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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Καλωσορίσατε στο πρόγραμμα της 3-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ! 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάτε μαζί μας αυτό το ταξίδι υγείας και 
ανανέωσης! Το πρόγραμμα αποτοξίνωσης είναι ένα πραγματικό δώρο που 
κάνετε στον εαυτό σας, ένα δώρο καλύτερης υγείας, συνειδητών επιλογών και 
ενεργοποίησης των διαδικασιών αποτοξίνωσης του οργανισμού.    

Αυτό το πρόγραμμα αποτοξίνωσης είναι αποτέλεσμα μιας υπέροχης συνεργασίας 
μεταξύ της Χριστίνας Οικονομίδου Πιερίδου και της ομάδας EnHealthy. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΙΕΡΙΔΟΥ 
www.nutritioncanheal.com

Η Χριστίνα Οικονομίδου Πιερίδου είναι κλινική διαιτολόγος και συγγραφέας βιβλίων 
διατροφής. Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Γίνε ο Διαιτολόγος 
του Εαυτού σου» και το 2016 κυκλοφόρησε το 2ο της βιβλίο με τίτλο: «Anticancer 
– Η προληπτική δύναμη των τροφών». Παράλληλα διοργανώνει συχνά σεμινάρια 
διατροφής για το κοινό. Η Χριστίνα έχει πείρα 20 χρονών στον τομέα της διατροφής 
και συνδυάζει την διαιτολογία με μια πιο ολιστική και φυσική προσέγγιση. 

Το 2017 η Χριστίνα δημιούργησε το Nutrition Can Heal, μια διαδικτυακή πλατφόρμα 
που στηρίζεται στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και στοχεύει:
• Να ενημερώνει για τη θεραπευτική δύναμη των τροφών
• Να βοηθήσει να δημιουργηθεί η κουλτούρα ώστε να ψάχνουμε, να 
 βρίσκουμε και να διορθώνουμε την πραγματική αιτία πίσω από προβλήματα 
 υγείας και 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΩΜΑ ΣΕ 3 ΜΕΡΕΣ  4



• Να συνδυάζει φυσικές και παραδοσιακές θεραπείες με την σύγχρονη 
 επιστήμη της διατροφής.  

Μέσα από τα διάφορα πρωτόκολλα διατροφής που δημιουργεί, όπως για παράδειγμα 
αυτό το 3-ΗΜΕΡΟ πρόγραμμα ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ, επιδιώκει να βοηθήσει στην 
βελτίωση της υγείας και στην πρόληψη διαφόρων προβλημάτων υγείας.    

EN HEALTHY
www.enhealthy.com

Η Μαρίνα Χριστοφόρου και Νατάσα Στυλιανού ίδρυσαν την ομάδα EN HEALTHY το 
2015, με στόχο να μοιράζονται με το κοινό τους πολλές εναλλακτικές συνταγές 
για νόστιμα και υγιεινά φαγητά. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε τα μυστικά μας, 
πως να απολαμβάνουμε νόστιμα, πολύχρωμα, εύκολα και θρεπτικά γεύματα και 
σνακ με τον πιο υγιεινό τρόπο. Στις συνταγές μας δεν χρησιμοποιούμε ζάχαρη, 
γαλακτοκομικά ή άλλα ζωικά προϊόντα. Θα σας εκπλήξει πόσο νόστιμη είναι η 
χορτοφαγική διατροφή. Όπως θα ανακαλύψετε υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνετε 
τα αγαπημένα σας φαγητά πιο υγιεινά αλλά και νόστιμα.

Παρόλο που και οι δύο σπουδάσαμε γραφικές τέχνες, είχαμε πάντα πάθος για τη 
μαγειρική, δοκιμάζαμε νέες ιδέες, αλλάζαμε συνταγές και ανακαλύπταμε νέα υγιεινά 
συστατικά που τα συνδυάζαμε με τρόπο καλλιτεχνικό. Θέλουμε να αποτελέσουμε 
έμπνευση ώστε ο κόσμος να τρώει περισσότερα λαχανικά και να αφαιρέσει από 
τη διατροφή του χημικά πρόσθετα τροφίμων και επεξεργασμένα τρόφιμα όσο το 
δυνατόν περισσότερο.
 
Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να μη βάζουμε ‘ταμπέλες’ στη διατροφή μας, αλλά να 
καταναλώνουμε ότι είναι θρεπτικό για το σώμα μας και ότι μας κάνει να νιώθουμε 
και να είμαστε υγιείς. Οι συνταγές μας είναι φτιαγμένες για να αποτελούν έμπνευση 
για άτομα που θέλουν να απαλλάξουν τον οργανισμό τους από τις βλαβερές τοξίνες. 
Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι κάθε μικρή αλλαγή είναι πολύ σημαντική και 
δεν χρειάζεται να νιώθουμε αποθάρρυνση αν κατά καιρούς δεν τα εφαρμόζουμε όλα 
100%. Ο καθένας μας πρέπει να υποκινείται να υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής!



Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΗΣ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ
 
Στις μέρες μας η υγεία μας δεν μπορεί να θεωρείται κάτι το δεδομένο. Χρόνιες 
παθήσεις, η περιβαλλοντική μόλυνση, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, η έλλειψη χρόνου, 
το άγχος, οι φλεγμονές και η συσσώρευση τοξινών επηρεάζουν την ενέργεια μας, 
την ευεξία μας αλλά και την μακροχρόνια υγεία μας. 

Σε μεγάλο βαθμό όμως είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την υγεία μας. Η διατροφή και 
ο τρόπος ζωής μας είναι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν δυναμικά στην υγεία. 
Οι νεότερες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι τροφές που τρώμε είναι 
πληροφορίες που αποκωδικοποιούν τα γονίδια μας και μπορούν να «σιγήσουν» ή 
να «ενεργοποιήσουν» την έκφραση γονιδίων. Με τις σωστές διατροφικές επιλογές 
μπορούμε να βοηθήσουμε την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υγείας όπως ο 
καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και να θωρακίσουμε το σώμα μας με υγεία και ευεξία. 
Αυτό το πρόγραμμα 3-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ είναι ένα βήμα που θα φέρει 
μια νέα ισορροπία στον οργανισμό. Έχει σχεδιαστεί για άτομα που είναι καινούργιοι 
στην ιδέα της αποτοξίνωσης και θα τους μάθει όλα τα βασικά για τα συστήματα 
αποτοξίνωσης που λειτουργούν στο σώμα. 

Αυτή η αποτοξίνωση είναι σύντομη σε διάρκεια λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
είμαστε ιδιαίτερα πολυάσχολοι και μεγαλύτερα προγράμματα αποτοξίνωσης ίσως 
φαίνονται πολύ πιο δύσκολα ή ακατόρθωτα. Όσο απασχολημένοι κι αν είστε σε αυτή 
τη περίοδο της ζωής σας, είμαστε αισιόδοξες ότι θα μπορέσετε να ακολουθήσετε 
αυτό το πρόγραμμα και θα απολαύσετε τα πολλαπλά του οφέλη!  
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 Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Να αφαιρέσει τροφές που κουράζουν και εξαντλούν τα όργανα αποτοξίνωσης 
  και οδηγούν σε χρόνια φλεγμονή
 • Να προσθέσει θρεπτικές τροφές που δρουν σε κυτταρικό επίπεδο ενδυναμώνοντας 
  το μεταβολισμό και ενισχύοντας την υγιή λειτουργία του σώματος 
 • Να προσθέσει υπερ-τροφές και βότανα με αποδεδειγμένες αποτοξινωτικές 
  ιδιότητες 

Για να πάρετε τα περισσότερα οφέλη από το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να το 
ακολουθείτε κάθε 2 με 3 μήνες, για να προστατεύετε το σώμα σας από τοξίνες και να 
επαναφέρετε την ισορροπία με τη δύναμη της διατροφής. Είμαστε πολύ χαρούμενες 
που ξεκινάτε αυτό το υπέροχο ταξίδι για καλύτερη υγεία! 

Ευχόμαστε ότι θα απολαύσετε αυτές τις 3 μέρες και ότι θα αποτελέσουν έμπνευση 
στη ζωή σας για περισσότερες θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή σας. 

ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
   
Υπάρχουν στιγμές όπου πραγματικά νιώθουμε ότι κάτι έχει «μπλοκάρει», ότι κάποια 
καθημερινά πράγματα φαίνονται όλο και πιο δύσκολα και η κούραση και η κακή 
διάθεση μας καταβάλλουν. Αν κάποια από τα πιο κάτω ισχύουν για σας ή σας 
συμβαίνουν συχνά, τότε το σώμα σας χρειάζεται μια επανεκκίνηση, περισσότερη 
φροντίδα, καλή διατροφή και αποτοξίνωση!  

Αν: 
Νιώθετε υπερβολική κούραση, είστε χωρίς ενέργεια 

Έχετε χαμηλό μεταβολισμό / δυσκολία να χάσετε βάρος 

Έχετε δυσκολίες στον ύπνο 

Υποφέρετε από δυσκοιλιότητα 

Έχετε φουσκώματα μετά τα γεύματα / δυσπεψία 

Έχετε έντονα αέρια 

Έχετε δερματικά προβλήματα όπως ψωρίαση, ακμή, έκζεμα

Έχετε πονοκεφάλους 

Έχετε αλλαγές στη διάθεση 

Έχετε δυσκολία στη συγκέντρωση, νιώθετε «πνευματική θολούρα»  



ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

 • Αν τρώτε χωρίς να έχετε τον έλεγχο 
 • Αν έχετε ανεξέλεγκτη επιθυμία για γλυκά και αμυλούχα τρόφιμα 
 • Αν τρώτε συχνά επεξεργασμένα τρόφιμα ή fast-food
 • Αν έχετε κάνει χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία 
 • Αν έχετε ανεξήγητη υπογονιμότητα

Φυσικά πολλοί από εσάς μπορεί να μην νιώθετε ή να έχετε κάτι από τα πιο πάνω, και 
απλά να θέλετε να κάνετε αυτή την αποτοξίνωση: 
 • να ενδυναμώσετε τους μηχανισμούς αποτοξίνωσης του σώματος
 • να νιώσετε περισσότερη ευεξία και ζωντάνια 
 • προστατεύοντας παράλληλα τη μελλοντική σας υγεία. 

ΟΙ ΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΡΥΦΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Το περιβάλλον γύρω μας δεν είναι πιο τόσο καθαρό και αγνό όπως παλιά. Επικίνδυνα 
εντομοκτόνα, αντιβιοτικά, βαρέα μέταλλα και χημικά που διαταράσσουν την ισορροπία 
των ορμονών μας περνούν μέσω της τροφικής αλυσίδας στη σώμα μας. Αν προσθέσει 
κανείς τον καπνό από το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και την ρύπανση εσωτερικών χώρων, τότε βλέπουμε ότι εύκολα 
μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυξημένη συσσώρευση τοξινών στο σώμα.  

Οι διάφορες τοξίνες εισέρχονται στο σώμα μέσω του αέρα που αναπνέουμε, του νερού 
που πίνουμε, των τροφών που τρώμε και των καλλυντικών που χρησιμοποιούμε. Όλοι μας 
είμαστε εκτεθειμένοι σε χιλιάδες χημικές ουσίες πολλές από αυτές έχουν μελετηθεί ελάχιστα 
για την επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία. 

Πολύ συχνά η εισροή τοξινών είναι τόσο μεγάλη που τα αποτοξινωτικά όργανα αδυνατούν 
να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Οι τοξίνες τότε αρχίζουν να συσσωρεύονται σε 
διάφορα όργανα, να εμποδίζουν τη σωστή τους λειτουργία και αρχίζουν να εμφανίζονται 
προβλήματα υγείας. 

Η συσσώρευση τοξινών στο σώμα εμποδίζει την σωστή λειτουργία:
 • του ανοσοποιητικού συστήματος 
 • των ορμονών στο σώμα 
 • του θυροειδή  
 • του δέρματος 
 • του εγκεφάλου 

Η συσσώρευση τοξινών στο σώμα οδηγεί σε:
 • φλεγμονές (όπως αρθρίτιδα, ψωρίαση) 
 • υπογονιμότητα, πολυκυστικές ωοθήκες, 
 • αύξηση βάρους,
 • ακανόνιστος κύκλος περιόδου και άλλα γυναικολογικά προβλήματα
 • αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτη τύπου ΙΙ
 • πονοκεφάλους, κακή μνήμη και κατάθλιψη
 • μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολία συγκέντρωσης
 • καρκίνο
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ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 

Το σώμα μας μπορεί να εξουδετερώνει και να αποβάλλει τοξίνες μέσω του συκωτιού, 
του λεμφικού συστήματος, του παχέως εντέρου, των νεφρών, του δέρματος και των 
πνευμόνων. Συχνά τα κανάλια αποτοξίνωσης του σώματος μπλοκάρονται, όπως για 
παράδειγμα όταν υπάρχει δυσκοιλιότητα. 

Ένα σωστό πρόγραμμα αποτοξίνωσης όπως η 3-ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ που θα 
κάνετε μαζί μας, είναι σχεδιασμένο για να ενισχύσει τη δράση των αποτοξινωτικών 
οργάνων και να επαναφέρει την ισορροπία και τη σωστή λειτουργία σε κυτταρικό 
επίπεδο αλλά και συνολικά σε όλο το σώμα.   

Κάνοντας αποτοξίνωση σε συχνές περιόδους στη ζωή σας μπορεί να αντιστρέψει 
τη φθορά που δημιουργούν οι τοξίνες και να βοηθήσει να έχετε ένα υγιές 
ανοσοποιητικό σύστημα. 

Το 3-ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ θα βοηθήσει το σώμα να 
επαναφέρει την ισορροπία του. 

Θα ξανα-προγραμματίσει το σώμα για καλύτερη υγεία και θα νιώσετε 
καλύτερη ενέργεια και ζωντάνια! 

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 3-ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 

Ανάλογα από την κατάσταση της υγείας σας, τα επίπεδα τοξινών στον οργανισμό 
σας και τις πρόσφατες διατροφικές σας συνήθειες, θα έχετε διαφορετική εμπειρία 
κατά τη διάρκεια της 3-ήμερης αποτοξίνωσης. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά διατροφικά πλάνα για ενίσχυση της αποτοξίνωσης. Το 
πλάνο αυτό είναι ένα πρόγραμμα για άτομα που είναι νέοι και τώρα ξεκινάνε με την 
ιδέα της αποτοξίνωσης, και το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές 
αρχές της αποτοξίνωσης.   

Συνήθως το πρόγραμμα αυτό δεν έχει δυσάρεστες συνέπειες, κυρίως επειδή είναι 
σύντομο και στοχεύει σε μια ήπια ενίσχυση των φυσικών διαδικασιών αποτοξίνωσης 
του οργανισμού. 
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Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχει μια μικρή 
πιθανότητα να παρατηρήσετε κάποιο από τα πιο κάτω:

• φαγούρα στο δέρμα 
• πονοκέφαλο  
• να είστε λίγο ευέξαπτοι 
• προσωρινή ατονία

Άτομα που λαμβάνουν καθημερινά μεγάλη ποσότητα καφεΐνης είναι πιο πιθανόν να 
έχουν πονοκέφαλο κάποια στιγμή κάνοντας το πρόγραμμα. 

Επίσης άτομα που έχουν πολύ ζάχαρη στη διατροφή τους είναι πιθανόν να έχουν 
πονοκέφαλο και να νιώσουν ένταση κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

Από την πείρα μας είναι επίσης πιθανόν κάποιοι να αισθανθούν έντονη επιθυμία για 
συγκεκριμένες τροφές, ιδιαίτερα τροφές με τις οποίες υπάρχει κάποια συναισθηματική 
σύνδεση.   

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Οι περισσότεροι που κάνουν την αποτοξίνωση αυτή αναφέρουν μεγάλη αύξηση στα 
επίπεδα ενέργειας τους. Σχεδιάσαμε την 3-ήμερη αυτή αποτοξίνωση για να δώσουμε 
στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να ενεργοποιηθούν οι 
μηχανισμοί ανανέωσης και ίασης στο σώμα. 

Παράλληλα κατά την περίοδο αυτής της αποτοξίνωσης θα βελτιωθεί η πέψη των 
τροφών, βοηθώντας σημαντικά να νιώσετε πιο ανάλαφροι και καλύτερη ενέργεια. 

Στο μενού μας θα βρείτε ειδικά επιλεγμένες υπέρ-τροφές που αυξάνουν την 
παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο, έτσι μπορείτε να περιμένετε ότι θα 
νιώσετε άμεσα την επίδραση αυτή. 
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ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ 3-ΗΜΕΡΗ 
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ; 

Λόγω του ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να νιώσετε κάποιο από τα πιο πάνω 
συμπτώματα, είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε την αποτοξίνωση σας σε μια χρονική 
περίοδο που είναι σχετικά ήρεμη για σας. Για παράδειγμα βρείτε μια περίοδο όπου 
δεν έχετε να ταξιδέψετε, δεν έχετε πολλή δουλειά, εξετάσεις ή κάποιο συμβάν που 
πιθανόν να σας αναστατώνει. Ξεκινήστε το πρόγραμμα αυτό όταν τα υπόλοιπα που 
συμβαίνουν γύρω σας είναι σχετικά τακτοποιημένα και ήρεμα, ώστε να μπορέσετε 
να βάλετε όλη σας την ενέργεια στην αγορά των υλικών, στην ετοιμασία φρέσκων 
και υγιεινών γευμάτων και στη χαλάρωση.  

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

Είναι σημαντικό να πούμε ότι η αποτοξίνωση δεν αφορά μόνο το τι τρώμε. Οι 
σκέψεις και τα συναισθήματα μας αποτελούν επίσης συχνά αιτία συσσώρευσης 
τοξικών συναισθημάτων που δημιουργούν οξείδωση, φλεγμονές και φθορά 
στο σώμα. Αν είστε ιδιαίτερα αγχωμένοι αυτήν την περίοδο, αν δεν κοιμάστε 
ικανοποιητικά, αν δεν γυμνάζεστε και αν έχετε ένταση, η 3-ήμερη αποτοξίνωση 
μπορεί να σας αυξήσει το στρες και δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε στο μέγιστο.  

Φροντίστε για τα πιο κάτω ενώ ακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης:

• Φροντίστε να δημιουργήσετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας
• Βρείτε χρόνο για ξεκούραση και για περισσότερο ύπνο
• Προγραμματίστε κάποιο είδος ελαφριάς άσκησης
• Πάρτε 1-2 μέρες άδεια από τη δουλειά αν είναι εφικτό
• Βρείτε το χρόνο να βγείτε για λίγο έξω στη φύση 
• Ακούστε χαλαρωτική μουσική

Η βασική φιλοσοφία της αποτοξίνωσης δεν είναι η στέρηση. Η περίοδος αυτή είναι 
μια περίοδος φροντίδας προς τον εαυτό μας, συνειδητών επιλογών και χαλάρωσης. 
Εκμεταλλευτείτε αυτήν την περίοδο για να επανεξετάσετε τη σχέση σας με το 
φαγητό. Σκεφτείτε τι τρώτε και γιατί, και προσπαθήστε να απελευθερωθείτε από 
τους δεσμούς της συναισθηματικής υπερφαγίας. Παράλληλα αυτές τις 3 μέρες της 
αποτοξίνωσης σκεφτείτε ποιες από τις νέες τροφές που δοκιμάζετε θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στη ρουτίνα της διατροφής σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ, ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 

Αυτές οι μέρες δεν είναι κατάλληλες για να βάλετε το σώμα σας σε μεγάλη σωματική 
πίεση με έντονη άσκηση. Είναι μια περίοδος για μια σε βάθος ανανέωση και η έντονη 
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άσκηση εμποδίζει αυτή τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, η ήπια άσκηση θα βοηθήσει την 
κυκλοφορία και θα βοηθήσει στην αποτοξίνωση. Άσκηση που μπορείτε να κάνετε: 

• Περπάτημα έξω στη φύση 
• Pilates  
• Stretching
• Κολύμπι 

ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
Το ανοσοποιητικό σύστημα αναζωογονείται κατά τις ώρες του ύπνου. Νέες έρευνες 
έχουν δείξει ότι τα κύτταρα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου αποβάλλουν 
τοξίνες που μαζεύονται τις ώρες που είμαστε ξύπνιοι. Ο ύπνος και η ξεκούραση είναι 
λοιπόν το ίδιο σημαντικά όσο και η διατροφή, και είναι καλό να μπουν και αυτά στις 
προτεραιότητες σας κατά την περίοδο της αποτοξίνωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Για να αποφύγετε αρνητικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και ατονία:
• Να πίνετε πολύ νερό, κατά προτίμηση φιλτραρισμένο. Στοχεύετε 7-8 ποτήρια 
 νερό κάθε μέρα. 
• Φροντίστε να ξεκουράζεστε ικανοποιητικά. 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ; 

Λόγω πιθανόν επιπλοκών στην υγεία, εισηγούμαστε να μην ακολουθήσετε 
πρόγραμμα αποτοξίνωσης χωρίς εξατομικευμένη παρακολούθηση από 
ειδικό κλινικό διαιτολόγο αν έχετε:  
• Διαβήτη Τύπου I  
• Νεφροπάθεια 
• Εγκολπωματίτιδα  
• Ουρική αρθρίτιδα 
• Έξαρση σε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου όπως ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn’s 
• Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε 
• Αν σας έχει συμβουλέψει σχετικά γιατρός ή ειδικός σε θέματα διατροφής λόγω 
 της δικής σας προσωπικής κατάστασης υγείας. 

ΠΕΠΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ευαίσθητο Έντερο 
Αν υποφέρετε από το σύνδρομο του υπερευαίσθητου εντέρου ή απλά έχετε 
ενοχλήσεις στα έντερα σας όταν τρώτε φρούτα και λαχανικά είναι σημαντικό 
να κάνετε κάποιες αλλαγές στο μενού της αποτοξίνωσης και να συμπεριλάβετε 
περισσότερα ψημένα λαχανικά παρά ωμές σαλάτες. Μπορείτε επίσης να βάζετε 
κάποια λαχανικά όπως το σπανάκι σε ζεστό νερό για 1 λεπτό πριν το βάλετε στο 
μπλέντερ σας σε smoothie. Η θερμότητα διασπά τις φυτικές ίνες που μπορεί να 
ερεθίσουν ένα ευαίσθητο έντερο. Αν το πεπτικό σας είναι πολύ ευαίσθητο μπορείτε 
να αλέθετε τα φρούτα όπως το μήλο και το αχλάδι ώστε να κάνετε πιο εύκολη την 
πέψη τους. 
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Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης μπορεί να 
αισθανθείτε ένα μικρό φούσκωμα λόγω της αύξησης στις φυτικές ίνες στη διατροφή 
σας. Αν όντως το αισθανθείτε μην ανησυχήσετε γιατί είναι κάτι που θα περάσει μόλις 
το πεπτικό σας συνηθίσει την μεγαλύτερη ποσότητα φυτικών ινών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ  

Όπως είπαμε και νωρίτερα, η βασική φιλοσοφία της 3-ήμερης αποτοξίνωσης 
είναι:
• να αφαιρέσουμε τροφές που επιβαρύνουν τα αποτοξινωτικά όργανα και οδηγούν 
 σε χρόνια φλεγμονή  
• να προσθέσουμε θρεπτικές τροφές που καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού 
 σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και 
• να προσθέσουμε τροφές και βότανα με αποδεδειγμένη αποτοξινωτική δράση. 

Για να πετύχουμε τα πιο πάνω πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω γενικές 
συμβουλές:
• Αφαιρέστε τη ζάχαρη τελείως από τη διατροφή σας για αυτές τις 3 μέρες. 

• Αφαιρέστε το αλκοόλ και την καφεΐνη. 

• Αφαιρέστε τροφές που έχουν γλουτένη (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και τα προϊόντα 
 τους όπως ψωμί, μακαρόνια, παξιμάδι, κράκερ, δημητριακά προγεύματος).

• Αφαιρέστε τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

• Αφαιρέστε το κρέας και τα πουλερικά. 

• Η κατανάλωση ψαριού και αυγών μπορεί να συνεχιστεί. Προτιμάτε αυγά 
 βιολογικά ή ελευθέρας βοσκής, μικρά ψάρια όπως σαρδέλες, τσιπούρα ή λαυράκι 
 και άγρια ψάρια. 

• Αφαιρέστε υδρογονοποιημένα λίπη (μαργαρίνη και επεξεργασμένα τρόφιμα όπως 
 μπισκότα κλπ). 

• Αφαιρέστε φυτικά λάδια όπως ηλιέλαιο, σογιέλαιο και καλαμποκέλαιο. Επιλέγετε 
 αγνό παρθένο ελαιόλαδο.  

• Αφαιρέστε όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα που περιέχουν συντηρητικά, 
 χρωστικές ουσίες ή άλλα πρόσθετα τροφίμων. Αφαιρέστε τρόφιμα σε κονσέρβες 
 όπως τόνος ή καλαμπόκι λόγω της επικάλυψης πλαστικού που περιέχουν.  

• Επιλέγετε τροφές όσο το δυνατόν στην πιο φυσική τους μορφή.  

• Αποφεύγετε φρούτα και λαχανικά που δεν είναι βιολογικά.  
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ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Ενώ θα ήταν το ιδανικό να τρώμε όλοι πάντα βιολογικά τρόφιμα, συχνά δεν είναι 
εφικτό, είτε λόγω τιμής είτε διαθεσιμότητας. Το Environmental Working Group 
(EWG) των Η.Π.Α. δίνει κάθε χρόνο συμβουλές για μείωση στην έκθεση μας σε 
φυτοφάρμακα. 

Αποφύγετε τα 12 πιο επιβαρυμένα φρούτα και λαχανικά  

Το Environmental Working Group (EWG) των Η.Π.Α. διενεργεί κάθε χρόνο 
χιλιάδες αναλύσεις τροφίμων και δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα των φρούτων και 
λαχανικών με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χημικά φυτοφάρμακα.
Από την πιο κάτω λίστα, προσπαθήστε όσο είναι δυνατόν να επιλέγετε 
βιολογικής καλλιέργειας φρούτα και λαχανικά:

Να πλένετε όλα τα φρούτα και λαχανικά σας με καθαρό νερό και να τα αφήνετε για 
περίπου 10 λεπτά σε δοχείο με νερό και λίγο ξύδι. 
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ΤΑ 12 ΠΙΟ 
ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ

•	 ΦΡΑΟΥΛΕΣ
•	 ΜΗΛΑ
•	 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
•	 ΡΟΔΑΚΙΝΑ
•	 ΣΕΛΙΝΟ
•	 ΣΤΑΦΥΛΙ
•	 ΚΕΡΑΣΙΑ
•	 ΣΠΑΝΑΚΙ
•	 ΝΤΟΜΑΤΕΣ
•	 ΓΛΥΚΕΣ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ
•	 ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ
•	 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
•	 ΚΑΥΤΕΡΕΣ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ
•	 ΛΑΧΑΝΙΔΕΣ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ

•	 ΚΡΕΜΙΔΙΑ
•	 ΑΒΟΚΑΤΟ
•	 ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ	
 (ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

•	 ΑΝΑΝΑΣ
•	 ΜΑΝΓΚΟ
•	 ΑΡΑΚΑΣ
•	 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
•	 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
•	 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
•	 ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
•	 ΛΑΧΑΝΟ
•	 ΚΑΡΠΟΥΖΙ
•	 GRAPEFRUIT
•	 ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ
•	 ΠΕΠΟΝΙ

ΤΑ 12 ΠΙΟ 

ΚΑΘΑΡΑ



ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αγκινάρα
Η αγκινάρα είναι πλούσια σε προστατευτικά για το συκώτι συστατικά, όπως είναι 
η κιναρίνη, μια ουσία που βοηθά τη λειτουργία του συκωτιού και της χοληδόχου 
κύστης. Η αγκινάρα προστατεύει το συκώτι και το βοηθά να αναγεννηθεί 
Προστατεύει το σώμα από βλαβερές τοξίνες και ενισχύει τη νεφρική λειτουργία. 
Η αγκινάρα επίσης προστατεύει τα επίπεδα της γλουταθειόνης στο συκώτι. 
Η γλουταθειόνη είναι ένα αμινοξύ που πιστεύεται ότι είναι το ισχυρότερο 
αντιοξειδωτικό στο σώμα. Στο συκώτι οι τοξίνες ενώνονται με τη γλουταθειόνη για 
να μπορούν να αδρανοποιηθούν και να αποβληθούν από το σώμα. 

Παντζάρι 
Το παντζάρι είναι το καλύτερο τρόφιμο για το συκώτι σας. Το έντονο του κόκκινο-μωβ 
χρώμα οφείλεται σε φυτοθρεπτικά συστατικά με έντονη αντι-φλεγμονώδη δράση. 
Τα παντζάρια είναι η πιο πλούσια πηγή βηταϊνης, ενός αμινοξέου με σημαντική 
δράση στην αποτοξίνωση στο συκώτι. Η βηταϊνη βοηθά το συκώτι να διασπάσει τα 
λίπη και να τα αποβάλει στο λεπτό έντερο με τη μορφή της χολής. Έχει ερευνηθεί 
ιδιαίτερα η ικανότητα της να προλαβαίνει και να αντιστρέφει καταστροφή του 
συκωτιού από την κατάχρηση αλκοόλ. Από τη μελέτη των θεραπευτικών ιδιοτήτων 
του παντζαριού βλέπουμε επίσης ότι προστατεύει τα συκώτι από διάφορες άλλες 
τοξικές ουσίες όπως τα παρασιτοκτόνα στην τροφική αλυσίδα και διάφορα φάρμακα.

Λαχανικά που έχουν υποστεί ζύμωση (sauerkraut) 
Το πεπτικό μας σύστημα αποτελεί το σπίτι για δισεκατομμύρια βακτήρια. Τα 
προστατευτικά βακτήρια έχουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό και στην 
αποβολή τοξινών από το έντερο. Τα προβιοτικά είναι τρόφιμα ή συμπληρώματα 
με ζωντανά καλά βακτήρια που έχουν πολλές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία 
μας. Βρίσκονται κυρίως σε αυθεντικό ζωντανό αιγοπρόβειο γιαούρτι, στο κεφίρ, σε 
λαχανικά που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το γερμανικό ξινολάχανο (sauerkraut). 
Κατά περιόδους είναι ωφέλιμο να ενισχύουμε τη λήψη προβιοτικών οργανισμών με 
τη διατροφή μας για να επαναφέρουμε την υγεία του εντέρου σε καλή κατάσταση. 

Μερικά στελέχη βακτηρίων δεσμεύουν τοξίνες και βαρέα μέταλλα που βρίσκονται 
στο έντερο και τα αποβάλλουν από το σώμα. Συμβάλλουν επίσης στην παραγωγή 
μερικών από τα πιο σημαντικά αποτοξινωτικά ένζυμα στο έντερο.
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•	 ΚΡΕΜΙΔΙΑ
•	 ΑΒΟΚΑΤΟ
•	 ΣΙΤΑΡΟΠΟΥΛΑ	
 (ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

•	 ΑΝΑΝΑΣ
•	 ΜΑΝΓΚΟ
•	 ΑΡΑΚΑΣ
•	 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
•	 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
•	 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
•	 ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
•	 ΛΑΧΑΝΟ
•	 ΚΑΡΠΟΥΖΙ
•	 GRAPEFRUIT
•	 ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ
•	 ΠΕΠΟΝΙ



Σκόρδο
Το σκόρδο είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα για την αποτοξίνωση. Ενισχύει την 
παραγωγή του ισχυρότατου αντιοξειδωτικού, της γλουταθειόνης. Το σκόρδο είναι 
επίσης ισχυρή αντικαρκινική δράση και τονώνει την υγεία της καρδίας.  

Λάχανο (κραμπί), λαχανάκια Βρυξελλών και μπρόκολι 
Τα λαχανικά αυτής της ομάδας είναι γνωστά για την ικανότητα τους να 
ενεργοποιούν την φάση ΙΙ αποτοξίνωσης στο συκώτι και βοηθούν να γίνεται σωστά 
η αποτοξίνωση. 

Σπόροι Chia και λιναρόσπορος 
Βοηθούν στη ρύθμιση των κενώσεων του εντέρου και πρόληψη και θεραπεία της 
δυσκοιλιότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς το παχύ έντερο αποτελεί την 
κύρια οδό εξόδου για αποβολή τοξινών από το σώμα.   

Κουρκουμάς 
Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται για τις θεραπευτικές του ιδιότητες από την 
αρχαιότητα. Στις μέρες μας η δράση του έχει μελετηθεί με χιλιάδες επιστημονικές 
έρευνες. Η ενεργή του ουσία κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη, 
αντικαταθλιπτική, αντιπηκτική και αντικαρκινική δράση. Βάλτε τον κουρκουμά στη 
διατροφή σας και θα νιώσετε τη διαφορά στην υγεία και την ευεξία σας! Δυστυχώς 
η κουρκουμίνη δεν απορροφάται εύκολα στον οργανισμό, γι’ αυτό απαιτείται να τη 
συνδυάζουμε με μαύρο πιπέρι και ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας για να μπορούμε να 
ευεργετηθούμε από τις ιδιότητες της!

Γαϊδουράγκαθο
Ένα βότανο που είναι συνώνυμο με την αποτοξίνωση! Κατά τη διάρκεια της 
αποτοξίνωσης αυτής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γαϊδουράγκαθο, ένα βότανο 
που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στη βοτανολογία για τη θεραπεία διαφόρων 
νοσημάτων του ήπατος. Το γαϊδουράγκαθο ενεργοποιεί τα δύο αποτοξινωτικά κανάλια 
στο συκώτι και βοηθά στην ανασύνθεση των καταστρεμμένων ηπατικών κυττάρων. 
Συστήνεται η χρήση του σε άτομα που έχουν λιπώδη διήθηση του ήπατος (λιπώδες 
ήπαρ), σε άτομα που παίρνουν μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή και σε άτομα που 
καταναλώνουν αλκοόλ συχνά. 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΩΜΑ ΣΕ 3 ΜΕΡΕΣ  16



Το συκώτι είναι το κατεξοχήν όργανο που είναι υπεύθυνο για την εξουδετέρωση και 
αποβολή τοξινών από το σώμα, έτσι είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε συχνά να 
το διατηρούμε σε καλή κατάσταση. 

Κόλιανδρος
Παραδοσιακή ο κόλιανδρος είναι γνωστός για την ιδιότητα του να ενισχύει την 
πέψη, να ηρεμά το πεπτικό σύστημα και να δυναμώνει το στομάχι και τις εκκρίσεις 
του. Από έρευνες βλέπουμε ότι τα φύλλα κόλιανδρου βοηθούν στην αποτοξίνωση 
ενισχύοντας την αποβολή βαρέων μετάλλων όπως το αλουμίνιο, ο μόλυβδος και ο 
υδράργυρος από το σώμα. 

Λεμόνι
Όταν ακούμε τη λέξη αποτοξίνωση μας έρχεται συχνά στο μυαλό το στημένο λεμόνι 
σε νερό! Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τα λεμόνια βοηθούν την αποβολή τοξινών 
από το σώμα. Το αιθέριο έλαιο D-λεμονίνη από τα έλαια εσπεριδοειδών αυξάνει 
την δράση των αποτοξινωτικών ενζύμων τόσο στη φάση Ι όσο και στη φάση ΙΙ 
της αποτοξίνωσης στο συκώτι. Αυτά τα ένζυμα δρουν στο έντερο και το συκώτι 
μεταβολίζοντας φάρμακα και διάφορους περιβαλλοντικούς ρύπους σε υδατοδιαλυτές 
ουσίες που να μπορούν ακολούθως να αποβληθούν από το σώμα. 
 
Πράσινο τσάι  

Το πράσινο τσάι δρα υπέροχα ως ένας φυσικός αποτοξινωτικός παράγοντας. Το 
ψηλής ποιότητας πράσινο τσάι έχει πολλές θετικές επιδράσεις στην υγεία. Βοηθά την 
καλή κυκλοφορία και προστατεύει από καρδιοπάθειες, είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό 
και εξουδετερώνει από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι η 
αιτία φθοράς του DNA μας, καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα και οδηγούν σε πρόωρη 
γήρανση και οδηγούν σε ασθένειες όπως ο καρκίνος. 



ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 3-ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ 
Έχουμε συνδυάσει τις γνώσεις και τις ικανότητες μας για να σας προσφέρουμε μια 
υπέροχη και συνάμα αποτελεσματική εμπειρία κάνοντας αυτή την αποτοξίνωση.  

Τα υλικά και οι προδιαγραφές των γευμάτων έχουν επιλεγεί από τη διαιτολόγο της 
ομάδας Χριστίνα Οικονομίδου Πιερίδου και είναι στηριγμένα στα πιο πρόσφατα 
δεδομένα από την επιστήμη της διατροφής. Οι συνταγές έχουν δημιουργηθεί και 
δοκιμαστεί από την ομάδα του En Healthy, που είναι γνωστή για τις νόστιμες, 
υγιεινές και μοναδικές συνταγές.  
 
* Κατανοούμε ότι πιθανόν λόγω μη διαθεσιμότητας κάποιων υλικών, λόγω 
έλλειψης χρόνου ή λόγω εποχιακών διαφορών μπορεί να χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε κάποιο γεύμα από το μενού με κάτι άλλο που μπορείτε να 
φτιάξετε στο σπίτι ή να παραγγείλετε σε έξοδο. Αν συμβεί αυτό εισηγούμαστε να 
ακολουθήσετε για την επιλογή του γεύματος ή του σνακ σας τις γενικές οδηγίες 
που υπάρχουν στις προηγούμενες σελίδες. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ  
Ετοιμάσαμε για σας μερικές εισηγήσεις που θα σας βοηθήσουν να 
διατηρήσετε την ενέργεια και ευεξία που νιώθετε μετά την αποτοξίνωση:

1. Εντάξετε στη διατροφή σας κάποια από τα σνακ, τα smoothies ή τις συνταγές που 
 δοκιμάσατε κατά τις μέρες της αποτοξίνωσης

2. Αντικαταστήστε τα γλυκά με φρέσκα ή παστά φρούτα, σκέτα ή ανάμεικτα με 
 ανάλατους ξηρούς καρπούς. 

3. Ξεκινήστε ημερολόγιο διατροφής με τα γεύματα και ροφήματα σας. Αυτό θα σας 
 βοηθήσει να τρώτε πιο συνειδητά και να συγκρίνετε τη διατροφή σας με αυτή που 
 κάνατε κατά την αποτοξίνωση. Πολλές φορές τρώμε χωρίς να συνειδητοποιούμε 
 την ποσότητα και όταν τρώμε στο πόδι συχνά παρασυρόμαστε και τρώμε 
 πειρασμούς που δεν τους είχαμε προγραμματίσει.  
 
 4. Να ενυδατώνεστε καλά κατά τη διάρκεια της μέρας. Να πίνετε 7-8 ποτήρια νερό 
 κάθε μέρα. 

5. Να πίνετε πράσινο τσάι συχνά για να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα από την 
 έντονη αντιοξειδωτική του δράση. 

6. Αποφεύγετε τροφές που αυξάνουν τις φλεγμονές όπως η γλουτένη και τα 
 γαλακτοκομικά. Αν επιλέγετε να τα καταναλώνετε καλό θα ήταν να είναι 
 περιορισμένα διαιτολόγιο σας. 

7. Να τρώτε αγνά τρόφιμα. Αποφεύγετε τρόφιμα επεξεργασμένα και προ πακεταρισμένα 
 με πολλά πρόσθετα και συντηρητικά. 

Φίλοι μας, έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία το 3-ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ! 

Ευχόμαστε να νιώθετε ανανεωμένοι και με περισσότερη ενέργεια μετά από λίγες 
μέρες καθαρής και υγιεινής διατροφής, όπως οι περισσότεροι που ακολουθούν αυτό 
το πρόγραμμα. 

Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να ακολουθείτε την 3-ήμερη αποτοξίνωση 
κάθε μερικές εβδομάδες ή κάθε 2-3 μήνες. Αυτό θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα 
για την μελλοντική σας υγεία και για να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους 
υγείας και ευεξίας. 
 
Οι πλείστοι που έχουν ολοκληρώσει την 3-ήμερη αυτή αποτοξίνωση αναφέρουν ότι 
οι διατροφικές τους συνήθειες αλλάζουν σημαντικά μετά από αυτό το πρόγραμμα.     
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ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΩΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
1 δέσμη σπανάκι 
2 αχλάδια
6 αγγουράκια
6 λεμόνια
1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα 
λεμονιού
2 κόκκινα κρεμμύδια
1 μεγάλο κρεμμύδι
12 κρεμμυδάκια
8 σκελίδες σκόρδο
3-4 οποιαδήποτε πράσινα φύλλα 
για σαλάτα
30 τοματίνια
3 μικρά παντζάρια
7 πορτοκάλια
1/2 κίτρινο πιπέρι
2 καρότα
1 τζίντζερ
9 μπανάνες
Κατεψυγμένα μούρα (500γρ) 
2 βιολογικά μήλα
1 αβοκάντο
1 ντομάτα
2-3 φύλλα μαρουλιού
1 κολοκυθάκι
2 κόκκινες πιπεριές
2 κίτρινες πιπεριές
2 ανανάδες
1/4 μοβ λάχανο
1 δέσμη μαϊντανό
2 δέσμες ρόκα
1 δέσμη φρέσκο   κόλιαντρο
2 δέσμες σπανάκι
1 ακτινίδιο
2 κουταλιές της σούπας 
φρέσκα βατόμουρα
1 μέτριο μάγκο

ΑΛΛΑ 
1 συσκευασία εκχύλισμα βανίλιας 
1 συσκευασία Ινδοκάρυδο
1 κουταλιά της σούπας νιφάδες 
καρύδας 
1/3 φλιτζάνι (70γρ) αναποφλοίωτο 
ρύζι 
1 σάλτσα Tamari 
Αλάτι 
1 μικρό βαζάκι μουστάρδα 
1 λίτρο γάλα καρύδας 
1 συσκευασία κρέμα καρύδας 
Κακάο nibs 
8 κουταλιές της σούπας μέλι ή 
σιρόπι σφενδάμου 
Πράσινο τσάι matcha σε σκόνη 
2 κουταλάκια του γλυκού σπιρουλίνα 
Κακάο 
Προαιρετικά: 2 κάψουλες προβιοτικά
2 κουταλιές της σούπας (30γρ) βρώμη
2 φλιτζάνια αλεύρι βρώμης (260γρ) 
Πιπέρι 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
1 πακέτο (150γρ) καρύδια 
1 κουταλιά φιστίκια 
1 κουταλιά φιστίκια Αιγίνης 
1 πακέτο (150γρ) brazil nuts 
1 πακέτο (40γρ) κουκουνάρι

ΣΠΟΡΟΙ
13 κουταλιές σπόρους chia
1/4 φλιτζανιού σουσάμι
1 φλιτζάνι κεχρί
1 κουταλιά της σούπας μαύρο κύμινο
1/2 φλιτζάνι quinoa
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 
5 κουταλιές της σούπας 
(60γρ) ξηρά cranberries
18 φοινίκια (100γρ) 
2 κουταλιές της σούπας goji μούρα

ΓΙΑ	ΤΑ	DRESSINGS
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
3 κουταλιές φιστικοβούτυρο
Βαλσάμικο ξίδι
Λάδι καρύδας 

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 
1 κουταλιά κύμινο  
μαύρο πιπέρι σε κόκκους
1 συσκευασία κουρκουμά (turmeric)
1/2 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη 
ξηρό ή φρέσκο   θυμάρι 
1 συσκευασία καπνιστή πάπρικα 
Γλυκό τσίλι 
Πράσινο τσάι σε φακελάκια

ΟΣΠΡΙΑ
3/4 φλιτζανιού φακές (160γρ) 
750 γρ προψημένα ρεβίθια 
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1. Αγοράστε εκ των προτέρων όλα τα υλικά από τη λίστα για τα ψώνια.

2. Μπορείτε να ετοιμάσετε όλα τα dressings, να τα αποθηκεύσετε σε γυάλινα 
 βαζάκια και να τα κρατήσετε στο ψυγείο.

3. Πλύνετε και στραγγίστε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά για να είναι έτοιμα 
 για χρήση. 

4. Συγκεντρώστε όλα τα υλικά για τα smoothies, κόψτε τα, βάλτε τα ξεχωριστά 
 σακουλάκια και αποθηκεύστε τα  στην κατάψυξη.

5. Για τα “Burgers” μπορείτε να προετοιμάσετε το μείγμα, να τα πλάσετε και να τα 
 αποθηκεύσετε στην κατάψυξη.

6.  Μετά τις 3 ημέρες του προγράμματος μπορείτε να συνεχίσετε την αποτοξίνωση 
 άλλες 3 ημέρες.



ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
& EN HEALTHY

3 ΜΕΡΕΣΣΕ

ΚΑΘΑΡΟ 
ΣΩΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ



ΣΥΝΤΑΓΕΣ
1Η ΜΕΡΑ
SMOOTHIE ΜΕ ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΑΡΙ  22-23

ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ & ΜΥΡΤΙΛΛΑ 24-25

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΦΑΛΑΦΕΛ  26-27

ΓΑΛΑ ΜΕ TURMERIC (3 ΤΡΟΠΟΙ)  28-29

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΕΧΡΙ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 30-31

2Η ΜΕΡΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ SMOOTHIE DETOX 32-33

ΝΤΟΝΑΤΣ ΜΗΛΟΥ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ  34-35

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΠΟ ΦΑΚΕΣ ΣΕ ‘ΨΩΜΑΚΙ’ ΑΒΟΚΑΝΤΟ  36-39

ΠΑΓΩΤΟ MATCHA ΜΠΑΝΑΝΑ 40-41

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ BRAZIL NUT PESTO 42-43

3Η ΜΕΡΑ
ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ PINA COLADA   44-45 

ΠΟΥΤΙΓΚΑ ΜΕ CHIA ΚΑΙ ΣΩΣ ΜΟΥΡΩΝ 46-47 

ΣΑΛΑΤΑ ORIENTAL ΜΕ ΡΕΒΙΘΙΑ   48-49

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ & BRAZIL NUTS  50-51

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΟΑ ΚΑΙ DRESSING ΑΠΟ ΜΟΥΡΑ   52-53

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ





ΚΑΘΑΡΟ ΣΩΜΑ ΣΕ 3 ΜΕΡΕΣ  23

1ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΓΕΥΜΑ

ΥΛΙΚΑ 

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένες φρέσκες ή κατεψυγμένες μπανάνες (περίπου 2 
μπανάνες)
1 φλιτζάνι μικτά μούρα, φρέσκα ή κατεψυγμένα
1 μικρό παντζάρι
1 φλιτζάνι κρύο νερό
2 κουταλιές σπόρους chia
1 κουταλάκι φρέσκο   τζίντζερ
2 φοινίκα (προαιρετικά)

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
1/2 κουταλάκι σπόρους chia
1 κουταλάκι ινδοκάρυδο 
1 κουταλιά μούρα

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά για το smoothie σε ένα μπλέντερ και αλέθουμε 
 για 1 λεπτό ή μέχρι να γίνει το μείγμα μας κρεμώδες. 

2. Γαρνίρουμε με σπόρους chia, ινδοκάρυδο και μούρα και σερβίρουμε. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ. 2 λεπτά ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ  2 λεπτά ΜΕΡ./ΕΣ 2

SMOOTHIE	ΜΕ	ΜΟΥΡΑ	ΚΑΙ	ΠΑΝΤΖΑΡΙ	





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 2 λεπτά ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά   ΜΕΡ./ΕΣ 9 τρουφάκια

ΥΛΙΚΑ 

1 φλιτζάνι καρύδια (130 γρ.)
8 φοινίκια (85 γρ.)
1 κουταλιά εκχύλισμα βανίλιας
2 κουταλιές της σούπας (20 γρ.) παστά cranberries (μύρτιλλα) 
2 κουταλιές της σούπας (30 γρ.) βρώμη
2 κουταλιές της σούπας ινδοκάρυδο 

ΕΠΙΚΑΛΕΙΨΗ 
2 κουταλιές σπόρους chia
2 κουταλιές της σούπας ινδοκάρυδο 
1 κουταλιά cranberries ψιλοκομμένα

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Βάζουμε όλα τα υλικά για τις τρούφες σε έναν μπλέντερ και αλέθουμε 
 καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά και να σχηματιστεί μια ζύμη.  

2. Σχηματίστε από τη ζύμη μικρά μπαλάκια (περίπου 9).

3. Παίρνουμε δυο μικρά μπολ και βάζουμε στο ένα τους σπόρους chia και ένα 
 άλλο βάζουμε το ινδοκάρυδο μαζί με τα cranberries και ανακατεύουμε με ένα 
 κουτάλι. Καλύπτουμε τα μισά τρουφάκια με chia και τα υπόλοιπα με 
 ινδοκάρυδο και cranberries. Τα τοποθετούμε σε δοχείο που κλείνει 
 αεροστεγώς. 

4. Τα βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα. Καταναλώνουμε μέσα σε 5 ημέρες.
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ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ & ΜΥΡΤΙΛΛΑ

1ΗΜΕΡΑ
Σ Ν Α Κ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 5 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 20 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 15-17 φαλάφελ

ΥΛΙΚΑ 
1 κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
+ λίγο περισσότερα για επικάλυψη 
500 g ρεβίθια ψημένα 
1 φλιτζάνι αλεύρι βρώμης 
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο   κόλιαντρο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 κουταλιά σούπας κύμινο 
Χυμό από 2 λεμόνια
2 σκελίδες σκόρδου
1 κουταλάκι αλάτι
Πιπέρι
1/4 φλιτζάνι σουσάμι
 

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι  
 σε υψηλή θερμοκρασία. Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν, 
 τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα μεταφέρουμε σε ένα μπλέντερ. Αφήνουμε το 
 τηγάνι στην άκρη για μεταγενέστερη χρήση.

2. Προσθέτουμε στο μπλέντερ τα ρεβίθια, το αλεύρι βρώμης, το μαϊντανό, το 
 κόλιαντρο, τα κρεμμυδάκια, το κύμινο, το χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και 
 αλέθουμε το μείγμα. Προσθέτουμε το σουσάμι και αλέθουμε για 2 δευτερόλεπτα. 
 Μπορούμε να το ετοιμάσουμε από το προηγούμενο βράδυ και να το βάλουμε στο 
 ψυγείο, (όσο περισσότερο μείνει στο ψυγείο δένουν καλύτερα οι γεύσεις) ή να το 
 χρησιμοποιήσετε αμέσως.

3. Πλάθουμε το μείγμα σε φαλάφελ, (περίπου 2 κουταλιές της σούπας το καθένα). 

4. Βάζουμε τα φαλάφελ σε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και αλείφουμε και τις 
 δύο πλευρές με ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 Co 

 για περίπου 15 λεπτά. (Μπορούμε να καταψύξουμε τα φαλάφελ μετά το  
 μαγείρεμα για μελλοντική χρήση. Τα βάζουμε σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς  
 και όταν χρειαστεί τα ψήνουμε στους 190 Co μέχρι να ροδίσουν) 

5. Ετοιμάζουμε το dressing ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε ένα μπολ.

6. Βάζουμε τη σαλάτα σε ένα βαθύ πιάτο και σερβίρουμε με το dressing και τα 
 φαλάφελ. 
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ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΦΑΛΑΦΕΛ 

ΣΑΛΑΤΑ (2 ΜΕΡΙΔΕΣ) 
8-10 οποιαδήποτε πράσινα φύλλα 
χοντροκομμένα 
1/2 φλιτζάνι κόλιαντρο ψιλοκομμένο 
1 αγγουράκι σε φέτες 
10 τοματίνια ψιλοκομμένα 
1 παντζάρι κομμένο σε φέτες 
1/2 μικρό κόκκινο κρεμμύδι 
κομμένο σε φέτες 
1/2 πορτοκάλι κομμένο σε φέτες  

DRESSING 
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
4 κουταλιές της σούπας φρέσκο   χυμό 
πορτοκάλι 
Αλάτι, πιπέρι 

1ΗΜΕΡΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 2 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 5 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 1

ΥΛΙΚΑ

1 φλιτζάνι (270 ml) γάλα καρύδας
4 κόκκους μαύρο πιπέρι
1/3 κουταλάκι turmeric
1 κουταλάκι λάδι καρύδας
1 κουταλιά εκχύλισμα βανίλιας
1 κουταλάκι μέλι (προαιρετικό)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Βάζουμε όλα τα υλικά (εκτός από το μέλι) σε μια μικρή κατσαρόλα και  
 θερμαίνουμε για 3-5 λεπτά σε μέτρια φωτιά μέχρι να ζεσταθεί αλλά όχι να 
 φτάσει σε σημείο βρασμού. 

2. Προσθέτουμε το μέλι και απολαμβάνουμε το ρόφημα ζεστό. Μπορούμε 
 επίσης να το αφήσουμε να κρυώσει και να το απολαύσουμε παγωμένο 
 προσθέτοντας πάγο σε ένα μεγάλο ποτήρι. Μια τρίτη επιλογή είναι να 
 αδειάσουμε το μείγμα σε θήκες για παγωτό και να τα βάλουμε στην 
 κατάψυξη.  
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ΓΑΛΑ	ΜΕ	TURMERIC	(3	ΤΡΟΠΟΙ)	

1ΗΜΕΡΑ
Σ Ν Α Κ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 10 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 40 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ 

ΣΑΛΑΤΑ
1 φλιτζάνι κεχρί
Αλάτι, πιπέρι 
2 φλιτζάνια ζεστό νερό
1 φλιτζάνι κόλιαντρο ψιλοκομμένο
1 παντζάρι ψιλοκομμένο σε μικρούς κύβους
10 τοματίνια ψιλοκομμένα
1 αγγουράκι κομμένο σε φέτες 
1 κίτρινη πιπεριά κομμένη κατά μήκος
2-4 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 καρότο κομμένο κατά μήκος με ένα αποφλοιωτή

DRESSING 
4-5 κουταλιές ελαιόλαδο 
1/2 κουταλιά τζίντζερ 
1 σκελίδα σκόρδο σε κομματάκια 
1/2 κουταλάκι ρίγανη 
Χυμό από 1/2 λεμόνι 
Αλάτι, πιπέρι  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ

DRESSING
1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά για το dressing σε ένα μπλέντερ και αναμειγνύουμε 
 για λίγα λεπτά. Αδειάζουμε σε ένα μπολ και το αφήνουμε στην άκρη.

2. Τοποθετούμε το κεχρί σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε το νερό, αλάτι, πιπέρι 
 και το ψήνουμε σε μέτρια προς ψηλή θερμότητα. Όταν αρχίσει να βράζει, 
 χαμηλώνουμε τη θερμότητα και καλύπτουμε την κατσαρόλα.

3. Ψήνουμε για 10-15 λεπτά, μέχρι να απορροφηθεί όλο το νερό. Αφήνουμε 
 στην άκρη για να κρυώσει.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
1 Σε ένα μεσαίο μπολ ανακατεύουμε το κεχρί μαζί με τον κόλιαντρο, το 
 παντζάρι, τα τοματίνια, τα αγγουράκια, τις πιπεριές, τα κρεμμυδάκια και καρότα.

2 Περιχύνουμε το dressing και ανακατεύουμε.
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ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΚΕΧΡΙ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

1ΗΜΕΡΑ
ΔΕΙΠΝΟ
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 2 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 2 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ 

1 φλιτζάνι σπανάκι
2 αχλάδια
1 αγγουράκι 
2 φοινίκια (προαιρετικά)
2/3 φλιτζάνι πράσινο τσάι
1/3 φλιτζάνι πάγο
2-3 κουταλιές χυμό λεμονιού
1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους chia

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και τα χτυπάμε σε δυνατή 
 ταχύτητα. Σερβίρουμε σε δύο ποτήρια και γαρνίρουμε με σπόρους chia.

ΠΡΑΣΙΝΟ	SMOOTHIE	DETOX

2ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΓΕΥΜΑ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 5 λεπτά ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά  ΜΕΡ./ΕΣ 2 

ΥΛΙΚΑ 

2 κουταλιές της σούπας φιστικοβούτυρο
2 μήλα (κατά προτίμηση βιολογικά)

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
1 κουταλιά μούρα goji 
2 κουταλάκια σπόρους chia
1 κουταλιά νιφάδες καρύδας
1 κουταλιά κόκκους κακάο (cacao nibs)
1 φλιτζάνι φιστίκια, ψιλοκομμένα

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Πλένουμε τα μήλα και με το ειδικό εργαλείο αφαιρούμε τον πυρήνα του μήλου, 
 αφήνοντας το μήλο ολόκληρο. Αν δεν έχουμε το ειδικό εργαλείο,  αφαιρούμε  
 προσεκτικά τον πυρήνα με ένα μυτερό μαχαίρι.

2. Κόβουμε τα μήλα σε λεπτές στρογγυλές φέτες. 

3. Απλώνουμε λίγο φιστικοβούτυρο σε κάθε φέτα και γαρνίρουμε. 
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ΝΤΟΝΑΤΣ ΜΗΛΟΥ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ 

2ΗΜΕΡΑ
Σ Ν Α Κ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 10 λεπτά ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 50 λεπτά  ΜΕΡ./ΕΣ 10-12 μπιφτέκια

ΥΛΙΚΑ 

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΠΟ ΦΑΚΕΣ
1/3 φλιτζάνι (70 γρ) αναποφλοίωτο ρύζι
3/4 φλιτζανιού (160 γρ) φακές
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
4 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλιά σούπας φρέσκο   ή 
ξηρό θυμάρι ψιλοκομμένο
1 κουταλάκι του γλυκού turmeric
2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα
1/2 κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό
Χυμό από 1 λεμόνι
2 κουταλιές σάλτσα Tamari (προαιρετικά)
1 φλιτζάνι (130 γρ) αλεύρι βρώμης
1 κουταλάκι αλάτι
Πιπέρι
3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 μεγάλο αβοκάντο, κομμένο στη μέση κατά μήκος
1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους chia

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ξεπλένουμε το ρύζι με τρεχούμενο νερό και το στραγγίζουμε. Σε μια μεγάλη 
 κατσαρόλα ζεσταίνουμε 10 φλιτζάνια νερό σε ψηλή θερμοκρασία. Προσθέτουμε 
 το ρύζι, το ανακατεύουμε μία φορά και το βράζουμε χωρίς να το καλύψουμε 
 για 35 έως 40 λεπτά ή μέχρι να είναι μαλακό. Αν έχει επιπλέον νερό,  
 στραγγίζουμε το ρύζι και το αφήνουμε στην άκρη.   

2. Στο μεταξύ ξεπλένουμε τις φακές σε τρεχούμενο νερό. Βράζουμε 12 φλιτζάνια  
 νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε ψηλή θερμοκρασία. Προσθέτουμε τις φακές 
 και ψήνουμε για 30-40 λεπτά ή έως ότου ψηθούν οι φακές. Στραγγίζουμε από 
 επιπλέον νερό και αφήνουμε στην άκρη.  

3. Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι  
 και σοτάρουμε τα κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν. Τα μεταφέρουμε σε ένα 
 μπλέντερ. Κρατάμε το τηγάνι για τη συνέχεια. 
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ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΠΟ ΦΑΚΕΣ ΣΕ ‘ΨΩΜΑΚΙ’ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

DRESSING 
3 κουταλιές ελαιόλαδο
2 κουταλιές βαλαμικό ξίδι
1 κουταλιά μέλι ή σιρόπι 
σφενδάμου

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
1 ντομάτα κομμένη σε φέτες
1/2 αγγουράκι κομμένο σε φέτες
1/2 κόκκινο κρεμμύδι κομμένο 
σε φέτες
2-3 φύλλα μαρουλιού

2ΗΜΕΡΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΕΚΤΕΛΕΣΗ 1 



ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΠΟ ΦΑΚΕΣ ΣΕ ‘ΨΩΜΑΚΙ’ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

4. Προσθέτουμε στο μπλέντερ όλα τα υλικά για τις φακές και αναμειγνύουμε. 
 Αν χρειαστεί κατεβάζουμε το μείγμα από τα τοιχώματα του μπλέντερ και  
 επαναλαμβάνουμε μέχρι να ενωθούν τα υλικά μας.

5. Ιδανικά αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για 4-5 ώρες ή για όλο το βράδυ (όσο 
 περισσότερο μένει στο ψυγείο τόσο το καλύτερο). 

6. Πλάθουμε τα μπιφτέκια μας, περίπου 3 κουταλιές της σούπας για κάθε μπιφτέκι. 
 Ψήνουμε τα μπιφτέκια μας στο φούρνο ή σε αντικολλητικό τηγάνι. (Μπορούμε  
 να αποθηκεύσουμε τα ψημένα μπιφτέκια στην κατάψυξη για μελλοντική 
 χρήση). - Βλέπε σημείωση.

7.  Αφαιρούμε προσεκτικά τη φλούδα από το αβοκάντο. Κόβουμε μια μικρή φέτα  
 από το στρογγυλό μέρος ούτως ώστε να μπορούν να σταθούν.

8. Σερβίρουμε το μπιφτέκι μας πάνω στο μισό αβοκάντο, προσθέτουμε το 
 μαρούλι, το αγγουράκι, τη ντομάτα και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε 1-2 
 κουταλιές από το dressing. Επαναλαμβανουμε την διαδικασία. Προσθέτουμε  
 στην κορυφή το άλλο μισό αβοκάντο και πασπαλίζουμε με σπόρους chia. 

DRESSING
Αναμειγνύουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για το dressing.

Σημείωση:
Για ψήσιμο στο φούρνο: Βάζουμε τα μπιφτέκια σε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος 
και αλείφουμε και τις δύο πλευρές με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε στο γκριλ 7 λεπτά 
την κάθε πλευρά. 

Για ψήσιμο σε αντικολλητικό τηγάνι: Ζεσταίνουμε 2-3 κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο σε ψηλή θερμοκρασία και ψήνουμε και τις δύο πλευρές μέχρι να 
ροδίσουν. 

Για να φυλάξουμε τα μπιφτέκια στην κατάψυξη: Βάζουμε τα ψημένα μπιφτέκια 
σε δοχείο κατάλληλο για κατάψυξη και τα αποθηκεύουμε για μέχρι 1 μήνα. Τα 
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 C.

2ΗΜΕΡΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
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ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ

2ΗΜΕΡΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΕΚΤΕΛΕΣΗ 2 

(ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 12 ώρες ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 45 λεπτά  ΜΕΡ./ΕΣ 6-8

ΥΛΙΚΑ 
ΦΑΚΕΣ
3/4 φλιτζάνι (160 g) φακές μουλιασμένες 
στο νερό από το προηγούμενο βράδυ 
1/3 φλιτζάνι (70g) καστανό ρύζι μουλιασμένο 
στο νερό από το προηγούμενο βράδυ
3-4 κουταλιές ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 
4 σκελίδες σκόρδο
1 κουταλιά της σούπας φρέσκο   ή ξηρό θυμάρι  
1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά 
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα
1/2 κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα
Χυμό από 1 λεμόνι 
2 κουταλιές σάλτσα Tamari (προαιρετικά)
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
Πιπέρι
1/2 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ξεπλένουμε και στραγγίζουμε τις φακές και το ρύζι. Βάζουμε το ελαιόλαδο 
 σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, τα φρέσκα 
 κρεμμυδάκια και το σκόρδο για 3-5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.  

2. Προσθέτουμε τις φακές, το ρύζι, το θυμάρι, τον κουρκουμά, τη μουστάρδα, 
 την καπνιστή πάπρικα, το χυμό λεμονιού, το Tamari sauce και 2 ποτήρια  
 νερό. Ανακατεύουμε και κλείνουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της. Ψήνουμε 
 σε μέτρια φωτιά για 40-45 λεπτά. Ανακατεύουμε κάθε 15-20 λεπτά και αν 
 χρειαστεί προσθέτουμε λίγο περισσότερο νερό αν έχει απορροφηθεί καίνε 
 οι φακές μας χρειάζονται περισσότερο ψήσιμο. Μέχρι το τέλος του ψησίματος 
 θα πρέπει να έχει απορροφηθεί όλο το νερό. Στο τέλος προσθέτουμε το αλάτι,  
 το πιπέρι και τον μαϊντανό. (Δεν βάζουμε το αλάτι από την αρχή για να μην 
 σκληρύνουν οι φακές).

DRESSING
Αναμειγνύουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για το dressing.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
Σερβίρουμε τις φακές σε μπολάκια και προσθέτουμε με τα λαχανικά για το 
γαρνίρισμα.

Σημείωση: Αν περισσέψουν οι φακές μας, μπορούμε να τις βάλουμε σε ένα δοχείο 
που κλείνει αεροστεγώς και να τις αποθηκεύσουμε στην κατάψυξη για μέχρι 3 μήνες.

DRESSING 
3 κουταλιές ελαιόλαδο
2 κουταλιές βαλαμικό ξίδι
1 κουταλιά μέλι ή σιρόπι 
σφενδάμου

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
1 ντομάτα κομμένη σε μικρούς 
κύβους
1/2 φέτα αγγουράκι
1/2 φέτα κόκκινο κρεμμύδι 
2-3 φύλλα μαρουλιού ψιλοκομμένα
1 μεγάλο αβοκάντο κομμένο σε 
μικρούς κύβους
2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κουταλάκι του γλυκού σπόρους 
chia





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 10 λεπτά ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά  ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ 

2 μπανάνες κομμένες σε κομματάκια κατεψυγμένες 
1 κουταλάκι του γλυκού matcha 
1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

ΣΩΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
1 κουταλιά σκόνη κακάο
1 κουταλιά μέλι
1 κουταλιά λάδι καρύδας

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
1 κουταλιά φιστίκια Αιγίνης ψιλοκομμένα

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΓΩΤΟ

1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά για το παγωτό σε ένα μπλέντερ και ανακατεύουμε 
 μέχρι να γίνει το μείγμα μας κρεμώδες και απαλό.

2. Σερβίρουμε σε ένα μπολ, γαρνίρουμε με τη σως σοκολάτας και προσθέτουμε 
 τα φιστίκια.

ΣΩΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά για τη σως σοκολάτας σε ένα μικρό μπολ και  
 ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει το μείγμα μας λείο. (Εάν δεν 
 χρησιμοποιήσουμε το σως σοκολάτας, μπορούμε να πασπαλίσουμε το παγωτό 
 μας με λίγη σκόνη κακάο και φιστίκια Αιγίνης).
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ΠΑΓΩΤΟ	MATCHA	ΜΠΑΝΑΝΑ

2ΗΜΕΡΑ
Σ Ν Α Κ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 10 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ

BRAZIL NUT PESTO DRESSING 
1/3 φλιτζάνι brazil nuts
1/2 φλιτζάνι φύλλα βασιλικού
Χυμό από 1 λεμόνι
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Χυμό από 1 πορτοκαλιού
1 κουταλάκι του γλυκού ακατέργαστο μέλι

ΣΑΛΑΤΑ
1 μεγάλο καρότο κομμένο σε λεπτές φέτες με αποφλοιωτή
1 κολοκυθάκι κομμένο σε λεπτές φέτες με αποφλοιωτή 
8 τοματίνια 
1/3 φλιτζάνι κόκκινο πιπέρι κομμένο σε φέτες
1/3 φλιτζάνι κίτρινο πιπέρι κομμένο σε φέτες
1 αγγουράκι ψιλοκομμένο
1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
1 κουταλιά κουκουνάρια

ΟΔΗΓΙΕΣ

BRAZIL NUT PESTO DRESSING 

1 Προσθέτουμε όλα τα συστατικά για το pesto σε ένα μπλέντερ και  
 αναμειγνύουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Αφήνουμε στην άκρη 
 μέχρι να ετοιμάσουμε τη σαλάτα, ή εάν θα το χρησιμοποιήσουμε άλλη μέρα 
 μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο για 4-5 ημέρες. 

ΣΑΛΑΤΑ

1. Βάζουμε σε μια πιατέλα όλα τα υλικά για τη σαλάτα, προσθέτουμε 1-2 
 κουταλιές από το pesto και ανακατεύουμε. 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΩΜΑ ΣΕ 3 ΜΕΡΕΣ  43

ΣΑΛΑΤΑ	ΜΕ	BRAZIL	NUT	PESTO

2ΗΜΕΡΑ
ΔΕΙΠΝΟ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 2 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 2 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ

1 φλιτζάνι κατεψυγμένα ή φρέσκα κομμάτια μπανάνας (2 μπανάνες)
1 φλιτζάνι ανανά κομμένο σε κύβους
1/2 φλιτζάνι γάλα καρύδας
2 κουταλάκια του γλυκού σκόνη σπιρουλίνας

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
1 κουταλιά της σούπας νιφάδες καρύδας
1 κουταλιά γλυκού goji berries 

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά για το smoothie σε ένα μπλέντερ και αναμειγνύουμε  
 για 1 λεπτό μέχρι να γίνει το μείγμα κρεμώδες.

2.  Γαρνίρουμε με νιφάδες καρύδας και goji berries.
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ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ	PINA	COLADA

3ΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΓΕΥΜΑ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 5 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ

ΠΟΥΤΙΓΚΑ 
1 φλιτζάνι (280 ml) γάλα καρύδας 
1 κουταλιά εκχύλισμα βανίλιας 
1 φοινίκι
3 κουταλιές σπόρους chia 
Προαιρετικά: 2 κάψουλες προβιοτικά 

ΣΩΣ ΜΟΥΡΩΝ 
1/2 φλιτζάνι ανάμικτα μούρα, φρέσκα ή κατεψυγμένα 
1 κουταλιά σπόρους chia 
4 φοινίκια 

ΓΙΑ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ 
2-3 καρύδια 
1 κουταλιά σούπας μούρα 
1 κουταλιά νιφάδες καρύδας 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΥΤΙΓΚΑ
1. Βάζουμε στο μπλέντερ το γάλα καρύδας, τη βανίλια και το φοινίκι και  
 αναμειγνύουμε  για 1 λεπτό.  

2. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ με καπάκι, προσθέτουμε τους σπόρους 
 chia και τα προβιοτικά και αναμειγνύουμε με ένα ξύλινο ή πλαστικό 
 κουτάλι (το μέταλλο καταστρέφει τα καλά βακτήρια). Κλείνουμε με το καπάκι 
 και το αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 2-3 ώρες. Στη συνέχεια το βάζουμε στο  
 ψυγείο. (Εάν δεν προσθέσουμε προβιοτικά, το βάζουμε στο ψυγείο αμέσως).

ΣΩΣ ΜΟΥΡΩΝ 
1. Βάζουμε στο μπλέντερ όλα τα υλικά για το σως και αναμειγνύουμε για 
 1 λεπτό. Μεταφέρουμε σε ένα δοχείο και το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να  
 σερβίρουμε. 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
Σε ένα μικρό βαζάκι ή μπολ βάζουμε πρώτα 1-2 κουταλιές της σούπας σως από μούρα, 
προσθέτουμε 2-3 κουταλιές πουτίγκα και ξανά 1 κουταλιά από τη σως. Γαρνίρουμε με 
καρύδια, μούρα και νιφάδες καρύδας. 

Σημείωση: 
Προετοιμάστε την πουτίγκα μια μέρα εκ των προτέρων και βάλτε την στο 
ψυγείο για πιο κρεμώδη υφή. 
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ΠΟΥΤΙΓΚΑ	ΜΕ	CHIA	ΚΑΙ	ΣΩΣ	ΜΟΥΡΩΝ

3ΗΜΕΡΑ
Σ Ν Α Κ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 5 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ

ORIENTAL DRESSING 
1 κουταλιά φιστικοβούτυρο 
Χυμό από 1 πορτοκάλι
2 κουταλιές tamari sauce
1 σκελίδα σκόρδο 
1/2 κουταλιά τζίντζερ τριμμένο 
1/3 κουταλάκι γλυκό τσίλι 
1 φοινίκι 

ΣΑΛΑΤΑ 
1/4 μοβ κραμπί (λάχανο) ψιλοκομμένο 
1 αγγουράκι σε φέτες 
1/2 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές λωρίδες 
1/2 κίτρινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές λωρίδες 
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο κόλιαντρο 
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 
1 κουταλιά μαύρο κύμινο 
1 φλιτζάνι προψημένα βιολογικά ρεβίθια ξεπλυμένα και στραγγισμένα 

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προσθέτουμε όλα τα υλικά για το dressing στο μπλέντερ και αναμειγνύουμε 
 μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά. Αφήνουμε στην άκρη ή εάν το προετοιμάσουμε  
 εκ των προτέρων, το βάζουμε στο ψυγείο για 4-5 μέρες. 

2. Παίρνουμε 2 βαζάκια με καπάκι (περίπου 250 - 300ml). Βάζουμε πρώτα το 
 dressing, προσθέτουμε τα υλικά της σαλάτας, κλείνουμε το καπάκι και  
 ανακινούμε το βαζάκι για να αναμειχθούν τα υλικά. 
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ΣΑΛΑΤΑ	ORIENTAL	ΜΕ	ΡΕΒΙΘΙΑ	

3ΗΜΕΡΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 5 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 10 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ 

1 ακτινίδιο κομμένο σε κύβους 
1/2 ανανά κομμένο σε κύβους 
2 κουταλιές φρέσκα βατόμουρα 
1 μάγκο κομμένο σε κύβους 
1 κουταλιά της σούπας καρύδια ψιλοκομμένα 
1 κουταλιά της σούπας Brazil nuts ψιλοκομμένα
2 κουταλιές της σούπας φρέσκο   χυμό πορτοκάλι
1 κουταλιά σούπας εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά) 

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα φρούτα, προσθέτουμε το φρέσκο   χυμό 
 πορτοκάλι, τα καρύδια και απολαμβάνουμε.
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ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ	ΜΕ	ΚΑΡΥΔΙΑ	ΚΑΙ	BRAZIL	NUTS

3ΗΜΕΡΑ
Σ Ν Α Κ





ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤ 10 λεπτά  ΣΥΝ. ΧΡΟΝΟΣ 15 λεπτά     ΜΕΡ./ΕΣ 2

ΥΛΙΚΑ 

1/2 φλιτζάνι κινόα 
2 φλιτζάνια νερό
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι Ιμαλαΐων ή θαλασσινό αλάτι
Πιπέρι 

DRESSING ΜΕ ΜΟΥΡΑ
1/2 φλιτζάνι ανάμεικτα μούρα, φρέσκα ή κατεψυγμένα
1/2 φλιτζάνι φρέσκο   χυμό πορτοκάλι
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι 
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

ΣΑΛΑΤΑ  
2 φλιτζάνια φύλλα από σπανάκι 
2 φλιτζάνια φύλλα ρόκας
2 ραδίκια κομμένα σε φέτες 
2 κουταλιές κουκουνάρι 
2 κουταλιές αποξηραμένα βακκίνια 
2 κουταλιές cranberries 
2 κουταλιές σπόρους chia
2 κουταλιές ξύσμα από φλούδα πορτοκαλιού  

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Προσθέτουμε στο μπλέντερ όλα τα υλικά για το dressing και αναμειγνύουμε. 
 Το αφήστε την στην άκρη ή, εάν θα το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά, το 
 βάζουμε στο ψυγείο και το χρησιμοποιούμε εντός 4-5 ημερών.

2. Ξεπλένουμε καλά το κινόα σε τρεχούμενο νερό. Το μεταφέρουμε σε ένα 
 κατσαρολάκι, προσθέτουμε 2 φλιτζάνια νερό, αλάτι, πιπέρι και ψήνουμε  
 σε μέτρια προς υψηλή θερμότητα. Όταν αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη 
 θερμότητα και καλύπτουμε το δοχείο.

3. Ψήνουμε για  20-30 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί όλα το νερό. Αφήνουμε  
 στην άκρη μέχρι να κρυώσει.

4. Βάζουμε σε μια μεγάλη πιατέλα όλα τα υλικά για τη σαλάτα. Προσθέτουμε το 
 κινόα και γαρνίρουμε με 2-3 κουταλιές από το dressing. 
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ΣΑΛΑΤΑ	ΜΕ	ΚΙΝΟΑ	ΚΑΙ	DRESSING	ΑΠΟ	ΜΟΥΡΑ	

3ΗΜΕΡΑ
ΔΕΙΠΝΟ
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