
 
 

October 
Monday 11 Tuesday 12 Wednesday 13 Thursday 14 Friday 15 Saturday 16 Sunday 17 

½ πολύσπορο 
γαλοπούλα 

Τυρί 
Χυμός 

1 κεσεδάκι ρυζόγαλο 
 1 κριτσινι 
1 φρούτο 

Χυμός 
Τοστ με γαλοπούλα 
τυρί χαμηλά λιπαρά 

 
ή μισό με μπέικον 

30 γρ γραβιέρα (1/3 
μερίδας κυλικείου) 

Κουλούρι 
Θεσσαλονίκης 

χυμός 

½ αραβική κοτόπουλο 
χυμός 

Μούσλι με γάλα 
Φρούτο 

Ξηροί καρποί 
 

Ομελέτα με 1 αυγό 
πιπεριές μανιτάρια και 
από πάνω 1 φέτα τυρί 

και ντομάτα 
2 φρυγανιές - φρούτο 

½ πολύσπορο 
γαλοπούλα 

 

Γιαούρτι με παξιμάδι ½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς  

 
ή Μισό μπέικον 

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς 

 
2 μερίδες 

ανά δύο ώρες 

½ αραβική κοτόπουλο 
 

 

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς 

 
2 μερίδες 

ανά δύο ώρες 

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς 

 
2 μερίδες 

ανά δύο ώρες 

Κοτόπουλο σουβλάκι 
με ρύζι 

λάχανο καρότο 

Κουνέλι λεμονάτο 
με πατατες ½ μερίδα 

 
Μαρούλι 

Φρούτο ή χυμός 

Σολωμός σχάρας 
Χόρτα 

Φρούτο ή χυμός 

Χοιρινό με σέλινο 
1/2 μερίδα 

Αγγουροντομάτα 
Φρούτο ή χυμός 

 

Λαυράκι σχάρας 
Κολοκυθάκια 

Φρούτο ή χυμός 

½ μερίδα μαγειρευτό 
φαγητό ή μία μερίδα 

ψητό κρέας 
Σαλάτα 

Φρούτο ή χυμός 

Σαλάτα 
Μακαρόνια 

 σάλτσα λαχανικών 
Φρούτο ή χυμός 

2 κριτσίνια με 
ηλιόσπορο 

φρούτο 

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς  

 

Γιαούρτι με μέλι και 
φρούτο 

3 μικρά κριτσίνια 
φρούτο 

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς 

 
  
   

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς 

 
  
   

½ κεσεδάκι φρούτα 
κομμένα μαζί με 

 1 κ σούπας ωμούς 
ξηρούς καρπούς 

 
  
   

Κρητικό παξιμάδι 
Ντομάτα τριμμένη 

λάδι 
Φέτα η κοτατζ τσιζ 

Ceasars 
φρούτο 

Αραβική κοτόπουλο 
Σαλάτα 
φρούτο 

Ρόκα παρμεζάνα 
Ή αραβική κοτόπουλο 

φρούτο  
 

Σπανακόρυζο  
Σαλάτα 
φρούτο 

Πίτσα σπιτική με 
μεγάλη αραβική 

2 φέτες τυρί 
μανιτάρια πιπεριά  

σάλτσα 2 κς 
φρούτο 

2 καλαμάκια 
κοτόπουλο 

Πίτα αλάδωτη 
Σαλάτα 
φρούτο 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 

Γυμναστική 1 ώρα 
Πχ Περπάτημα 

Χορός, κολύμβηση 


