
Ομελέτα με μπρόκολο & παρμεζάνα
Συνταγή: Παρασκευή: 15’ λεπτά

Μερίδες: 1

Υλικά:
• 2 μεγάλα αυγά
• 2 μεγάλα ασπράδια αυγών
• 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο
• ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο μπρόκολο
• 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• ¼ φλιτζάνι ψιλοκομμένο τυρί (Παρμεζάνα ή παρόμοιο)
• 1 φέτα τόστ ή ψωμί φρυγανιά
• 200 g light ζαμπόν γαλοπούλας με 1% λιπαρά
• Σαλάτα:  150 g  ντομάτες + 100 αγγούρι χωρίς λάδι

Εκτέλεση:
• Χτυπάμε τα αυγά και τα ασπράδια σε ένα μικρό μπολ.
• Ζεσταίνουμε το λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. 
• Προσθέτουμε μπρόκολο και κρεμμύδι, ανακατεύοντας 
  το συχνά, μέχρι να μαλακώσει, περίπου 5 λεπτά. 
• Ρίχνουμε τα αυγά στο τηγάνι, χωρίς ανακάτεμα και πασπαλίζουμε το τυρί. 
• Σκεπάζουμε το τηγάνι και τα ψήνουμε 3΄ έως 4΄ λεπτά. 
• Σερβίρετε με τοστ.

Eνέργεια 660
Πρωτεΐνες 70.0 g
Υδατάνθρακες 28.0 g
Λίπη 22.0 g
Φυτικές ίνες  10.0 g
Σαλάτα 31



Μεξικάνικη ομελέτα με πατάτες στον ρεντέ
Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά

Μερίδες: 1 ή 2

Υλικά:
• 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, (1 +1)
• 1 φλιτζάνι πατάτες σε κύβους
• 130 ψιλοκομένη πιπεριά (καυτερή αν θέλετε)
• 4 μεγάλα αυγά
• 1 κουταλάκι του γλυκού Tabasco
• Αλάτι και πιπέρι
• ½ φλιτζάνι τριμμένο light κίτρινο τυρί με 17% λιπαρά
• ¼ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• ¼ φλιτζάνι χοντροκομμένο   κόλιαντρο ή μαϊντανό
• 100 g light ζαμπόν γαλοπούλας με 1% λιπαρά
• Σαλάτα:  200g μαρούλι με αλάτι και ξύδι

Εκτέλεση:
• Ζεσταίνετε 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι σε μέτρια-υψηλή φωτιά.
• Τηγανίστε τις πατάτες μέχρι να ροδίσουν, 3 έως 5 λεπτά. 

• Ανακατέψτε το τυρί, τα κρεμμύδια, το κόλιαντρο (ή το μαϊντανό)
  και το μείγμα πατάτας.
• Βάλτε στο τηγάνι το υπόλοιπο 1 κουταλάκι γλυκού λάδι.
  Θερμότητα σε μέτρια φωτιά. 
• Ρίξτε το μείγμα αυγών και κάνετε για ομοιόμορφη κατανομή.
  Μειώστε τη θερμότητα σε μέτρια και τηγανίστετο πάνω κάτω για 3 έως 4 λεπτά.

• Προσθέστε την (καυτερή) πιπεριά και βάλτε τα σε ένα πιάτο.
• Ανακατέψτε τα αυγά, το Tabasco, και το αλάτι σε ένα μπολ.

Eνέργεια 714
Πρωτεΐνες 69.0 g
Υδατάνθρακες 24.5 g
Λίπη 36.0 g
Φυτικές ίνες 5.0 g
Σαλάτα 24



Denver Ομελετα με μπέϊκον σε ψωμί τόστ
Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά:
• 4 τόστ ολικής αλέσεως, χωρισμένα
• 4 φέτες μπέικον
• 1 φλιτζάνι τεμαχισμένο τυρί Cheddar
• 4 μεγάλα αυγά
• Αλάτι και πιπέρι
• 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
• ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο πράσινη πιπεριά

Εκτέλεση:
• Τοποθετήστε στα τόστ 1 φέτα μπέικον και τα ψήνουμε
  στον ζεστό φούρνο γιά περίπου 2-3΄.

• Μειώστε τη θερμότητα σε μέτριο και μαγειρέψτε χωρίς ανακάτεμα
  και από τις 2 μεριές γιά 4΄.

  Μέγεθος μερίδας: 1 φέτα τόστ = 100 θερμίδες

• Χωρίστε το τυρί σε 4 τόστ. Σβήστε το φούρνο και αφήστε το ταψί
  στο φούρνο για να λιώσετε το τυρί και να διατηρήσετε το ζεστό.
• Χτυπάμε τα αυγά, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μπολ
• Ζεσταίνετε το λάδι στο τηγάνι σε μέτρια-υψηλή φωτιά.
• Βάτε κρεμμύδι και πιπεριά και τα σωτάρετε, μέχρι να ροδίσουν
• Απλώστε τα λαχανικά ομοιόμορφα στο τηγάνι και ρίξτε τα αυγά.

• Κόψτε σε τέταρτα. Βάλτε σε κάθε φέτα τόστ ¼ τυρί, 1 φέτα μπέικον, ¼ ομελέτας.
• Σαλάτα:  150 g  ντομάτες + 100 αγγούρι + 100 g μαρούλι  χωρίς λάδι

Eνέργεια 100
Πρωτεΐνες 5.5 g
Υδατάνθρακες 7.5 g
Λίπη 5.0 g
Φυτικές ίνες 1.0 g
Σαλάτα 45



Ομελέτα με τυρί cottage, ζαμπόν, σπανάκι & ντοματίνια

Χωρίς γλουτένη

Συνταγή: Παρασκευή: 20’ λεπτά
Μερίδες: 1

Υλικά:
• 2 αυγά 
• 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο
• 75 g ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• 50  g κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
• 2 φλιτζάνια σπανάκι
• 100g τυρί cottage με 2% λιπαρά
• Αλάτι και πιπέρι
• 1 κουταλιά της σούπας νερό
• 200 g ζαμπόν με 3% λιπαρά
• 1 φέτα ψωμί 30g

Εκτέλεση:
• Θερμαίνετε το λάδι και σε μέτρια-υψηλή φωτιά

• Βάλτε 1 κουταλιά της σούπας νερό κάτω από την ομελέττα.

• Ρίξτε τα χτυπημένα αυγά με το ζαμπόν (αλάτι-πιπέρι) και
  μειώστε τη θερμότητα στο μέτριο

• Προσθέστε ντομάτες και κρεμμύδι και μαγειρέψτε τα, μέχρι
   να μαλακώσουν, 1 έως 2΄
• Βάλτε το σπανάκι και αφήστε το να μαραθεί, περίπου 30΄΄. Ανακατέψτε τα
• Ζεσταίνετε το λάδι στο τηγάνι σε μέτρια-υψηλή φωτιά.

• Πασπαλίστε το τυρί, πάνω από την ομελέτα.

• Καλύψτε το τηγάνι μεχρι να είναι έτοιμη και να λιώσει το τυρί, περίπου 2-3 λεπτά.
• Κόψτε το ζαμπόν σε λωρίδες , διπλώστε την ομελλέτα και βάτε το ενδιάμεσα

Eνέργεια 680
Πρωτεΐνες 69.0 g
Υδατάνθρακες 42.0 g
Λίπη 26.5 g
Φυτικές ίνες 10.0 g



Eνέργεια 700
Πρωτεΐνες 66.4 g
Υδατάνθρακες 43.3 g
Λίπη 35.0 g
Φυτικές ίνες 2.6 g
Σαλάτα 45

Ομελέτα με πατάτες, φέτα και ζαμπόν

Χωρίς γλουτένη

Συνταγή: Παρασκευή: 20’ λεπτά
Μερίδες: 1

Υλικά:
• 2 μεγάλα αυγά
• 2 ασπράδια αυγού
• 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, (1+1)
• 1 φλιτζάνι μαγειρεμένες πατάτες κομμένες σε μικρούς κύβους 
• ⅓ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• Αλάτι και πιπέρι
• ¼ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
• 200 g τεμαχισμένο ζαμπόν με 3% λιπαρά
• Σαλάτα: 250 g βρασμένο μπρόκολο με αλάτι και λεμόνι.
• 1 φέτα ψωμί 30g (+ 70 θερμίδες)

Εκτέλεση:
• Ζεσταίνετε 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι σε μέτρια-υψηλή φωτιά.

• Ανακατέψτε τα αυγά, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μπολ
• Στο τηγάνι το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι και σε μέτρια φωτιά. 
• Προσθέστε το μείγμα φέτα και πατάτας και το ζαμπόν
  στα αυγά και μαγειρέψτε το.

• Προσθέστε τις πατάτες και μαγειρέψτε τις, κουνώντας
  το τηγάνι μέχρι να ροδίσουν, 5΄
• Προσθέστε κρεμμύδια και μαγειρέψτε για 1΄περισσότερο.
• Μεταφέρετε τα σε ένα πιάτο. 



Θερμίδες Συμπλήρωμα
140  50 g light τυρί με 16% λιπαρά
105 100 g ζαμπόν γαλοπούλας με 1% λιπαρά
103 100 g χοιρινό ζαμπόν με 3% λιπαρά
87 100 g Τυρί Cottage με 2% λιπαρά
70

24

23

18

15

14

100 g ωμές πατάτες

100 g μανιτάρια / Πλοϊρότους

 100 g κρεμμύδια

100 g μπρόκολο

100 g πράσινες πιπεριές
100 g ντομάτες

Διπλωμένη ομελέτα με γέμιση
Συνταγή: Παρασκευή: 20’ λεπτά

Μερίδες: 1

Υλικά:
• 2 αυγά
• 2 κουταλάκια ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι

Θερμίδες Ομελέτας:

Μπορείτε να συμπληρώστε με:

 275 Θερμίδες



Eνέργεια 370
Σαλάτα 45
1 φέτα ψωμί 30 g 70
Πρωτεΐνες 21.0 g

Υδατάνθρακες 9.1 g
Λίπη 27.7 g

Φυτικές ίνες 2.6 g
Χοληστερόλη 394 mg

Κολοκυθάκια Frittata

Χωρίς γλουτένη
Η frittata, είναι μία επίπεδη ιταλική ομελέτα και μπορεί να γεμιστεί με μια ποικιλία λαχανικών και τυριών

Συνταγή: Παρασκευή: 35’ λεπτά
Μερίδες: 2

Υλικά:
• 5 μεγάλα αυγά
• 4 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, (χωρισμένα)
• 1 μικρό φλιτζάνι κολοκυθάκια σε κύβους
• ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• ½ φλιτζάνι ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• ¼ φλιτζάνι φρέσκο   δυόσμο
• ¼ φλιτζάνι φρέσκο   βασιλικό
• Αλάτι και πιπέρι
• 60 g τριμμένο τυρί
• Σαλάτα: 250 g βρασμένο μπρόκολο με αλάτι και λεμόνι

Εκτέλεση:
• Ζεσταίνετε 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι σε μέτρια φωτιά.

• Χτυπάμε τα αυγά, αλάτι και πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ
• Προσθέστε το μείγμα κολοκυθιών και το τυρί και ανακατέψτε τα.
• Προθερμάνετε το φούρνο.

• Αυξήστε τη θερμότητα σε μέτρια-υψηλή και μαγειρέψτε τα, ανακατεύοντας,
  έως ότου η υγρασία εξατμιστεί, 1΄- 2’ 

• Βάλτε στο τηγάνι τα 2 κουταλάκια λάδι σε μέτρια-χαμηλή φωτιά

• Την κόβετε σε μερίδες

• Προσθέστε το μίγμα στην ομελετα και τηγανίστε το
  χωρίς ανακάτευμα για 3΄-4΄ λεπτά. 

• Προσθέστε κολοκυθάκια και κρεμμύδι και τα σωτάρετε, καλυμμένα σε μετρια
  θερμοκρασία, ανακατεύοντας συχνά, για 4-5’’ έως ότου τα κολοκύθια μαραθούν
• Προσθέστε ντομάτες, δυόσμο, βασιλικό, αλάτι και πιπέρι. 



Eνέργεια 430
Σαλάτα 45
1 φέτα ψωμί 30 g 70
Πρωτεΐνες 37.0 g

Φυτικές ίνες 3.8 g

Υδατάνθρακες 14.4 g
Λίπη 24.8 g

Ανοιξιάτικη Frittata με πράσινα λαχανικά

Χωρίς γλουτένη - Χορτοφαγική

Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά
Μερίδες: 2

Υλικά:
• 2 αυγά, ελαφρά χτυπημένα
• 4 ασπράδια αυγών
• 2 κουταλιές γάλα χωρίς λιπαρά
• 1 κουταλάκι του γλυκού κομμένα φρέσκα κρεμμύδια
• Αλάτι και πιπέρι
• ¼  φλιτζάνι ψιλοκομμένο παρμεζάνα (30 γρ.)
• 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο
• ½ φλιτζάνι κομμένα σπαράγγια ή μπρόκολο
• ¼ φλιτζάνι κομμένα πράσινα κρεμμύδια
• ½ φλιτζάνι χονδροκομμένα φύλλα σπανακιού
• 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη 
• 1 μικρή ντομάτα
• Σαλάτα:  250 g βρασμένο μπρόκολο με αλάτι και λεμόνι

Εκτέλεση:
• Προθερμαίνετε το φούρνο. 
• Σε ένα μικρό μπολ χτυπήστε τα αυγά, το ασπράδι αυγού, το γάλα, το κρεμμυδάκι,
  αλατοπίπερο και 2 κουταλιές της σούπας τυρί. 
• Σε ένα αντικολλητικό σκεύος βάζουμε το μισό λάδι.
• Προσθέστε σπαράγγια και πράσινα κρεμμύδια και τα σωτάρετε για 2 λεπτά. 
• Προσθέστε σπανάκι και σκόρδο και ψήστετα μέχρι να μαραθεί το σπανάκι.
• Ρίξτε το μίγμα αυγών στο τηγάνι και μειώστε τη θερμότητα σε χαμηλή. 
• Μαγειρέψτετα, σκεπασμένα, 10 έως 12 λεπτά
• Πασπαλίζουμε τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας τυρί.
• Τοποθετήστε το σκεύος στο φούρνο.
• Ψήστε το 1-2΄λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί. Βαλτε στο τέλος επάνω τα ντοματίνια



Eνέργεια 750
Πρωτεΐνες 80
Υδατάνθρακες 45.0 g

Λίπη 24.8 g
Φυτικές ίνες 8.0 g

Χοιρινά μπριζολάκια με λεμόνι, σπανάκι και άγριο ρύζι σάλτσα φυστικοβούτυρο και limes

Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά
Μερίδες: 2

Υλικά:
• 3 κουταλιές χυμό lime
• 1 κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο ή βούτυρο αμυγδάλου
• 4 σκελίδες σκόρδο
• 1 ½ κουταλάκι του γλυκού μέλι
• Αλάτι και πιπέρι
• 4 (από 200 g) χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο, κομμένα πάχους 2 cm
• 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο
• 250 g. σχεδόν-βρασμένο ρύζι
• 300 g. φρέσκο σπανάκι
• 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα καρύδια, ψημένα 
• φέτες lime ή λεμονιού

Εκτέλεση:
• Σε ένα μικρό μπολ χτυπάμε τον χυμό λάιμ, φυστικοβούτυρο, (σκόρδο), μέλι,
  1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι.
  Πασπαλίζουμε τις μπριζόλες με το υπόλοιπο 1/4 κουταλάκι τ.γ. αλάτι & πιπέρι.
• Ζεσταίνετε στη κατσαρόλα 2 κουταλάκια του γλυκού
  λάδι σε μεσαία-υψηλή θέρμανση.

• Στην ίδια κατσαρόλα θερμαίνετε τα υπόλοιπα 2 κουταλάκια
  Προσθέστε το ρύζι το σπανάκι και ανακατέψτε μέχρι να μαραθεί το σπανάκι
• Σερβίρετε τις μπριζόλες με το μείγμα ρύζι σπανάκι.
  Αν θέλετε, το πασπαλίζετε με καρύδια και τα σερβίρετε με φέτες lime.
  Μέγεθος μερίδας: 2 μπριζόλες και 1.5 φλυτζάνι μίγμα ρυζιού

• Προσθέστε τις μπριζόλες; Ψήστε τις 8΄ και από τις 2 μεριές.
• Bγάλτε τες από την φωτιά, καλύψτετο και κρατήστετο ζεστό



Χωρίς γλουτένη

Eνέργεια 650
Πρωτεΐνες 64.0 g
Υδατάνθρακες 64.0 g

Λίπη 15.0 g
Φυτικές ίνες 9.0 g

Χοιρινά μπριζολάκια με μήλα και κρεμμύδια
Συνταγή: Παρασκευή: 40’ λεπτά

Μερίδες: 2

Υλικά:
• 4 μπριζόλες (270 g) χοιρινό κρέας με κόκαλο  χωρίς λιπαρά
• Αλάτι και πιπέρι
• 2 μήλα Gala ή το Fuji, ξυνόμηλα κομμένα σε φέτες 0.5 cm
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
• 2 σκελίδες σκόρδο, (προεραιτικά)
• ¼ φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
• ¼ φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου
• 1-2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα Dijon
• 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο
• 1 ⅓ φλιτζάνια ζεστό μαγειρεμένο καστανό ρύζιτ 
• 3-4 φρέσκα φύλλα θυμαριού

Εκτέλεση:
• Πασπαλίζουμε τις μπριζόλες με αλάτι και πιπέρι.
• Καλύψτε ένα αντικολλητικό τηγάνι με σπρέι μαγειρέματος. 

• Αφαιρέστε τις από το τηγάνι και διατηρήστε τις ζεστές.

• Προσθέστε προσεκτικά το κρασί και μαγειρέψτετα 1 έως 2 λεπτά.
• Ανακατέψτε μέσα το ζωμό, τη μουστάρδα και το βούτυρο.
• Βάλτε τώρα τις μπριζόλες στο τηγάνι
• Σιγοβράστε τες, καλυμμένες, 4 έως 6 λεπτά 
• Σερβίρετε τις μπριζόλες και το μίγμα μήλου με ρύζι. Πασπαλίστε με θυμάρι.

• Βάλτε τα μήλα, και το κρεμμύδι (σκόρδο) στο τηγάνι και μαγειρέψτε τα
σε μεσαίa-υψηλή θερμοκρασία 6 έως 8 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. 

Μέγεθος μερίδας:  2 χοιρινά μπριζολάκια και 1 φλιτζάνι μείγμα μήλου 

• Θερμαίνετε το τηγάνι σε μεσαία -υψηλή θερμοκρασία.
• Προσθέστε τις μπριζόλες και μαγειρέψτε τις 4 έως 5 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν



Χωρίς γλουτένη

Eνέργεια 600
Σαλάτα 45
1 φέτα ψωμί 30g 70

Πρωτεΐνες         46.0 g

Υδατάνθρακες 24.0 g
Λίπη 35.0 g

Φυτικές ίνες 9.0 g

Αρνήσια παϊδάκια με τζίντζερ και μουστάρδα
Συνταγή: Παρασκευή: 40’ λεπτά

Μερίδες: 2

Υλικά:
• 170 g πατάτες σε στρογγυλές φέτες 
• 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο φρέσκο   τζίντζερ
• 1 κουταλάκι του γλυκού κομμένο φρέσκο   εστραγκόν ή

1/4 κουταλάκι του γλυκού ξηρό εστραγκόν, θρυμματισμένο
• Αλάτι και πιπέρι
• 4 παϊδάκια αρνιού, κομμένα πάχους 2-2.5 cm(περίπου 450 g)
• 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι
• ⅓ φλιτζάνι κρασί άσπρο κρασί
• 1 έως 2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα
• Σαλάτα: 250 g βρασμένο μπρόκολο με αλάτι και λεμόνι.

Εκτέλεση:
• Κόψτε τις πατάτες σε παρόμοιο μέγέθος.

• Σε ένα μπολ, βάλτε τζίντζερ, εστραγκόν και 1/8 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι.

• Αφαιρέστε τις μπριζόλες και τις πατάτες από το τηγάνι. καλύψτετες με
αλουμινόχαρτο και κρατήστετες ζεστές.
• Βγάλτε το τηγάνι από τη φωτιά. Στραγγίστε το λίπος για σάλτσα και  ρίξτε
προσεκτικά το κρασί στο τηγάνι. Βάλτε το τηγάνι στη φωτιά, ανακατέψτε για
να ξύσετε τα κομμάτια που έχουν ροδίσει. 
• Προσθέστε το μείγμα τζίντζερ. Σιγοβράστε και ανακατέψτετα περίπου 2΄ λεπτά
ή μέχρι να μειωθεί το υγρό κατά το ήμισυ.
• Ανακατέψτε τη μουστάρδα και σιγοβράστε τα.
• Τοποθετήστε τις μπριζόλες και τις πατάτες σε 2 ζεστά πιάτα και ρίξτε επάνω
τη σάλτσα

• Βράστε τις πατάτες σε μια μικρή ποσότητα ελαφρώς αλατισμένου  νερού για 10΄
 μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίστε τις καλά και αφήστε τες. 

• Αφαιρέστε το λίπος από μπριζόλες και  πασπαλίστετες με αλάτι και πιπέρι.
• Ζεσταίνετε το λάδι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε μπριζόλες και πατάτες στο τηγάνι.
Μαγειρέψτε για 9 έως 11 λεπτά, γυρίζοντας τις μπριζόλες  στα μισά του χρόνου
μαγειρέματος και περιστρέφοντας τις πατάτες περιστασιακά και ομοιόμορφα.



Eνέργεια 735
Πρωτεΐνες 66.0 g
Υδατάνθρακες 59.0 g

Λίπη 26.0 g
Φυτικές ίνες  16.0 g

Ινδικό αρνάκι με μπαχαρικά και ρεβύθια
Συνταγή: Παρασκευή: 85’ λεπτά

Μερίδες: 2

Υλικά:
• 1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους μάραθου, θρυμματισμένο 
• 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο
• 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο
• Αλάτι και πιπέρι
• ½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα 
• ½ κιλό μπούτι αρνιού χωρίς κόκαλα, χωρίς το λίπος και κομμένο σε κομμάτια 3.5 cm
• 3 κουταλιές σούπας λάδι 
• ¾ φλιτζάνι νερό
• 3 μέτρια καρότα, κομμένα λεπτά
• 1 φλιτζάνι σέλινο, λεπτές φέτες
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 
• 1 μέτριο κολοκυθάκι, ψιλοκομμένο
• Σκόρδο
• 425 βρασμένα ρεβίθια (φρέσκα ή κονσέρβα) ή φασόλια άν θέλετε
• 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου 
• 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι
• 4 φλιτζάνια συσκευασμένο φρέσκο   σπανάκι
• 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο   κόλιαντρο και / ή μέντα

Εκτέλεση:
• Σε ένα μεγάλο σκεύος ανακατέψτε μάραθο, κόλιανδρο, κύμινο,  αλάτι, πιπέρι
και  κανέλα. Προσθέστε μέσα τα κομμάτια του αρνιού.
• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα μαγειρέψτε το αρνί σε 2 κουταλιές της σούπας
λάδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσει, ανακατεύοντας περιστασιακά. 
• Βγάλτετο από τη φωτιά και προσθέστε προσεκτικά το νερό στο αρνί.
Φέρτε το σε βράση και μειώστε τη θερμότητα. 

• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σωτάρουμε τα καρότα, το σέλινο και το κρεμμύδι
στο υπόλοιπο 1 κουτάλι της σούπας λάδι σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά, ανακατεύοντας
περιστασιακά. 

• Σιγοβράστετο, καλυμμένο, περίπου 1 ώρα ή έως ότου το αρνί είναι μαλακό

• Προσθέστε κολοκυθάκια και σκόρδο. Μαγειρέψτετο 5΄ ή έως ότου τα λαχανικά
είναι μαλακά.
• Ανακατέψτε τα ρεβύθια. Σε ένα μικρό μπολ χτυπάμε μαζί το ζωμό κοτόπουλου
και το αλεύρι. Προσθέστετο στο μείγμα ρεβυθιών. 
• Μαγειρέψτετο και ανακατέψτετο μέχρι να χυλώσει και να βράσει ακόμη
για 1΄-2΄ ακόμη. Βγάλτε το από τη φωτιά και ανακατέψτε το σπανάκι και αλάτι.
• Για σερβίρισμα, διαιρέστε το μείγμα ρεβυθιών σε τέσσερις μερίδες.
Βαλτε και το αρνί πασπαλίζονταστο με κόλιαντρο και / ή μέντα.



Eνέργεια 735
Πρωτεΐνες 100.0 g
Υδατάνθρακες 70.0 g

Λίπη 18.0 g
Φυτικές ίνες  10.0 g

Ριζόττο με άγριο ρύζι κοτόπουλο και λεμόνι
Συνταγή: Παρασκευή: 45’ λεπτά

Μερίδες: 2

Υλικά:
• 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου
• ½ φλιτζάνι νερό
• 4 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο
• 1 ¼ φλιτζάνια φρέσκα μανιτάρια
• ¼ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• 6 κουταλιές σούπας άγριο ρύζιάτια 3.5 cm
• 2 σκελίδες σκόρδο, ψηλοκομμένο
• ¼ φλιτζάνι φρέσκα ή κατεψυγμένα μπιζέλια
• ½ καρύκευμα λεμονιού-πιπεριού
• 1 (300 γρ.) στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα κομμένο σε φέτες
• Αντικολλητικό σπρέι μαγειρέματος
• 2 κουταλιές της σούπας τυρί παρμεζάνα
• 1 κουταλάκι του γλυκού κομμένο φρέσκο   θυμάρι
• ½ κουταλάκι του γλυκού τεμαχισμένο φλούδα λεμονιού
• Λεπτή φλούδα λεμονιού

• Μερίδα: 150 g κοτόπουλο και 1.5 φλιτζάνι ριζόττο

Εκτέλεση:
• Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζετε το ζωμό και το νερό. θερμαίνεται σε υψηλή
θερμοκρασία μέχρι να ζεσταθεί αλλά δεν βράζει. Μειώστε τη θερμότητα σε χαμηλή.
Το διατηρήτε ζεστό.
• Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε 3 κουταλάκια του γλυκού βούτυρο σε μέτρια
φωτιά και προσθέτουμε μανιτάρια και κρεμμύδια. Μαγειρέψτετα 4΄ μέχρι
να μαλακώσουν τα λαχανικά.
• Προσθέστε άγριο ρύζι και σκόρδο και ανακατέψτετα 5΄ λεπτά, ανακατεύοντας
συχνά. Μειώστε τη θερμότητα σε μέτρια-χαμηλή. 

• Σιγοβράστε, ακάλυπτα, 6-7΄ έως ότου το ρύζι απορροφήσει το υγρό.

• Προσθέστε προσεκτικά ½ φλιτζάνι ζεστό μείγμα ζωμού, για να ξύσετε τα καφέ
κομμάτια από το κάτω μέρος της κατσαρόλας. Φέρτετο σε βρασμό και μειώστε
τη θερμότητα.

• Προσθέστε άλλο ½ φλιτζάνι του μείγματος ζωμού. Μαγειρέψτε καιανακατέψτε 
τα 6 έως 7΄ έως ότου απορροφήσει το υγρό. 

• Συνεχίστε να προσθέτετε μείγμα ζωμού, ½ φλιτζάνι κάθε φορά και τα
μαγειρεύετε μέχρι να απορροφηθεί όλο το υγρό προσθέτοντας περισσότερα
και ανακατεύοντας συχνά. (Αυτό θα διαρκέσει συνολικά 25 έως 30 λεπτά.) 

• Ανακατέψτε τα μπιζέλια με την τελική προσθήκη του ζωμού.

• Εν τω μεταξύ, πασπαλίζουμε το καρύκευμα λεμονιού-πιπεριού ομοιόμορφα το
κοτόπουλο. Καλύψτε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι με σπρέι μαγειρέματος
και σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κοτόπουλο; μαγειρέψτε περίπου 6΄ έως ότου
το κοτόπουλο ροδίσει, γυρίζοντας πανω και κατω. Κόψτε το κοτόπουλο σε φέτες
πάχους 1.5 cm.
• Όταν το ρύζι είναι πλήρως μαγειρεμένο αλλά ελαφρώς σταθερό, αφαιρέστε το
από τη φωτιά. Ανακατέψτε το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο, την
παρμεζάνα, το θυμάρι και  ½  κουταλάκι του γλυκού φλούδα λεμονιού. 
•Χωρίστε το μείγμα ρυζιού και το κοτόπουλο σε δύο μερίδες. Το πασπαλίζετε με
φλούδα λεμονιού.



Χωρίς γλουτένη

Eνέργεια 650
Πρωτεΐνες 64.0 g
Υδατάνθρακες 64.0 g

Λίπη 15.0 g
Φυτικές ίνες 9.0 g

Κοτόπουλο με σπανάκι, ζυμαρικά, λεμόνι και παρμεζάνα
Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά

Μερίδες: 2

Υλικά:
• 4 μπριζόλες (270 g) χοιρινό κρέας με κόκαλο  χωρίς λιπαρά
• Αλάτι και πιπέρι
• 2 μήλα Gala ή το Fuji, ξυνόμηλα κομμένα σε φέτες 0.5 cm
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
• 2 σκελίδες σκόρδο, (προεραιτικά)
• ¼ φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
• ¼ φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου
• 1-2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα Dijon
• 1 κουταλάκι του γλυκού βούτυρο
• 1 ⅓ φλιτζάνια ζεστό μαγειρεμένο καστανό ρύζιτ 
• 3-4 φρέσκα φύλλα θυμαριού

Εκτέλεση:
• Πασπαλίζουμε τις μπριζόλες με αλάτι και πιπέρι.
• Καλύψτε ένα αντικολλητικό τηγάνι με σπρέι μαγειρέματος. 

• Αφαιρέστε τις από το τηγάνι και διατηρήστε τις ζεστές.

• Προσθέστε προσεκτικά το κρασί και μαγειρέψτετα 1 έως 2 λεπτά.
• Ανακατέψτε μέσα το ζωμό, τη μουστάρδα και το βούτυρο.
• Βάλτε τώρα τις μπριζόλες στο τηγάνι
• Σιγοβράστε τες, καλυμμένες, 4 έως 6 λεπτά 
• Σερβίρετε τις μπριζόλες και το μίγμα μήλου με ρύζι. Πασπαλίστε με θυμάρι.

• Βάλτε τα μήλα, και το κρεμμύδι (σκόρδο) στο τηγάνι και μαγειρέψτε τα
σε μεσαίa-υψηλή θερμοκρασία 6 έως 8 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. 

Μέγεθος μερίδας:  2 χοιρινά μπριζολάκια και 1 φλιτζάνι μείγμα μήλου 

• Θερμαίνετε το τηγάνι σε μεσαία -υψηλή θερμοκρασία.
• Προσθέστε τις μπριζόλες και μαγειρέψτε τις 4 έως 5 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν



Χωρίς γλουτένη
Τορτίγια κοτόπουλο με πράσινη πιπεριά στην κατσαρολα
Συνταγή: Παρασκευή: 45’ λεπτά

Μερίδες: 3

Υλικά:
• Αντικολλητικό σπρέι μαγειρέματος (αν έχετε)
• 1 κιλό ντοματάκια , αφαιρέστε τον φλοιό
• 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι
• ½ φλιτζάνι κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 1 φρέσκια καυτερή πιπεριά χωρίς σπόρους, ψιλοκομμένη
• ¼ φλιτζάνι κομμένο φρέσκο   κόλιαντρο
• 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, κύμινο και αλάτι
• 12 Τορτίγιες καλαμποκιού (14 πόντων),  τις κοβετε προσεκτικά στη μέση (24 τμχ)
• 3 φλιτζάνια τεμαχισμένο, μαγειρεμένο κρέας κοτόπουλου
• 1 ¾ φλιτζάνι τριμμένο μείγμα τυριών (200 γ.)
• 450 γ σάλτσα ντοματάκια

• Σαλάτα:  250 g βρασμένο μπρόκολο με αλάτι και λεμόνι

• Ψιλοκομμένη ντομάτα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, φέτες φρέσκια καυτερή πιπεριά,
φέτες πράσινου κρεμμυδιού και φρέσκο   κόλιαντρο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:
• Προθερμένετε το φούρνο. Επικαλύψτε ελαφρά ένα τετράγωνο ταψί με σπρέι
μαγειρέματος ή ελάχιστο λάδι.
• Τοποθετήστε τις ντομάτες στο ταψί. Τις ψήνετε για 6 ΄- 8΄ μέχρι να μαλακώσουν
και να χάσουν τα υγρά τους. Αφήστε τα να κρυώσουν ελαφρώς.
• Σε μια μεγάλη κατσαρόλα θερμαίνετε λάδι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το
κρεμμύδι και την (καυτερή) πιπεριά. Το μαγειρεύουμε 4΄-5΄ ή μέχρι να μαλακώσουν
και το κρεμμύδι να ροδίσει.
• Σε ένα μπλέντερ βάζετε ντομάτες, μείγμα κρεμμυδιού, κόλιαντρο, ζάχαρη,
κύμινο και αλάτι.  Επεξεργαστείτετο έως ότου γίνει ομοιόμορφο.
• Τώρα το μοιράζετε και κάνετε όπως τον μουσακά:

α) Σάλτσα
β) 6 μισές Τορτίγιες
γ) Κοτόπουλο, τυρί, σάλτσα
δ) 6 μισές Τορτίγιες
ε) Κοτόπουλο, τυρί, σάλτσα
στ) 6 μισές Τορτίγιες
ζ) Κοτόπουλο, τυρί, σάλτσα
η)  6 μισές Τορτίγιες
θ) Σάλτσα



Eνέργεια 675
Σαλάτα 45.0 g
Πρωτεΐνες 67.0 g

Υδατάνθρακες 49.0 g
Λίπη
Φυτικές ίνες

23.4 g
7.0 g

Εκτέλεση:
• Καλύψτε το πιάτο με πλαστικό περιτύλιγμα και ψύξτε το για περιπου 8 - 24 ώρες.

• Καλύψτε και ψύξτε το υπόλοιπο ¾  φλιτζάνι τυρί μέχρι να χρειαστεί.

• Προθερμάνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς C

• Αφαιρέστε το πλαστικό περιτύλιγμα. Καλύψτε το πιάτο με αλουμινόχαρτο και
ψήστε για 40΄. 

• Αφαιρέστε το φύλλο και πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί ¾  φλιτζανιού. 

• Ψήστε περίπου 20΄. Αφήστε για 10΄ πριν το σερβίρετε. 

• 12.Εάν θέλετε, γαρνίρετε με ψιλοκομμένη ντομάτα, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, φέτες
jalapeno (καυτερή πιπεριά), φέτες πράσινα κρεμμύδια ή / και ψιλοκομμένο φρέσκο
  κόλιαντρο. 



Χωρίς γλουτένη

Κοτόπουλο με καλοκαιρινά λαχανικά με τορτίγιες στην κατσαρόλα
Συνταγή: Παρασκευή: 35’ - 75’ λεπτά

Μερίδες: 6

Υλικά:
• 2 φλιτζάνια ψιλοκομμένη μελιτζάνα (1.5 cm)
• 2 φλιτζάνια ψιλοκομμένα κρεμμύδια (0.7 cm)
• 1 φλιτζάνι καλαμπόκι, κονσέρβα  
• 3 κουταλιές ελαιόλαδο, (χωρισμένο)
• Αλάτι και πιπέρι
• 500 g.  στήθος κοτόπουλου
• 2 φλιτζάνια ψιλοκομμένα κολοκυθάκια
• 3 σκελίδες σκόρδο
• 12 τορτίγιες καλαμποκιού, κομμένες στη μέση ( 24 τεμάχια)
• 1 ¼ φλιτζάνια κόκκινη μεξικάνικη σάλτσα enchilada, χωρισμένη
• 2 φλιτζάνια τεμαχισμένο τυρί Monterey Jack ή άλλο κίτρινο τυρί
• Κόλιανδρο, για γαρνιτούρα και φέτες λάϊμς, για σερβίρισμα

Εκτέλεση:
• Προθερμάνετε το φούρνο στους 220 βαθμούς. Επικαλύψτε με φύλλα ψησίματος
και ένα ταψί με σπρέι μαγειρέματος αν έχετε ή ελάχιστο λάδι.
• Βάλτε μελιτζάνα, κρεμμύδια, καλαμπόκι, 1.5 κουταλιά της σούπας λάδι, ¼  κουταλάκι
του γλυκού αλάτι και ¼  κουταλάκι του γλυκού πιπέρι σε ένα μπολ.
• Τα βάζετε επάνω στα φύλλα ψησίματος και το ψήνετε στην κάτω σχάρα για 10
λεπτά. Βάζετε κοτόπουλο, κολοκυθάκια , σκόρδο και την υπόλοιπη 1.5 κουταλιά της
σούπας λάδι, ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και γλυκού πιπεριού στο μπολ. 

• Βάλτε το κοτόπουλο και τα λαχανικά σε ένα μεγάλο μπολ.
• Ανακατεύουμε και 1 φλιτζάνι σάλτσα enchilada. 
• Μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 200 βαθμούς.
• 10.Bάλτε τα 6 μισά τορτίγια στο κάτω μέρος του ταψιού. Γεμίστε με 1.5 φλιτζάνι
μείγμα κοτόπουλου και στη συνέχεια ½  φλιτζάνι τυρί. 

• Τα απλώνετε στο δεύτερο προετοιμασμένο με φύλλο ψησίματος ταψί.
• Μετακινήστε το ταψί με τη μελιτζάνα στην επάνω σχάρα και τοποθετήστε το ταψί
(με φύλλο ψησίματος) με το κοτόπουλο στην κάτω σχάρα. 
• Τα ψήνουμε μέχρι να μαγειρευτεί το κοτόπουλο, τα λαχανικά να είναι μαλακά
και να ροδίσουν για περίπου 15΄.



Eνέργεια 550

Πρωτεΐνες 37.0 g

Υδατάνθρακες 36.0 g

Λίπη 28.4 g

Φυτικές ίνες 10.0 g

Eνέργεια 825

Πρωτεΐνες 55.5 g

Υδατάνθρακες 54.0 g

Λίπη 42.6 g

Φυτικές ίνες 15.0 g

Εκτέλεση:
• Προθερμάνετε το φούρνο στους 220 βαθμούς. Επικαλύψτε με φύλλα ψησίματος
και ένα ταψί με σπρέι μαγειρέματος αν έχετε ή ελάχιστο λάδι.

• Επαναλάβετε με 3 ακόμη στρώματα τορτίγιας και 2 ακόμη στρώματα από το
μείγμα κοτόπουλου και το τυρί. 

• Το ψήνουμε έως ότου το τυρί αρχίζει να ροδίζει, 20 έως 25 λεπτά.

• Αφήστε να κρυώσει για 10 λεπτά πριν το σερβίρετε. 

• Γαρνίρετε με κόλιαντρο και σερβίρετε με λάϊμς, αν θέλετε.

1/6 του φαγητού 1/4 του φαγητού



Ιταλικό καπνιστό ρολό με κιμά 
Συνταγή: Παρασκευή: 75’ λεπτά

Μερίδες: 3

Υλικά:
• 1.5 φλιτζάνι τεμαχισμένα κολοκύθια (περίπου 1 μικρό)
• ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένη πράσινη πιπεριά
• 1 μεσαίο ψιλοκομμένo κρεμμύδι
• 1 κουταλιά της σούπας νερό
• 1 μεγάλο αυγό
• 2 κουταλιές της σούπας πάστα ντομάτας
• 4 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα
• 4 κουταλάκια του γλυκού σάλτσα Worcestershire
• 2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένη μαντζουράνα
• Aλάτι και πιπέρι
• ½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα
• ¾ φλιτζανιού ξηρά ψίχουλα ψωμιού
• 1 ½ κιλά άπαχο βόειο κιμάς
• 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ ή σάλτσα μπάρμπεκιου
Σαλάτα:  150 g  ντομάτες + 100 αγγούρι χωρίς λάδι (31 θερμίδες)

Εκτέλεση:
• Προθερμάνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς C.
• Επικαλύψτε ελαφρά ένα ταψί με σπρέι μαγειρέματος ή ελάχιστο λάδι.
• Βάλτε κολοκυθάκια, πιπεριά, κρεμμύδι και νερό σε ένα μπολ με φούρνο
μικροκυμάτων, ή τα σοτάρετε για να μαλακώσουν.
• Χτυπήστε ελαφρά το αυγό, τοματοπολτό,  μουστάρδα, σάλτσα Worcestershire,
μαντζουράνα, αλάτι, πάπρικα και το πιπέρι σε ένα μεγάλο μπολ. 
• Προσθέστε τα λαχανικά και ανακατέψτε τα. Προσθέστε ψίχουλα
• Προσθέστε το κιμά και ζυμώστε το απαλά με το μείγμα λαχανικών.
• Διαμορφώστε το μείγμα κρέατος σαν καρβέλι στο έτοιμο ταψί. 

• Ψήστε το αργά στους 140-150 βαθμούς 40 έως 45 λεπτά, και τα τελευταία
5΄ισχυρη φωτιά για την κρούστα. Αφήστε το για 10 λεπτά πριν το τεμαχίσετε.

• Απλώστε το κέτσαπ (ή τη σάλτσα μπάρμπεκιου) στο πάνω μέρος του ρολού.

Eνέργεια 560

Πρωτεΐνες 54.0 g

Υδατάνθρακες 26.0 g

Λίπη 26.0 g

Φυτικές ίνες 6.0 g

Eνέργεια 840

Πρωτεΐνες 81.0 g

Υδατάνθρακες 39.0 g

Λίπη 39.0 g

Φυτικές ίνες 9.0 g

1/3 του φαγητού 1/2 του φαγητού



Ελβετικό ρολό με κιμά
Συνταγή: Παρασκευή: 30’ λεπτά

Μερίδες: 2 ή 3

Υλικά:
• 500 g. βοδινό κιμά (έως 20% λίπος)
• 1 ψιλοκομμένο μικρό κρεμμύδι
• 150 g. πάστα ντομάτας 
• 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο
• 2 ψιλοκομμένες κόκκινες πιπεριές
• 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένες πράσινες πιπεριές
• 3 κουταλιές ψίχουλα ψωμιού
• 1 αυγό
• 1 φρεσκοκομμένο μαϊντανό
• Aλάτι και πιπέρι
• 250 g. πατάτες, κομμένες σε φέτες
• ½ φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου 
Σαλάτα:  150 g  ντομάτες + 100 αγγούρι χωρίς λάδι (31 θερμίδες)

Εκτέλεση:
• Προθερμάνετε το φούρνο στους 220° C.
• Βάλτε όλα τα συστατικά, εκτός από τις πατάτες και το ζωμό, σε ένα μεγάλο
μπολ ανάμειξης. 

• Τοποθετήστε το σε ένα ταψί. Τοποθετήστε τις φέτες πατάτας γύρω από το καρβέλι.

• Μετά το φούρνο αφήστε το για 10΄. Κόψτε το και απολαύστε
• Ψήστε στο φούρνο για 30 λεπτά, ή έως ότου το κέντρο του έχει επίσης ψηθεί.

• Ανακατέψτε καλά όλα τα συστατικά. 
• Διαμορφώστε ένα καρβέλι από το μείγμα όπως θέλετε

Eνέργεια 500

Πρωτεΐνες 67.0 g

Υδατάνθρακες 22.0 g

Λίπη 16.0 g

Φυτικές ίνες 5.0 g

Eνέργεια 744

Πρωτεΐνες 100.0 g

Υδατάνθρακες 32.0 g

Λίπη 24.0 g

Φυτικές ίνες 7.0 g

1/3 του φαγητού 1/2 του φαγητού



Χωρίς γλουτένη

Ψάρι με μπαχαρικα πράσινα λαχανικά και μανιτάρια. Με ρύζι ή πατάτες

Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά
Μερίδες: 4

Υλικά:
• 3 κουταλιές ελαιόλαδο
• ½ μεγάλο γλυκό κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
• 3 φλιτζάνια μανιτάρια σε φέτες
• 2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες
• 4 φλιτζάνια ψιλοκομμένο λάχανο
• 1 μέτρια ντομάτα, σε κύβους
• 2 κουταλάκια του γλυκού μείγμα μπαχαρικών που προτιμάτε
• 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού
• Αλάτι και πιπέρι
• 4 Φιλέτα μπακαλιάρου, γλώσσας ή άλλο ψάρι 4 (από 120 γ)
• Ψιλοκομμένο φρέσκο   μαϊντανό, για γαρνιτούρα

Εκτέλεση:
• Ζεσταίνετε 1 κουταλιά της σούπας λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά.
• Προσθέστε το κρεμμύδι; μαγειρέψτε το, ανακατεύοντας περιστασιακά, 3 έως 4΄.

• Μαγειρέψτε τα, ανακατεύοντας μέχρι να μαραθεί το λάχανο 5 έως 7 λεπτά. 

• Βγάλτε το από τη φωτιά, σκεπάστε το και διατηρήστε το ζεστό.
• Πασπαλίστε τα ψάρια με τα υπόλοιπα μπαχαρικά αλάτι και πιπέρι. 
• Ζεσταίνετε τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας λάδι σε ένα μεγάλο
αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια-υψηλή φωτιά. 
• Προσθέστε το ψάρι και μαγειρέψτε το 3΄-4΄ανά πλευρά, ανάλογα με το πάχος. 
• Σερβίρετε τα ψάρια σε πιάτα. Καλύψτε και περιτριγυρίστε τα ψάρια με τα
λαχανικά. πασπαλίστε με μαϊντανό.

• Ανακατέψτε το χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. 

• Προσθέστε μανιτάρια & σκόρδο.
• Σωτάρετε ανακατεύοντας έως τα μανιτάρια ροδίσουν 5΄.
Προσθέστε λάχανο, ντομάτα και το μείγμα μπαχαρικών. 

Eνέργεια 470

Πρωτεΐνες 50.0 g

Υδατάνθρακες 22.0 g

Λίπη 22.0 g

Φυτικές ίνες 12.0 g

Eνέργεια 604

Πρωτεΐνες 75.0 g

Υδατάνθρακες 22.0 g

Λίπη 24.0 g

Φυτικές ίνες 12.0 g

2 κομμάτια ψάρι (ένα φλιτζάνι λαχανικά) 3 κομμάτια ψάρι (ένα φλιτζάνι λαχανικά)



Χωρίς γλουτένη

Ψητός σολομός με λαχανικά
Συνταγή: Παρασκευή: 25’ λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά:
• 4 φιλέτα σολομού (1 Κg.) κομμένα σε 4 μερίδες των 250 γρ.
• 1 μεσαίο κολοκύθι, , κομμένο στη μέση και κατά μήκος
• 2 κόκκινες, ή κόκκινες πιπεριές, κομμένες κατά μήκος
• 1 μεσαίο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
• 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι
• ¼ φλιτζάνι φρέσκo, κομμένο βασιλικό 
• 1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες

Εκτέλεση:
• Προθερμάνετε τη σχάρα σε μέτρια-υψηλή φωτιά.
• Ετοιμάστε τα κολοκυθάκια, τις πιπεριές και το κρεμμύδι με λάδι και πασπαλίστε με
αλάτι.

• Ψήστε τα λαχανικά, γυρίζοντας μία ή δύο φορές, έως να εμφανιστούν ελαφρά
τα σημάδια σχάρας, 5΄ ανά πλευρά. 

• Όταν κρυώσουν, ψιλοκόψτε τα λαχανικά και ρίξτε μαζί σε ένα μεγάλο μπολ. 
• Αφαιρέστε το δέρμα από τα φιλέτα σολομού (αν θέλετε) και σερβίρετε μαζί
με τα λαχανικά. 
• Γαρνίρετε κάθε μερίδα με 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό και σερβίρετε με μια
φέτα λεμονιού.

• Μαγειρέψτε το σολομό, περίπου 10 λεπτά.

• Πασπαλίζουμε το σολομό με πιπέρι και το υπόλοιπο αλάτι.
• Τοποθετήστε τα λαχανικά και τα κομμάτια σολομού, στην κάτω σχάρα.

Eνέργεια 630

Πρωτεΐνες 61.0 g

Υδατάνθρακες 110 g

Λίπη 37.0 g

Φυτικές ίνες 12.0 g

Eνέργεια 845

Πρωτεΐνες 86.0 g

Υδατάνθρακες 11.0 g

Λίπη 40.0 g

Φυτικές ίνες 12.0 g

250 g Σολομός 350 g Σολομός



Eνέργεια 315
Πρωτεΐνες 23.0 g
Υδατάνθρακες 11.0 g
Λίπη 19.6 g
Φυτικές ίνες 7.0 g

Χωρίς γλουτένη

Αβοκάντο γεμιστά με Τόνο ή σολομό (χωρίς μαγείρευμα)
Συνταγή: Παρασκευή: 15’ λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά:
• ½ φλιτζάνι άσπρο ελληνικό γιαούρτι
• ½ φλιτζάνι σέλινο σε κύβους
• 2 κουταλιές ψιλοκομμένο φρέσκο   μαϊντανό
• 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι
• 2 κουταλάκια του γλυκού light μαγιονέζα
• 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα καυτερή
• Αλάτι και πιπέρι
• 150 g στραγγισμένο τόνο σε νερό
• 2 αβοκάντο
• Ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμυδάκι για γαρνιτούρα

Εκτέλεση:
• Αναμείξτε,  γιαούρτι, σέλινο, μαϊντανό, χυμό λεμόνι, μαγιονέζα, μουστάρδα,
αλάτι και πιπέρι σε ένα μεσαίο μπολ. 
• Προσθέστε τον τόνο ή σολομό και ανακατέψτε καλά. 

• Πολτοποιήστε τη σάρκα του αβοκάντο με ένα πιρούνι και ανακατέψτε
στο μείγμα του ψαριού.

• Γαρνίρετε με κρεμμυδάκι, άνηθο ή μαϊντανό, αν θέλετε.
Μέγεθος μερίδας: ½ Αβοκάντο και ¼ γέμισμα με ψάρι =315 θερμίδες

• Γεμίστε κάθε μισό αβοκάντο με περίπου ¼ φλιτζανιού του μίγματος.

• Κόψτε το αβοκάντο στη μέση και αφαιρέστε το κουκούτσι. 
• Βγάλτε 1 κουταλιά της σούπας από κάθε μισό αβοκάντο σε ένα μικρό μπολ. 



Eνέργεια 360
Πρωτεΐνες 48.0 g
Υδατάνθρακες 15.0 g
Λίπη 12.0 g
Φυτικές ίνες 5.0 g

Χωρίς γλουτένη

Μεσογειακός φρέσκος μπακαλιάρος  με ψητές ντομάτες
Συνταγή: Παρασκευή: 15’ λεπτά

Μερίδες: 2

Υλικά:
• 600g  (6) φρέσκα ή κατεψυγμένα φιλέτα μπακαλιάρου χωρίς πέτσα,
πάχους έως 2.5 cm
• 2 κουταλάκια του γλυκού κομμένα φρέσκια ρίγανη 
• 1 κουταλάκι του γλυκού κομμένο φρέσκο   θυμάρι
• Aλάτι, πιπέρι και πάπρικα 
• Αντικολλητικό σπρέι μαγειρέματος ή ελάχιστο λάδι για επάλειψη.
• 3 φλιτζάνια ντοματίνια 
• 2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες 
• Kάπαρη και ρίγανη ή και θυμάρι
• Συμπληρωματικά 200 g βραστές πατάτες για υψηλό κορεσμό

Εκτέλεση:
• Προθερμάνετε το φούρνο στους 230 βαθμούς.
• Ξεπλύνετε τα ψάρια και στεγνώστε με χαρτοπετσέτες.

• Σε ταψί με αλουμινόχαρτο. Επικαλύψτε το φύλλο με σπρέι μαγειρέματος ή
ελάχιστο λάδι για επάλειψη.

• Προσθέστε τις ντομάτες και τις φέτες σκόρδου στην άλλη πλευρά του ταψιού.
• Ρίξτε το μείγμα με το λάδι. Περιχύστε το υπόλοιπο μείγμα μπαχαρικών πάνω
από τις ντομάτες.
• Το ψήνουμε για 10 έως 12 λεπτά έως ότου τα ψάρια ξεφλουδίσουν εύκολα
όταν δοκιμαστούν με ένα πιρούνι, και ανακατεύουμε το μείγμα ντομάτας μία φορά. 
• Ανακατέψτε τις ελιές και την κάππαρη στο μαγειρεμένο μείγμα ντομάτας.
• Χωρίστε ομοιόμορφα το ψάρι και το μείγμα ντομάτας σε τέσσερα πιάτα.
• Γαρνίρουμε με φρέσκα φύλλα ρίγανης ή και θυμάρι.
Μέγεθος μερίδας: 3 φιλέτα και 1 φλυτζάνι λαχανικό
 

• Τοποθετήστε τα ψάρια στη μία πλευρά του ταψιού με επένδυση φύλλων ψησίματος.

• Σε ένα μικρό μπολ βάζετε ρίγανη, ψιλοκομμένο θυμάρι, αλάτι, πάπρικα και
μαύρο πιπέρι.
• Πασπαλίζουμε το μισό μείγμα μπαχαρικών και στις δύο πλευρές κάθε
φιλέτου ψαριού.



Eνέργεια 360

Πρωτεΐνες 37.0 g

Υδατάνθρακες 15.0 g

Λίπη 17.0 g

Φυτικές ίνες 5.0 g

Eνέργεια 720

Πρωτεΐνες 74.0 g

Υδατάνθρακες 30.0 g

Λίπη 34.0 g

Φυτικές ίνες 10.0 g

1 Στέϊκ (1.5 φλιτζ. Λαχανικών) 2 Στέϊκ (3 φλιτζ. Λαχανικών)

Steak Milanese
Συνταγή: Παρασκευή: 45’ λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά:
• 4 ντομάτες δαμάσκηνου, χωρίς σπόρους και ψιλοκομμένες
• ½ φλιτζάνι κόκκινο κρεμμύδι σε κύβους 
• Αλάτι και πιπέρι
• 1 αυγό, συν 1 ασπράδι αυγού
• ½ φλιτζάνι απλό ξηρό ψωμί
• ¼  φλιτζάνι τριμμένο και ¼ φλιτζάνι ξύσμα Pecorino ή παρμεζάνα
• 2 κουταλιές φρέσκο   μαϊντανό
• 1 κιλό μπριζόλες, κομμένες σε 4 μερίδες
• 6 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο, χωρισμένο
• 4 φλιτζάνια ψιλοκομμένη ρόκα 
• ¾ φλιτζάνι φρέσκα φύλλα βασιλικού 
• 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο   χυμό λεμονιού, καθώς και φέτες λεμονιού

Εκτέλεση:
• Βάζετε τις ντομάτες, το κρεμμύδι και το ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα
μεγάλο μπολ. 
• Χτυπάτε ελαφρά μόνο τα ασπράδια σε ένα ρηχό πιάτο.

• Ζεσταίνετε 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι
σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τις μπριζόλες και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσει η
μία πλευρά, περίπου 4-5΄. 

• Μεταφορά σε ένα πιάτο σκεπασμένα για να διατηρούνται ζεστά.
•Προσθέστε ¼ φλιτζάνι ξύσμα τυριού στο μείγμα ντομάτας. 
• Προσθέστε το πιπέρι και τα υπόλοιπα 3 κουταλάκια του γλυκού λάδι, ρόκα,
βασιλικό και χυμό λεμονιού.. Σερβίρετε τις μπριζόλες σε φύλλα ρόκας-ντομάτας.
Γαρνίρουμε με φέτες λεμονιού.

• Αναποδογυρίστε τις μπριζόλες, προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι και
μαγειρέψτε μέχρι να να ψηθούν οι μπριζόλες, μερικά λεπτά ακόμη. 

• Πασπαλίζετε τα στέϊκ με αλάτι και πιπέρι. 
• Βυθίστε κάθε κομμάτι στο αυγό, αφήνοντας την περίσσεια να στάζει μέσα
στο πιάτο, στη συνέχεια βυθίστε στο μείγμα ψωμιού πάνω και κάτω.



Χωρίς γλουτένη

Eνέργεια 650
Πρωτεΐνες 60.0 g
Υδατάνθρακες 19.0 g

Λίπη 37.0 g
Φυτικές ίνες
1 φέτα ψωμί 30 g

6.0 g
70.0 g

Μουσακάς κατσαρόλας
Συνταγή: Παρασκευή: 45’ λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά:
• 1 μικρή μελιτζάνα 250
• 4 κουταλιές ελαιόλαδο χωρισμένο
• 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο
• 500 g – βοδινός άπαχος κιμάς
• 2 κουταλάκια του γλυκού ρίγανη, χωρισμένη
• Αλάτι και πιπέρι
• ¾ φλιτζάνι πουρέ ντομάτας ή κομμένες ντομάτες 
• ½ φλιτζάνι νερό
• ⅓ φλιτζάνι γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
• 1 μέτριο ψιλοκομμένο κρεμμύδι
• ½ φλιτζάνι τεμαχισμένη μοτσαρέλα
• ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο   δυόσμο ή μαϊντανό

Εκτέλεση:
• Κόψτε τη μελιτζάνα σε τετράγωνες φέτες πάχους 1.0 Χ 0.5 cm 
• Επαλείψτε ελαφρά τις φέτες μελιτζάνας με 1 κουταλιά λάδι, και στις δύο πλευρές

• Προσθέστε τον κιμά, 1 κουταλάκι  ρίγανη, αλάτι και πιπέρι

• Προσθέστε το κρεμμύδι, το υπόλοιπο σκόρδο, την υπόλοιπη και τη μελιτζάνα
• Μαγειρέψτε τα, ανακατεύοντας, μέχρι να μαλακώσει η μελιτζάνα, 3 έως 4 λεπτά.
• Μειώστε τη θερμότητα σε μέτρια και προσθέστε το μείγμα κρέατος. 
• Σκεπάστε το και μαγειρέψτε το, ανακατεύοντας έως ότου το κρεμμύδι και
η μελιτζάνα είναι μαλακά, 12 έως 15 λεπτά.
• Βάλτε από πάνω τυρί και δυόσμο (ή μαϊντανό) και ανακατέψτε τα.
• Το σερβίρετε με επιπλέον γιαούρτι, αν θέλετε
Μέγεθος μερίδας: Όλο το φαγητό 1950 θερμίδες – 1/3 του φαγητού περιέχει
650 θερμίδες

• Μαγειρέψτε τα, ανακατεύοντας και διαλύοντας το κιμά, μέχρι να μην είναι πλέον
ροζ, 6-8΄. Αφαιρέστε τον κιμά και το σκόρδο από το τηγάνι, στραγγίξτε τα καλά
και τα βάζετε σε ένα μπολ. Προσθέστε πουρέ ντομάτας (ή ντομάτες), νερό
και ⅓ φλιτζάνι γιαούρτι στο μείγμα κρέατος. Σκουπίστε το τηγάνι και ζεσταίνετε
την υπόλοιπη 1.5 κουταλιά της σούπας λάδι σε μέτρια φωτιά. 

• Ζεσταίνετε 1.5 κουταλιά της σούπας λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.
• Προσθέστε το μισό σκόρδο και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, για 30 δευτερόλεπτα



Eνέργεια 668
Πρωτεΐνες 56.0 g
Υδατάνθρακες 30.0 g

Λίπη 36.0 g
Φυτικές ίνες
1 φέτα ψωμί 30 g

45.0 g
70.0 g

Μοσχαρίσια μπριζολάκια με λεμόνι, κάππαρη και πράσο
Συνταγή: Παρασκευή: 45’ λεπτά

Μερίδες: 3

Υλικά:
• 500 g μοσχαρίσιο κρέας σε φέτες για τηγάνισμα (4-6 τεμάχια)
• Αλάτι και πιπέρι
• ⅓ φλιτζάνι αλεύρι
• 6 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο
• 3 μεγάλα πράσα, κομμένα, πλυμένα και λεπτά κομμένα
• 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου με μειωμένο νάτριο
• 3 σκελίδες ψιλοκομμένο σκόρδο
• 2 κουταλιές σούπας κάππαρη
• 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού
• 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού
• 3 Κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο

Εκτέλεση:
• Κόψτε τη μελιτζάνα σε τετράγωνες φέτες πάχους 1.0 Χ 0.5 cm 
• Τοποθετήστε το αλεύρι σε ένα μεγάλο πιάτο και αλευρώστε το κρέας βγάζοντας
το τυχόν λίπος

• Προσθέστε 2 ακόμη κουταλάκια του γλυκού λάδι στο τηγάνι και τηγανίστε τα
υπόλοιπα. Μεταφέρετε τα στην πιατέλα.

• Ανακατέψτε το ζωμό και το σκόρδο και αφήστε το να σιγοβράσει για 2 λεπτά. 
• Ανακατεύετε κάππαρη, ξύσμα λεμονιού, χυμό λεμονιού, μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι.
• Ρίξτε το κρέας  και τους συσσωρευμένους χυμούς στο τηγάνι.
• Μαγειρέψτε τα, γυρίζοντας το κρέας στη σάλτσα, μέχρι να ζεσταθεί 2-3΄
Μέγεθος μερίδας:Διαιρέστε το μοσχαρίσιο κρέας σε 3 μερίδες και γεμίστε το
με το πράσο

• Προσθέστε τα υπόλοιπα 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι στο τηγάνι, προσθέστε
τα πράσα και μαγειρέψτε το, ανακατεύοντας περιστασιακά, έως ότου ροδίσουν,
6 έως 8 λεπτά. 

• Ζεσταίνετε 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε
μέτρια φωτιά. Προσθέστε το μισό κρέας και τηγανίστε το μέχρι να ροδίσει 2-3΄
λεπτά ανά πλευρά.
• Βάλτε το σε πιατέλα και σκεπάστε το.


