
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΩΙΝΟ

1 ποτήρι γάλα,
4κ.σ. βρώμη,
ελληνικός ή

στιγμιαίος καφές 

1 ποτήρι φυσικός
χυμός,

1 τοστ με τυρί και
γαλοπούλα light,

ελληνικός ή
στιγμιαίος καφές

1 ποτήρι γάλα,
4κ.σ. βρώμη,
ελληνικός ή

στιγμιαίος καφές 

1 ποτήρι φυσικός
χυμός, 

2 ρυζογκοφρέτες,
1κ.γ. ταχίνι,
1κ.γ. μέλι,

ελληνικός ή
στιγμιαίος καφές

2 παξιμαδάκια
χωρίς αλάτι,

1 αυγό βραστό,
1 ποτήρι φυσικός

χυμός,
ελληνικός ή

στιγμιαίος καφές

1 ποτήρι γάλα,
1 φέτα ψωμί,

1κ.γ.μαργαρίνη,
1κ.γ. μέλι,

ελληνικός ή
στιγμιαίος καφές

1 ποτήρι γάλα,
4κ.σ. Βρώμη,

1 μήλο,
ελληνικός ή

στιγμιαίος καφές

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ

2 αποξ.βερίκοκα,
3 καρύδια 

Ρόφημα κρόκου
Κοζάνης,

2 μπισκότα  χωρίς
ζάχαρη

1 μπανάνα,
κανέλα,

3 καρύδια,
1φλ. πράσινο τσάι

Ρυζόγαλο χωρίς
ζάχαρη

2 αποξ.
δαμάσκηνα,
3 καρύδια,

1φλ. πράσινο
τσάι

Ρόφημα κρόκου
Κοζάνης, 
1 μπάρα

δημητριακών
ολικής αλέσεως

1φλ. πράσινο
τσάι,

2 μπισκότα  χωρίς
ζάχαρη

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

1 μερίδα φακές,
1 μερίδα τυρί,

6 ελιές 

1 μερίδα συκώτι
ψητό,

σπαράγγια,
4κ.σ. καστανό

ρύζι,
6 ελιές, 

1φλ. πράσινο τσάι

Αγκινάρες αλά
πολίτα,

1 μερίδα τυρί,
6 ελιές 

1 μερίδα
κοτόπουλο ψητό,

χόρτα,
2 παξιμαδάκια
χωρίς αλάτι,

6 ελιές    
1φλ. πράσινο τσάι

1 μερίδα
μακαρόνια

ολικής, 
4κ.σ.σάλτσα
λαχανικών με

μανιτάρια,
4 ελιές, 

2κ.σ. τυρί
τριμμένο 

1 μερίδα
μπιφτέκια

γαλοπούλας, 
σαλάτα μαρούλι-

ρόκα-καρότα,
1 ψητή

γλυκοπατάτα,
6 ελιές 

Σολομός ψητός,
σαλάτα με

σπανάκι βραστό,
4κ.σ. ρύζι με

φλοιό,
4 ελιές 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

1 γιαούρτι 2%,
κανέλα,
1 μήλο,

1κ.γ. μέλι

Κρέμα χωρίς
ζάχαρη

Ζελέ light με
γλυκαντικά
(στέβια), 

φρέσκα φρούτα

1 μήλο,
10 ανάλατα

αμύγδαλα, ρόφημα
κρόκου Κοζάνης

Επιδόρπιο
γάλακτος βανίλια

χωρίς ζάχαρη

1 μπανάνα,
κανέλα,

3 καρύδια 

1 γιαούρτι 2%,
κανέλα,
1 μήλο,

1κ.γ. μέλι

ΒΡΑΔΙΝΟ

Τόνος σε λάδι,
σαλάτα ρόκα-

μαρούλι-καρότο,
4 ελιές 

2 παξιμαδάκια
χωρίς αλάτι,

σαλάτα ρόκα-
μαρούλι-καρότο,

1 μερίδα τυρί

1 αυγό βραστό,
σαλάτα μαρούλι-
καρότο-άνιθος,
1 μερίδα τυρί,

4 ελιές 

1 τοστ με τυρί και
γαλοπούλα light,

σαλάτα ρόκα-
μαρούλι-καρότο

2 σουβλάκια
καλαμάκια
κοτόπουλο,

βραστά χόρτα,
6 ελιές 

2 παξιμαδάκια
χωρίς αλάτι,

σαλάτα ρόκα-
μαρούλι-καρότο,

1 μερίδα τυρί

1 αυγό βραστό,
σαλάτα μαρούλι-
καρότο-άνιθος,
1 μερίδα τυρί,

4 ελιές


