
Εσείς πώς θα ελέγξετε το βάρος σας; 

Ο έλεγχος του βάρους δεν είναι συνώνυμος με τη «στέρηση». Η επίτευξη και η διατήρηση ενός υγιούς βάρους είναι  μία διαδικασία ριζικής 

αλλαγής των διατροφικών επιλογών που στόχο έχει την σωματική και πνευματική ισορροπία. 

 

Οργάνωση: Το πρώτο βήμα για να πετύχετε το στόχο σας είναι η καλή οργάνωση των γευμάτων της εβδομάδας. Ξεκινήστε κάνοντας τον 

προγραμματισμό των επόμενων ημερών.  

 

Ισορροπία: Υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, καλά ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία είναι τα συστατικά που συνθέτουν ένα ισορροπημένο 

γεύμα. Καταναλώστε ποικιλία τροφίμων για να εξασφαλίσετε όσα περισσότερα συστατικά μπορείτε. Θυμηθείτε πως το μέγεθος της μερίδας 

μετράει! 

 

Απόλαυση: Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από μία καθημερινή ανάγκη. Είναι απόλαυση! Για το λόγο αυτό μη συμβιβάζεστε με επιλογές 

που δεν σας ευχαριστούν. Αναζητείστε ανάμεσα στις αναρίθμητες  γευστικές και θρεπτικές λύσεις, εκείνες που σας ικανοποιούν. 



 

Τα υποκατάστατα γεύματος αποτελούν τη σύγχρονη τάση στον έλεγχο του βάρους, διότι βελτιώνουν την ποιότητα και την ποσότητα των 

θερμίδων που καταναλώνετε κάθε ημέρα. Το υποκατάστατο γεύματος Top Diet της Power Health: 

 

•Αποτελεί ένα απόλυτα ισορροπημένο γεύμα 

•Αντιστοιχεί σε μία μερίδα 

•Αυξάνει το αίσθημα του κορεσμού 

•Έχει απολαυστική γεύση 

•Βοηθά να φτάσετε το στόχο για ένα υγιές βάρος  

 

Βάλτε στην καθημερινότητά σας το Top Diet, και τις υπόλοιπες Healthy & Tasty διατροφικές επιλογές της Power Health, και δείτε τις συνήθειές 

σας και το σώμα σας να αλλάζουν. 

 

Οι ποσότητες στο διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ενδεικτικές. Το πρόγραμμα δεν προορίζεται για τις εξατομικευμένες ανάγκες 

που παρουσιάζει κάθε ενδιαφερόμενος. Δεν απευθύνεται σε παιδιά, εγκύους, θηλάζουσες ή ασθενείς.  Για μία εξατομικευμένη προσέγγιση 

επισκεφθείτε ένα διαπιστευμένο διαιτολόγο. 

Εσείς πώς θα ελέγξετε το βάρος σας; 



Πρόγραμμα διατροφής 10 ημερών 

Top Diet Απολαμβάνεις. Χορταίνεις. Χάνεις βάρος! 

Πρωινό Σνακ Μεσημεριανό Σνακ Βραδινό 

Ημέρα 1 

Κουλούρι Θες/νίκης 

& 1 χούφτα μίγμα ξηρών 

καρπών και αποξηραμένων 

φρούτων 

2 Biscoteins 

& Καφέ σκέτο 
Top Diet  2 μικρά φρούτα 

Μπιφτέκια  

με λαχανικά 

Ημέρα 2 My Meal 
2 κριτσίνια 

1 φέτα άπαχο τυρί 

Σαλάτα με  

κοτόπουλο  

και λεμόνι 

5 ντοματίνια  

& 1 κουταλιά μαλακό άπαχο 

τυρί 

Top Diet 

Ημέρα 3 
Τοστ με1 φέτα άπαχο τυρί 

 1 φρούτο 

1 φρούτο 

& 1 φέτα άπαχη γαλοπούλα 
Top Diet All Good 

Ψάρι  

με κινόα 

Ημέρα 4 

Άπαχο γιαούρτι 

& ¾ φλιτζανιού δημητριακά  

& 1 κουταλιά της σούπας 

αποξηραμένα φρούτα 

1 φρούτο Top diet 

1 φρυγανιά  

& 1 κομμάτι καπνιστό 

σολομό 

All Good 

Ομελέτα  

φούρνου  

με λαχανικά 

Ημέρα 5 Top Diet 
1 φλιτζάνι μπαστουνάκια 

λαχανικών με ξύδι και πιπέρι 

Μακαρόνια  

με φακές  

και αρακά 

1 χούφτα μίγμα ξηρών 

καρπών & αποξηραμένων 

φρούτων 

My Meal 



Πρόγραμμα διατροφής 10 ημερών 

Top Diet Απολαμβάνεις. Χορταίνεις. Χάνεις βάρος! 

Πρωινό Σνακ Μεσημεριανό Σνακ Βραδινό 

Ημέρα 6 

2 φρυγανιές ολικής άλεσης 

& 2 κουταλιές άπαχο 

μαλακό τυρί 

& 1 φρούτο 

All Good Τοp Diet 1 φρούτο 
Κοτόπουλο  

με ρύζι 

Ημέρα 7 

2 αυγά βραστά (ή ομελέτα 

φούρνου) 

& 1 φέτα ψωμί 

& 1 κουταλάκι του γλυκού 

μέλι 

1 φρούτο Top Diet 

2 Biscoteins 

Φασολάκια 

Κοκκινιστά 

Ημέρα 8 
Breakfast Time  

& 1 φρούτο 

1 καφές latte, σκέτος με 

κανέλα 

Αραβική Πίτα  

με  

Χούμους  

και Λαχανικά 

1 φλιτζάνι  

ποπ κορν 
Top Diet 

Ημέρα 9 

1 φέτα ψωμί 

& 1 κουταλάκι του γλυκού 

ταχίνι 

& 1 ποτήρι φυσικό χυμό 

πορτοκάλι 

2 Biscoteins 

Καφές σκέτος 

Top diet 

1 κομματάκι (25γρ.) μαύρη 

σοκολάτα  

& 5 φρουντούκια 

Μοσχαράκι  

κοκκινιστό  

με σαλάτα 

Ημέρα 10 
Breakfast Time 

 & 1 φρούτο 

3-4 αποξηραμένα φρούτα  

& 1 κύβος κίτρινο τυρί 

Ψάρι στο  

φούρνο με 

 πατάτες 

All Good Top Diet 



Πρόγραμμα διατροφής 10 ημερών 

Top Diet Απολαμβάνεις. Χορταίνεις. Χάνεις βάρος! 

Μπιφτέκια με λαχανικά Σαλάτα με κοτόπουλο και λεμόνι Ψάρι με κινόα Ομελέτα φούρνου με λαχανικά Μακαρόνια με φακές και αρακά 

Συστατικά 

Για τα μπιφτέκια 

500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά 

2 κουταλιές σούπας βρώμη 

½ κρεμμύδι 

½ καρότο ψιλοκομμένο 

1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο 

1 αυγό 

Μαϊντανός, θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, 

ξύσμα λεμόνι  

Για τα λαχανικά 

1 ½ φλιτζάνι καρότα/ πιπεριές/ 

κολοκυθάκια κομμένα σε φέτες 

1 κουταλιά ελαιόλαδο, θυμάρι 

Συστατικά 

2 μέτρια λεμόνια 

1 κουταλάκι ρίγανη 

4 x 170γρ. φιλέτα στήθος κοτόπουλου 

1 φλιτζάνι κολοκυθάκια κομμένα σε 

μπαστουνάκια 

5 φλιτζάνια πράσινα λαχανικά 

4 κουταλιές ελαιόλαδο 

Αλάτι, πιπέρι, ξύδι μπαλσάμικο 

Συστατικά 

2 κουταλιές ελαιόλαδο 

2 φλιτζάνια μπρόκολο κομμένο σε 

κομμάτια  

3 πιπεριές ψιλοκομμένες 

4 x 100γρ. φιλέτο ψαριού 

200γρ. κινόα 

Ξύσμα από 1 λεμόνι, 1 μικρό κομμάτι 

τζίντζερ ψιλοκομμένο 

Συστατικά 

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένα λαχανικά της 

αρεσκείας σας (πιπεριές, μανιτάρια, 

ντομάτα, κρεμμύδι κλπ) 

½ ποτήρι γάλα 

2 αυγά 

1 κουταλάκι ελαιόλαδο 

Αλάτι 

Συστατικά 

1 ½ φλυτζάνι βρασμένες φακές 

4 φλιτζάνια άβραστα μακαρόνια 

φιογκάκια 

2 φλιτζάνια ελαιόλαδο 

1 ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι 

1 φλιτζάνι μανιτάρια κομμένα σε φέτες 

1 φλιτζάνι αρακά 

2 κουταλάκια χυμό λεμόνι 

Αλάτι, πιπέρι, τριμμένο τυρί 

Εκτέλεση 

Για τα μπιφτέκια 

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180οC, 

ψιλοκόψτε όλα τα λαχανικά και 

χτυπήστε καλά τη βρώμη στο μούλτι. 

Προσθέστε όλα τα υλικά στο κιμά και 

ανακατέψτε καλά. 

Για τα λαχανικά  

Κόβετε τα λαχανικά σε ροδέλες ή 

κύβους ίδιου μεγέθους. Ανακατεύετε 

με τα καρυκεύματα και τα προσθέτετε 

στο ταψί με τα μπιφτέκια. 

Σερβίρετε 1 μέτριο μπιφτέκι (100γρ) 

και 3 κουταλιές σούπας λαχανικά. 

Εκτέλεση 

Ανακατέψτε το ξύσμα από τα 2 

λεμόνια, τη ρίγανη και τις 2 κουταλιές 

ελαιόλαδο και μαρινάρετε το 

κοτόπουλο. Ετοιμάστε το κοτόπουλο 

στο γκριλ και στο τέλος σβήστε με το 

χυμό από τα 2 λεμόνια. Προσθέστε τα 

κολοκυθάκια στο τηγάνι.  

Στη πράσινη σαλάτα προσθέστε το 

υπόλοιπο ελαιόλαδο και το κοτόπουλο.  

Σερβίρετε 2 φλιτζάνια σαλάτα και 120 

γραμμάρια κοτόπουλο (1 παλάμη.) 

Εκτέλεση 

Προθερμάνετε το φούρνο. Σε ένα 

τηγάνι σοτάρετε το μπρόκολο και τις 

πιπεριές. Σε μία κατσαρόλα βράστε τη 

κινόα με 400ml νερό, για 15 περίπου 

λεπτά. Προσθέστε την κινόα στο τηγάνι 

με τα λαχανικά και ανακατέψτε καλά 

για μερικά λεπτά. Ψήστε το ψάρι στο 

φούρνο.  

Σερβίρετε 1 φιιλέτο ψαριού (100γρ.) 

και 1 φλιτζάνι κινόα με λαχανικά. 

Εκτέλεση 

Προθερμαίνετε το φούρνο, και σε ένα 

τηγάνι  με ελαιόλαδο σοτάρετε τα 

λαχανικά. Χτυπάτε τα αυγά με το γάλα. 

Προσθέτετε σε ένα ταψί τα αυγά με τα 

λαχανικά. 

Σερβίρετε την ομελέτα και συνοδεύστε 

με τα All Good. 

Εκτέλεση 

Βράστε ξεχωριστά τις φακές και τα 

μακαρόνια. Ψιλοκόψτε τα λαχανικά και 

σωτάρετέ τα σε ένα τηγάνι. Σουρώστε 

καλά τα μακαρόνια και τις φακές και 

προσθέστε τα στο τηγάνι με τα 

λαχανικά. 

Σερβίρετε περίπου 2 φλιτζάνια 

μακαρόνια με λαχανικά. 



Πρόγραμμα διατροφής 10 ημερών 

Top Diet Απολαμβάνεις. Χορταίνεις. Χάνεις βάρος! 

Κοτόπουλο με ρύζι, φιστίκια Αιγίνης 

και πιπεριές 

Φασολάκια Κοκκινιστά Αραβική Πίτα με Χούμους και 

Λαχανικά 

Μοσχαράκι κοκκινιστό με σαλάτα Ψάρι στο φούρνο με πατάτες και 

κρεμμύδια 

Συστατικά 

1 φλιτζάνι άβραστο ρύζι 

2 ματσάκια μπρόκολο 

2 πράσινα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη 

½ φλιτζάνι φιστίκια Αιγίνης 

2 x 120 φιλέτα στήθος κοτόπουλο 

2 κουταλιές σούπας μέλι 

2 κουταλιές σούπας σος σόγιας 

Αλάτι, πιπέρι 

2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο 

Συστατικά 

1 κιλό φασολάκια  

2 κολοκύθια 

2 καρότα 

2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο 

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

3 σκελίδες σκόρδο σπασμένες 

1 κιλό ντομάτες τριμμένες 

Αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό 

Συστατικά 

4 ροδέλες κρεμμύδι ξερό 

1 πιπεριά ψιλοκομμένη 

1/3 μελιτζάνας 

3 ελιές κομμένες σε φέτες 

4 κουταλιές σούπας χούμους 

1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο 

1 αραβική πίτα ολικής άλεσης 

Μαϊντανός, αλάτι, πιπέρι 

500 gr. Κόκκινο κρέας  

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό 

1 σκελίδα σκόρδο 

2  καρότα 

2 κουταλιές ελαιόλαδο 

½ φλιτζάνι χυμό ντομάτας 

1 φλυτζάνι φρέσκια ντομάτα 

Αλάτι, πιπέρι, ξύλο κανέλας, ζωμός 

βοδινού, μπαχαρικά της αρεσκείας σας. 

3  κουταλιές ελαιόλαδο 

3 κρεμμυδάκια πράσινα ψιλικομμένα 

4 κουταλιές σούπας πάστα καυτερής 

πιπεριάς 

2 x 100γρ. φιλέτο ψαριού 

1 κιλό πατάτες baby κομμένες στη μέση 

Λεμόνι για το σερβίρισμα 

Εκτέλεση 

Βράστε το ρύζι ξεχωριστά. Σε ένα μπολ 

μαρινάρετε το κοτόπουλο  με το μέλι, 

το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι. Σε 

μία κατσαρόλα μαγειρέψτε καλά το 

κοτόπουλο και στο τέλος προσθέστε το 

μπρόκολο, τις πιπεριές και το κρεμμύδι 

Σβήστε τη φωτιά και προσθέστε τα 

φιστίκια Αιγίνης και της σος σόγιας. 

Σερβίρετε 1 στήθος κοτόπουλο, με 3 

κουταλιές ρύζι και λαχανικά. 

Εκτέλεση 

Καθαρίζετε τα φασολάκια και κόβετε τα 

κολοκυθάκια και τα καρότα σε 

κομμάτια ίδιου μεγέθους. Σε μία 

κατσαρόλα σοτάρετε το κρεμμύδι με το 

ελαιόλαδο. Προσθέστε τα λαχανικά και 

μετά από λίγο τις ντομάτες. Σιγοβράστε 

για 40 λεπτά. 

Σερβίρετε 2 φλιτζάνια φασολάκια. 

Εκτέλεση 

Σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο 

σοτάρετε τη μελιτζάνα, και στη 

συνέχεια προσθέστε και τα υπόλοιπα 

λαχανικά. Ψιλοκόψτε τα λαχανικά. 

Απλώστε το χούμους στην αραβική 

πίτα. Προσθέστε τα λαχανικά και τις 

ελιές πάνω από το χούμους και τυλίξτε 

την πίτα.  

(Εάν επιθυμείτε να ετοιμάσετε το δικό 

σας χούμους μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε 1 ½ φλιτζάνι 

βρασμένα ρεβίθια, μυρωδικά της 

αρεσκείας σας, ελαιόλαδο και να τα 

πολτοποιήσετε στο μίξερ) 

Εκτέλεση 

Σε μία κατσαρόλα σιγοβράστε 1  λίτρο 

νερό με ζωμό βοδινού. Σε ένα τηγάνι 

σοτάρετε το κρέας με το κρεμμύδι, τη 

ντομάτα και το ελαιόλαδο. Προσθέστε 

αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά. Σε μία 

άλλη κατσαρόλα προσθέστε το κρέας, 

τα λαχανικά, τη σάλτσα ντομάτας και 

όσο ζωμό χρειαστεί για να καλυφθεί το  

κρέας. Χαμηλώνετε τη φωτιά και 

βράζετε για περίπου 3 ώρες. 

Σερβίρετε 2 κομμάτια (100γρ.) κρέας. 

Συνοδεύστε με πράσινη σαλάτα της 

αρεσκείας σας και 1 φρυγανιά. 

Εκτέλεση 

Προθερμάνετε το φούρνο. Αναμείξτε το 

ελαιόλαδο με 2 κουταλιές από τη 

σάλτσα καυτερής πιπεριάς. Σε ταψί 

προσθέστε τις πατάτες baby, το 

κρεμμύδι και το μίγμα ελαιολάδου/ 

πιπεριάς. Προσθέστε ¼ φλιτζανιού 

νερό. Ψήστε για 25 περίπου λεπτά. 

Μαρινάρετε το ψάρι με την υπόλοιπη 

πάστα καυτερής πιπεριάς, αλάτι, 

πιπέρι. Τοποθετείστε τα φιλέτα ψαριού 

στο ταψί με τα λαχανικά και ψήστε 

μέχρι το ψάρι και τα λαχανικά να 

μαγειρευτούν καλά. 

Σερβίρετε 1 φιλέτο ψαριού (100γρ.) 

και 3 κουταλιές σούπας πατάτες. 


