habits, Loop, Productive. Αυτά βοηθάνε 
για χτίσιμο καθημερινών συνηθειών όπως άσκηση, διατροφή, κλπ. 

49. Τέλος, ό,τι δεν προβλέπεται σε αυτό το έγγραφο για το Πλάνο Α’, 
απαγορεύεται. 

 

Θυμήσου: Τίποτα δεν έχει τη γεύση που έχει το να είσαι στην καλύτερη φόρμα της 
ζωής σου! 

 

Καλή επιτυχία! 

 

Στην υγεία κι ευεξία σου,  

 

Πάρης Ανδρέου 

 

www.ParisAndreou.net  

 

 

ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
 

 ΚΑΛΟΙ/ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ - 4 kcal/gr (για ΕΝΕΡΓΕΙΑ – βοηθούν την 

κίνηση του εντέρου - δίνουν σταθερή ενέργεια σε μικρή ποσότητα – βοηθούν 

την ανάπτυξη μυϊκού ιστού - προωθούν την αποθήκευση λίπους σε μέτρια και 

μεγάλη ποσότητα  - επιτρέπονται σε περιορισμένη ποσότητα μόνο στο Πλάνο Β’ 

και Γ’ και στα δείπνα υδατανθράκων του Πλάνου Α’): Πατάτες, Ψωμί ολικής 

άλεσης, Αναποφλοίωτο ρύζι, Φρούτα, Δημητριακά, Ζυμαρικά ολικής άλεσης. Τα 

λαχανικά τρώγονται πιο ελεύθερα γιατί είναι πολύ χαμηλά σε θερμίδες κι 

http://www.parisandreou.net/
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υδατάνθρακες. Προτιμάμε πάντα βιολογικά προϊόντα σε όλες τις τροφές. 

 ΑΠΛΟΙ/ΚΑΚΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ - 4 kcal/gr (για Γρήγορη Ενέργεια – ρίχνουν το 

ανοσοποιητικό, ευνοούν φλεγμονές, προωθούν γρήγορα την αποθήκευση 

λίπους, την πείνα και διαταράσσουν τις ορμόνες και το πεπτικό σύστημα – δεν 

επιτρέπονται καθόλου): Άσπρο ψωμί, ζυμαρικά και ρύζι, ζάχαρη, γλυκά, 

προϊόντα φούρνου, επεξεργασμένες τροφές. 

 ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 4 kcal/gr - (ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΩΝ – βοηθούν την ανάπτυξη και 

συντήρηση του μυϊκού ιστού – αυξάνουν το μεταβολισμό – τρώγεται 

καθημερινά σε περιορισμένη ποσότητα): Άπαχο βοδινό, άπαχο χοιρινό, 

πουλερικά, ψάρι, αυγά, σόγια, τυρί κότατζ, τυριά χαμηλών λιπαρών, βραστή 

γαλοπούλα αλλαντικό. 

 ΚΑΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 4 kcal/gr (προωθούν τις καρδιοπάθειες, εγκεφαλοπάθειες και 

καρκίνο – τρώγονται σπάνια ως καθόλου): τα περισσότερα αλλαντικά (με μικρή 

εξαίρεση τη βραστή γαλοπούλα), όλα τα λουκάνικα, λιπαρό κρέας, μπέικον, 

πλήρες κίτρινο τυρί. 

 ΚΑΛΑ ΛΙΠΗ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 9 kcal/gr (ωφελούν την καρδιά, τον 

εγκέφαλο και την υγεία - τρώγονται καθημερινά αλλά σε περιορισμένη 

ποσότητα λόγω πολλών θερμίδων): Ιχθυέλαιο, Ελαιόλαδο, Ωμοί κι ανάλατοι 

ξηροί καρποί και σπόροι, αβοκάντο, ταχίνι. Το βιολογικό βούτυρο αγελάδας και 

λάδι καρύδας θεωρούνται επίσης καλά (αν δεν έχεις υψηλή χοληστερίνη) 

παρότι κορεσμένα, αλλά προτιμάμε πάντα το ελαιόλαδο γιατί είναι ανώτερης 

θρεπτικής αξίας, κατάλληλο για όλους και με λιγότερα πιθανά μειονεκτήματα. 

 ΚΑΚΑ ΛΙΠΗ - 9 kcal/gr (τρώγονται σπάνια - συνδεδεμένα με καρδιοπάθειες και 

καρκίνο): Κορεσμένο/Ζωικό λίπος στο κρέας, κοινά γαλακτοκομικά και βούτυρο, 

όλα τα σπορέλαια (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο κλπ.), μαργαρίνη, επεξεργασμένες 

τροφές. 

 ΑΛΚΟΟΛ - 7 kcal/gr (προωθεί την αποθήκευση λίπους, ρίχνει το ανοσοποιητικό, 

αλλά σε μικρή ποσότητα τονώνει την καρδιά - Κατανάλωση με φειδώ): Το 

καλύτερο κι ελαφρύτερο σε θερμίδες αλκοολούχο ποτό είναι το ξηρό κρασί. 

 Τροφές που συνδυάζουν υδατάνθρακες και πρωτεΐνες: όσπρια, γάλα, γιαούρτι. 

 ©2015-19 Πάρης Ανδρέου – Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Όλα τα βίντεο και 
έγγραφα του προγράμματος προορίζονται για αποκλειστικά προσωπική χρήση των 
ενεργών μελών (που πληρώνουν συνδρομή στο πρόγραμμα επί του παρόντος) του 

FITin30’ ή Grad School (η συνέχεια του FITin30’) ή UNCOVER. Απαγορεύεται η παντός 
είδους αναμετάδοση ή διανομή του παρόντος εγγράφου ή βίντεο σε οποιοδήποτε 

τρίτο πρόσωπο/α που δεν είναι ενεργό μέλος ή που είναι πρώην μέλος στο πρόγραμμα 
FITin30’ ή Grad School ή UNCOVER. Κάθε τέτοιο περιστατικό θα έχει σαν αποτέλεσμα 

νομικές κυρώσεις και την οριστική αποβολή του υπεύθυνου ατόμου από το 
πρόγραμμα. 


