
ΔΕΤΣΕΡΑ 

Smoothie Λαραληθώλ: Με θξέζθν κατληαλό, ζέιεξπ, πξάζηλν κήιν, ιεκόλη θαη ηδίληδεξ 

Smoothie Φξνύησλ: Μπαλάλα, γηανύξηη θαξύδαο θαη πξνβηνηηθά lacto bacillus 

αιάηα 1: Μπξόθνιν, θνπλνππίδη θαη γιπθνπαηάηα ζηνλ αηκό κε μηλνιάραλν, ιεκόλη θαη 

ειαηόιαδν ςπρξήο έθζιηςεο 

αιάηα 2: Ψηινθνκκέλν ιάραλν, θαξόην, θιίδεο από ξαπαλάθη, θύιια κατληαλνύ, θύηξεο 

«άιθα-άιθα», άλεζν ζεξβηξηζκέλα κε ειαηόιαδν ςπρξήο έθζιηςεο θαη ρπκό ιεκνληνύ 

νύπα: Βεινπηέ κπξόθνιν, ζπαλάθη, πξάζν, άλεζν θαη ιεκόλη 

Κπξίσο: Ρηδόην κε ξύδη νιηθήο, θξεκκπδάθη, θαξόηα, κάξαζν, κατληαλό, ιεκόλη, ηδίληδεξ, 

θξέκα θαξύδαο θαη θάξπ 

ΣΡΙΣΗ 

Smoothie Λαραληθώλ: Με θξέζθα θαξόηα, ηδίληδεξ, ξίδα θνπξθνπκά, ζέιεξπ θαη ρπκό 

ιεκόλη 

Smoothie Φξνύησλ: Φξέζθνο αλαλάο, κπαλάλα θαη γηανύξηη θαξύδαο κε πξνβηνηηθά lacto 

bacillus 

αιάηα 1: Πξαζηλάδεο επνρήο, αγγνύξη, θξέζθνο κατληαλόο, ςηινθνκκέλε γιπθνπαηάηα θαη 

θύηξεο από θόθθηλν ξαπαλάθη ζεξβηξηζκέλα κε dressing από αβνθάλην, κατληαλό θαη ιεκόλη 

αιάηα 2: Γηάθνξεο ξίδεο επνρήο, άλεζνο, θξέζθεο θύηξεο ξνβίηζαο θαη dressing από 

αβνθάλην θαη ιεκόλη 

νύπα: Απνιαπζηηθή ζνύπα θνινθύζαο κε ρπκό από θξέζθν ηδίληδεξ, ιεκόλη θαη γάια 

θαξύδαο 

Κπξίσο: Ψεηά θνινθπζάθηα ζην θνύξλν γαξληξηζκέλα κε γηανύξηη θαξύδαο, δπόζκν θαη 

ζπηηηθό μηλνιάραλν 

ΣΕΣΑΡΣΗ 

Smoothie Λαραληθώλ: Με κατληαλό, αβνθάλην, ηδίληδεξ θαη θξεζθνζηπκκέλν ρπκό 

ιεκνληνύ 

Smoothie Φξνύησλ: Φξάνπια, γηανύξηη θαξύδαο θαη πξνβηνηηθά lacto bacillus 

αιάηα 1: Πξαζηλάδεο, αγγνύξη, θιίδεο θαξόηνπ, αβνθάλην, κατληαλόο, άλεζνο θαη dressing 

κε ιεκόλη, γηανύξηη θαξύδαο θαη βαζηιηθό 

αιάηα 2: Γιπθνπαηάηα, παληδάξη θαη κπξόθνιν ζηνλ αηκό κε ειαηόιαδν ςπρξήο έθζιηςεο, 

ξίγαλε θαη θξέζθν ιεκόλη 



νύπα: Παληδαξηνύ θαη ζειηλόξηδαο κε άλεζν θαη ιεκόλη 

Κπξίσο: Φαγόππξν καγεηξεκέλν ζε δσκό ιαραληθώλ, γαξληξηζκέλν κε θνινθύζα ζηνλ αηκό 

θαη θξέκα κατληαλνύ 

ΠΕΜΠΣΗ 

Smoothie Λαραληθώλ: Με παληδάξη, θαξόην, ηδίληδεξ, ξίδα θνπξθνπκά θαη ρπκό ιεκνληνύ 

Smoothie Φξνύησλ: κένπξα θαη γηανύξηη θαξύδαο 

αιάηα 1: Πξαζηλάδεο επνρήο, αβνθάλην, κατληαλόο, flakes θαξόηνπ, ξόδη θαη dressing από 

αβνθάλην θαη βαιζάκηθν 

αιάηα 2: Σξηκκέλεο ξίδεο κε θαξόηα, παληδάξη, ζειηλόξηδα, θξεζθνθνκκέλεο θύηξεο  θαη 

dressing από αβνθάλην, ηδίληδεξ, ιεκόλη θαη άλεζν 

νύπα: Βεινπηέ κπξόθνινπ κε ιεκόλη θαη αξσκαηηζκέλε κε δπόζκν θαη καληδνπξάλα 

Κπξίσο: Ψεηό θνπλνππίδη ζε γάια θαξύδαο θαη θνπξθνπκά, καξηλαξηζκέλν ζε ιεκόλη θαη 

κνπζηάξδα γαξληξηζκέλν κε μηλνιάραλν θαη αβνθάλην 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Smoothie Λαραληθώλ: Με αβνθάλην, αγγνύξη, ζέιεξπ, ηδίληδεξ θαη ιεκόλη 

Smoothie Φξνύησλ: Με βαηόκνπξα θαη γηανύξηη θαξύδαο 

αιάηα 1: Πξαζηλάδεο, άλεζν, ηξηκκέλν παληδάξη, θξέζθεο θύηξεο ξνβίηζαο θαη dressing 

από αβνθάλην θαη ιεκόλη 

αιάηα 2: Σξηκκέλα θαξόηα, θηλέδηθν ιάραλν, κατληαλόο, θξέζθν θξεκκπδάθη, αλζνί 

κπξόθνινπ ζηνλ αηκό κε dressing από γηανύξηη θαξύδαο, δπόζκν θαη ιεκόλη 

νύπα: Βεινπηέ θαξόηνπ θαη πξάζνπ κε θξέζθν θόιηαλδξν, ιεκόλη, ηδίληδεξ θαη γηανύξηη 

θαξύδαο 

Κπξίσο: Ρύδη νιηθήο κε θόθθηλν θξεκκύδη, ηξηκκέλν θαξόην,  θξέζθν θξεκκπδάθη θαη 

κπξόθνιν ζε ζσο από θαξύδα, ηακάξηλδν θαη θάξπ 
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