
Εστιατόριο Λεύκες 

Πυθαγόρα 1 & Λεωφόρος Γαλατσίου 100, Γαλάτσι 

Τηλ.: 210 2924458 

 

Διατροφική Ανάλυση Συνταγών 

 

Μπουρέκι  

(φύλλο χωριάτικο, χοιρινό, αμπελόφυλλο, κασέρι, πετιμέζι) 

 

Διατροφικό σχόλιο: Γευστική πρόταση ιδανική για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού και 

την ενίσχυση της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας,  λόγω της περιεκτικότητας σε 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β! Τα αμπελόφυλα αποτελούν μία διατροφική πρόταση για 

άτομα με προβλήματα εντέρου – δυσκοιλιότητα - λόγω του υψηλού τους περιεχομένου σε 

φυτικές ίνες. Παρόν επίσης και το ασβέστιο το οποίο θωρακίζει την υγεία των οστών και 

συμβάλει στην πρόληψη του κινδύνου της μείωσης της οστικής πυκνότητας! 

Ενεργειακή αξία: 272 kcal 

 

Μπριζολάκια  

(μοσχάρι νουά, μανιτάρια, σάλτσα ψητού) 

 

Διατροφικό σχόλιο: Ένα γεύμα με μοναδικές ιδιότητες για… «σιδηρά» υγεία! Ενισχυμένο σε 

σίδηρο, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης και για την πρόληψη 

της σιδηροπενικής αναιμίας. Επιπλέον αυτό το γεύμα παρέχει υψηλής βιολογικής αξίας 

πρωτεΐνες για καλοδομημένο μυϊκό σύστημα. 

Ενεργειακή αξία: 242 kcal 

 

Γιομαδάκια  

(ψαρονέφρι, ντομάτα, πίτες, κρέμα γάλακτος, ροκφόρ, κασέρι, ρεγγάτο) 

 

Διατροφικό σχόλιο: Γεύμα το οποίο περιλαμβάνει μία σημαντική ποικιλία και πληρότητα 

θρεπτικών συστατικών! Σίδηρος για καλύτερη αιμοποίηση και ενίσχυση της φερριτίνης, 

πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας για αποτελεσματικές βιολογικές λειτουργίες, και 

αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, λυκοπένιο) τα οποία παρουσιάζουν ευεργετικές επιδράσεις τόσο 

στη λειτουργία της καρδιάς όσο και του ανοσοποιητικού συστήματος. Την παλέτα των 

διατροφικών ουσιών συμπληρώνει το ασβέστιο από τα τυριά και την κρέμα γάλακτος. 

Γευστική πρόταση υγείας & ευεξίας! 

Ενεργειακή αξία: 490kcal 

 

 



Πιπερονάτα  

(μοσχαρίσια, πιπεριές, τσίλι, ελιές, μαύρη ζάχαρη) 

 

Διατροφικό σχόλιο: Ιδανικό γεύμα - πρόταση για τόνωση όλων των βιολογικών 

λειτουργιών χάρη στο υψηλό πρωτεϊνικό του περιεχόμενο! Πλούσια ποικιλία 

αντιοξειδωτικών ουσιών (βιταμίνη C, ολευρωπαΐνη) που λειτουργούν συνεργικά και 

περιορίζουν αποτελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού 

και θωρακίζοντας την καρδιά και τα αγγεία! 

Ενεργειακή αξία: 400kcal 

 

 

Πολπέτα με κοτόπουλο 

 

Διατροφικό σχόλιο: Ένα γεύμα με μεγάλη υπάρχει πληθώρα θρεπτικών συστατικών: 

σίδηρος, αντιοξειδωτικές ενώσεις (βιταμίνες C, Ε, λυκοπένιο, φλαβονοειδή), πρωτεΐνες 

υψηλής βιολογικής αξίας. Ο δυναμικός αυτός συνδυασμός των θρεπτικών ουσιών 

δημιουργεί σημαντική ασπίδα προστασίας από οξειδωτικούς παράγοντες, φορτίζει τις 

αποθήκες σιδήρου και τονώνει το μυϊκό σύστημα! 

Ενεργειακή αξία: 335kcal 
 
 
Τζατζίκι:  
ημίπαχο γιαούρτι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπέρι 
 
Σχόλιο: Η παραδοσιακή γευστική αυτή απόλαυση φορτίζει τον οργανισμό με σημαντική 
ποσότητα ασβεστίου από το γιαούρτι, το οποίο συμβάλλει στη δόμηση γερού σκελετικού 
συστήματος και στη μειωμένη αποθήκευση λίπους! Μία ελληνική συνταγή πλουσιότατη σε 
υψηλής βιολογικής ποιότητας πρωτεΐνες, οι οποίες προσφέρουν ενέργεια στον οργανισμό 
και συμβάλλουν στη μυϊκή ενδυνάμωση. Η θρεπτική πληρότητα του πιάτου ολοκληρώνεται 
από την αλυσίνη του σκόρδου που παρουσιάζει σπουδαία αντιμικροβιακή και αντισηπτική 
δράση, αλλά και την αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε, η οποία θωρακίζει την καρδιά και δίνει 
λάμψη στην επιδερμίδα!!! 
Ενεργειακή αξία: 88 kcal 
 
 
Καυτερή:  
φέτα, ανθότυρο, γιαούρτι, ελαιόλαδο, πιπεριά Φλωρίνης, καυτερή πιπεριά 
 
Σχόλιο: Παραδοσιακό πιάτο με υψηλή διατροφική αξία! Ο συνδυασμός της φέτας με το 
ανθότυρο και το γιαούρτι παρέχει σημαντικά ποσά ασβεστίου και βιταμίνης D, 
συμβάλλοντας στην απόλυτη κάλυψη των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού. Οι πιπεριές 
χαρίζουν αντιοξειδωτική γεύση με το υψηλό περιεχόμενό τους σε βιταμίη C. Η καψαΐνη που 
παρέχουν οι καυτερές πιπεριές περιλαμβάνεται στις ουσίες που χαρακτηρίζονται για τη 
θερμογενετική και λιπολυτική τους δράση. Γερά οστά και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα 
είναι το επιπρόσθετο όφελος από αυτή τη γευστική πρόταση. 
Ενεργειακή αξία: 206 kcal 
 
 
 



Πατατοσαλάτα: 
πατάτα βραστή, καρύδια, κρεμμύδι φρέσκο, μέλι, μουστάρδα, μαγιονέζα, πορτοκάλι, 
ελαιόλαδο 
 
Σχόλιο: Μια σαλάτα άκρως τονωτική και δυναμωτική... Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β 
βελτιώνουν την πνευματική διαύγεια και το μεταβολισμό, ενώ ο συνδυασμός βιταμίνης C 
του πορτοκαλιού με τα αντιοξειδωτικά που προέρχονται από το μέλι παρέχει σημαντικές 
αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Με τον τρόπο αυτό τονώνεται ο οργανισμός και 
προστατεύεται ικανοποιητικά από εποχιακές λοιμώξεις και ιούς. Η αντιοξειδωτική γεύση του 
πιάτου συμπληρώνεται από τα φλαβονοειδή του κρεμμυδιού, τα ω3 και ω6 λιπαρά οξέα των 
καρυδιών και τη βιταμίνη Ε του ελαιολάδου, που παρουσιάζουν σημαντική αντιφλεγμονώδη 
δράση και αποτελούν ασπίδα προστασίας της καρδιάς. Επιπλέον, το δίδυμο μέλι-καρύδια 
δίνει μια έντονη αφροδισιακή γεύση στο πιάτο!!! 
Ενεργειακή αξία: 332 kcal 
 
 
Μελιτζανοσαλάτα:  
ψίχα μελιτζάνας, κρεμμύδι φρέσκο, ημίπαχο γιαούρτι, κόκκινη πιπεριά, μαϊντανό, σκόρδο, 
ελαιόλαδο. 
 
Σχόλιο: To ορεκτικό πιάτο των αντιοξειδωτικών! Βιταμίνες C, E, λυκοπένιο και 
φλαβονοειδή, έχουν ευεργετική δράση τόσο στη λειτουργία της καρδιάς, όσο και στο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Η μελιτζάνα είναι ένα τρόφιμο το οποίο παρέχει ισχυρή προστασία 
στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η αλυσίνη του σκόρδου προσφέρει ισχυρή αντιική και 
αντιμικροβιακή δράση, βελτιώνοντας τα επίπεδα της αρτιριακής πίεσης. Τη θρεπτική αξία 
του πιάτου ολοκληρώνουν οι φυτικές ίνες των λαχανικών, που βελτιώνουν τη λειτουργία 
του εντέρου και μειώνουν την απορρόφηση των λιπαρών. 
Ενεργειακή αξία: 71kcal 
 
 
 
Φάβα: 
φάβα (αποφλοιωμένα ρεβύθια), κρεμμύδι, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, ελιές, 
μαϊντανό. 
 
Σχόλιο: Γευστικός συνδυασμός που φορτίζει τον οργανισμό μας με σημαντικές 
αντιοξειδωτικές ουσίες όπως: βιταμίνη C, λυκοπένιο από τη ντομάτα, βιταμίνη Ε και 
ολευρωπαΐνη από το ελαιόλαδο και τις ελιές, φλαβονοειδή από το κρεμμύδι. “Αποστολή” 
του συγκεκριμένου πιάτου είναι να προάγει τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος 
και να προφυλάσσει από καρδιαγγειακές παθήσεις και από διάφορες μορφές καρκίνου. Η 
γευστική αυτή απόλαυση λόγω της υψηλής παρουσίας των φυτικών ινών συστήνεται 
ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. 
Ενεργειακή αξία: 493 kcal 
 
 
Λουκάνικο ψητό με σως μουστάρδας 
 
Σχόλιο: Η θρεπτική πληρότητα του πιάτου οφείλεται στην απόλυτη παροχή σιδήρου και στις 
υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες για καλοσχηματισμένο μυϊκό σύστημα. Μια ποικιλία 
αμινοξέων αναπληρώνει τις βιολογικές φθορές και προάγει τη λειτουργία του 
μεταβολισμού. Η παρουσία καλίου βελτιώνει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ενώ η 
υψηλή περιεκτικότητα του πιάτου σε φώσφορο χαρίζει ισχυρή όραση, λαμπερά μάτια, γερά 
δόντια και οστά. 
Ενεργειακή αξία: 408 kcal 
 
 



Πατάτα γεμιστή:  
πατάτα ψητή, μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλκτος, μαϊντανός, ντομάτα, τυρί γκούντα, τυρί 
ρεγγάτο 
 
Σχόλιο: Ένα πιάτο που χαρακτηρίζεται από πληθώρα και ποικιλία θρεπτικών συστατικών! 
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σύνθετοι υδατάνθρακες από τη πατάτα ενισχύουν τη 
μνήμη και τις βιολογικές “καύσεις”! Το θρεπτικό περιεχόμενο του πιάτου επαυξάνεται από 
τις πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, το ασβέστιο και το φώσφορο που περιέχονται στο 
μπέικον, στο μανιτάρι, στο τυρί και στην κρέμα γάλακτος. Έτσι οι μύες γίνονται πιο 
ανθεκτικοί, τα μάτια λάμπουν και ενδυναμώνονται τα οστά και τα δόντια! Ιδιαίτερη γεύση 
και υψηλή διατροφική αξία!! 
Ενεργειακή αξία: 298 kcal 
 
 
Κολοκυθοκεφτέδες: 
κολοκύθι, αυγό, μαϊντανός, άνηθος, δυόσμος, φέτα, κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι ξερό, 
πατάτα βραστή, αγγούρι 
 
Σχόλιο: Ένα ιδανικό ορεκτικό για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού και την ενίσχυση της 
μνήμης και της πνευματικής διαύγειας, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνες 
της οικογένειας Β. Επιπλέον, τα λαχανικά δημιουργούν ένα γευστικό συνδυασμό 
αντιοξειδωτικών (φλαβονοειδή, βιταμίνη C), τα οποία προστατεύουν την καρδιά και τα 
αγγεία! Τα κολοκύθια αποτελούν ιδανική γευστική πρόταση για άτομα που παρουσιάζουν το 
πρόβλημα της δυσκοιλιότητας, λόγω του υψηλού τους περιεχομένου σε φυτικές ίνες. Παρόν 
επίσης και το ασβέστιο (τυρί φέτα), το οποίο θωρακίζει την υγεία των οστών και συμβάλλει 
στην πρόληψη της οστεοπόρωσης! Τέλος, λουτεΐνη και βιταμίνη  συμβάλλουν στην καλή 
λειτουργία της όρασης, αποτρέπουν την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας του ματιού και 
προάγουν τη λειτουργία της πήξης του αίματος. 
Ενεργειακή αξία: 184 kcal 
 
 
Κολοκυθολούλουδα:  
ανθός κολοκυθιού, τυρί φέτα, ανθότυρο, δυόσμος, κουρκούτι, αλεύρι, μπύρα, σόδα 
 
Σχόλιο: Το γευστικό δίδυμο κολοκύθι - αλεύρι τροφοδοτεί τον οργανισμό με βιταμίνες C και 
του συμπλέγματος Β, αποτελώντας μια ιδανική πρόταση για τόνωση του ανοσοποιητικού 
συστήματος και του μεταβολισμού. Ο συνδυασμός των τυριών εφοδιάζει τον οργανισμό με 
ασβέστιο, φώσφορο και βιταμίνη Α, ενδυναμώνοντας τα οστά, τα δόντια και την όραση! Η 
θρεπτική πληρότητα του πιάτου ολοκληρώνεται με τις φυτικές ίνες του κολοκυθιού που 
συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. 
Ενεργειακή αξία: 190 kcal 
 
 
Μπουγιουρντί: 
ντομάτα, τυρί φέτα, πιπεριά πράσινη, πιπεριά κόκκινη, μπέικον, ρίγανη, μπούκοβο (chilli), 
αυγό, καυτερές πιπεριές, κρουτόν 
 
Σχόλιο: Γευστική παλέτα θρεπτικών συστατικών! Ο τριπλός συνδυασμός τυρί – αυγό- 
μπέικον είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας οι οποίες ενδυναμώνουν τους 
μύες. Η βιταμίνη A, ο φώσφορος και η λουτεΐνη ενισχύουν την όραση, ενώ το ασβέστιο 
συμβάλει στη δόμηση γερών οστών και δοντιών! Οι αντιοξειδωτικές ουσίες (βιταμίνη C, 
λυκοπένιο και β-καροτένιο) των λαχανικών προστατεύουν από τη γήρανση, οι φυτικές ίνες 
βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου, ενώ το κάλλιο συμβάλλει στη ομαλή ρύθμιση 
της αρτηριακής πίεσης. 
Ενεργειακή αξία: 372kcal 
 
 
 
 



Μαντεία Μακεδονίας:  
κιμάς μοσχαρίσιος, κιμάς χοιρινός, φύλλο χωριάτικο,σως γιαουρτιού (γιαούρτι ημίπαχο, 
ελαιόλαδο) 
 
Σχόλιο: Το δίδυμο μοσχάρι-χοιρινό είναι πολύ πλούσιο σε σίδηρο, απαραίτητη ουσία για την 
προστασία κατά της αναιμίας, καθώς και σε πρωτεΐνες ιδιαίτερης αξίας που συμβάλλουν 
στην μυϊκή ενδυνάμωση. Την παλέτα των διατροφικών ουσιών συμπληρώνει το ασβέστιο 
από τη σως γιαουρτιού το οποίο συμβάλλει στη δόμηση γερών οστών και δοντιών. 
Ταυτόχρονα, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β από το χωριάτικο φύλλο αυξάνουν το 
μεταβολισμό, εξομαλύνουν το νευρικό σύστημα και ενισχύουν τη μνήμη! Γευστική απόλαυση 
υγείας! 
Ενεργειακή αξία: 435 kcal 
 
 
Ντολμαδάκια αυγολέμονο:  
κιμάς μοσχαρίσιος, κιμάς χοιρινός, ρύζι, κρεμμύδι, αυγό, μαϊντανός, δυόσμος, 
αμπελόφυλλα, αυγολέμονο 
 
Σχόλιο: Ένα γευστικό πιάτο υψηλής διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών! Πρωτεΐνες 
σημαντικής βιολογικής αξίας για ισχυρούς μύες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β για καλή 
μνήμη και αυξημένο μεταβολικό ρυθμό, αλλά και σύνθετους υδατάνθρακες για την 
απαραίτητη ενέργεια. Τη θρεπτική παλέτα του πιάτου συμπληρώνει το κάλλιο το οποίο 
συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ιδανικός συνδυασμός γεύσης και 
υψηλών προδιαγραφών διατροφικών  ιδιοτήτων! 
Ενεργειακή αξία: 464 kcal 
 
 
 
Φωλιές Κοτόπουλου:  
κοτόπουλο, κρεμμύδι, πιπεριά, μπεσαμέλ, τυρί γκούντα, φύλλο κανταΐφι, τυρί ρεγκάτο, 
τυρί κασέρι 
 
Σχόλιο: Η ποικιλία των τυριών συνδυάζεται μαζί με το κοτόπουλο και το φύλλο κανταΐφι και 
δημιουργούν την απόλυτη γευστική πρόταση. Ταυτόχρονα, το πιάτο παρουσιάζει ενισχυμένη 
διατροφική αξία, η οποία περιλαμβάνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, ισχυρή 
ποιότητα ασβεστίου, σίδηρο, σύνθετους υδατάνθρακες και βιταμίνες της ομάδας Β. Με τον 
τρόπο αυτό προσφέρεται μυϊκή ενδυνάμωση, προλαμβάνεται η αναιμία και παράλληλα 
τροφοδοτείται με ενέργεια και τόνωση ο μεταβολισμός. Τη θρεπτική παλέτα του πιάτου 
συμπληρώνουν ο φώσφορος, ο οποίος συμβάλλει στην καλύτερη όραση και η βιταμίνη D, η 
οποία είναι αναγκαία στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σημαντικές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες χαρίζουν στο πιάτο το κρεμμύδι και η πιπεριά, τα οποία παρέχουν 
βιταμίνη C, αλυσίνη, λουτεΐνη, φυλλικό οξύ και κάλλιο που συμμετέχει στη ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης. 
Ενεργειακή αξία: 797 Kcal 
 
 
 
Μανιτάρια ογκρατέν:  
μανιτάρια, μπέικον, κρέμα γάλακτος, αλεύρι, αυγό, κεφαλοτύρι 
 
Σχόλιο: Η γεύση στην υπηρεσία της υγείας! Τα μανιτάρια σε συνδυασμό με το κεφαλοτύρι, 
την κρέμα γάλακτος, το αυγό και το μπέικον προσφέρουν στον οργανισμό πρωτεΐνες, 
βιταμίνες Α και D, φώσφορο, μαγνήσιο, κάλλιο, σίδηρο και σελήνιο. Με τον τρόπο αυτό 
προάγουν την υγεία του δέρματος, την ομαλή λειτουργία του πεπτικού και νευρικού 
συστήματος, ενισχύουν την όραση και τη μνήμη και συμβάλλουν στη δόμηση ισχυρού μυϊκού 
συστήματος. 
Ενεργειακή αξία: 350 kcal 
 
 



 
Τούρκικη πίτα με μους φέτα: 
 πίτα ψημένη, σάλτσα ντομάτας, μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι, κεφαλογραβιέρα, ντομάτα, 
μπούκοβο (τσίλι), μους φέτα (φέτα, κρέμα γάλακτος, ασπράδι αυγού) 
 
Σχόλιο: Πιάτο με μοναδική ποικιλία θρεπτικών συστατικών! Αντιοξειδωτικές ουσίες όπως 
λυκοπένιο, φλαβονοειδή, βιταμίνη C αλλά και σίδηρο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
ασβέστιο, πρωτεΐνες και κάλλιο. Ο δυναμικός αυτός συνδυασμός ουσιών, βιταμινών και 
μετάλλων, δημιουργεί ασπίδα  προστασίας από οξειδωτικούς παράγοντες που απειλούν την 
υγεία, ενισχύει το νευρικό σύστημα, δομεί γερά οστά, τονώνει το μυϊκό σύστημα και 
βελτιώνει την αρτηριακή πίεση! Ένας αρμονικός  συνδυασμός γεύσης και θρεπτικών 
συστατικών! 
Ενεργειακή αξία: 496 kcal 
 
 
Σούφρα του Πασά: 
χοιρινό, ντομάτα, μέλι, κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη, balsamico, πιπέρι καγιέν, μπούκοβο 
(chilli) 
 
Σχόλιο: Η απόλαυση στην αποθέωσή της και η θρεπτική αξία στο maximum. Το πιάτο 
περιλαμβάνει σημαντική ποσότητα σιδήρου και υψηλής βιολογικής ποιότητας πρωτεΐνες. Με 
τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη μυϊκή ενδυνάμωση, αλλά και στην πρόληψη της 
σιδηροπενικής αναιμίας! Τα λαχανικά που συνοδεύουν το πιάτο (ντομάτα, κρεμμύδι, 
πιπεριά πράσινη) εφοδιάζουν τον οργανισμό με φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην 
καλή λειτουργία του εντέρου και μειώνουν την απορρόφηση λίπους. Το μυστικό  όμως εδώ 
βρίσκεται στο συνδυασμό των λαχανικών με το μέλι και το βαλσάμικο ξύδι, που 
δημιουργούν μια εξαιρετική αντιγηραντική προστασία. Τα αντιοξειδωτικά ένζυμα 
υπεροξειδάση και καταλάση (μέλι), το λυκοπένιο (ντομάτα), η βιταμίνη C (ντομάτα, 
κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη) και οι πολυφαινόλες από το ξύδι, θωρακίζουν την υγεία της 
καρδιάς και χαρίζουν αντιοξειδωτική προστασία. Ιδιαίτερο πιάτο με μοναδική γεύση και 
υψηλή διατροφική αξία! 
Ενεργειακή αξία: 560 kcal 
 
 
 
Τηγανιά: 
χοιρινό μπούτι, κρεμμύδι, πιπεριά κόκκινη, πιπέρι, φύλλο χωριάτικο, σάλτσα σαφράν 
(τσιγαρισμένο κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα), πατάτες τηγανιτές, ρίγανη 
 
Σχόλιο: Ένα πιάτο πλουσιότατο σε σίδηρο και υψηλής βιολογικής ποιότητας πρωτεΐνες, το 
οποίο συμβάλλει στη μυϊκή ενδυνάμωση, αλλά και στην πρόληψη της σιδηροπενικής 
αναιμίας! Γευστική πρόταση ιδανική για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού και την 
ενίσχυση της μνήμης, λόγω περιεκτικότητας σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Επιπλέον, τα 
λαχανικά δημιουργούν έναν ενισχυμένο γευστικό συνδυασμό αντιοξειδωτικών 
(φλαβονοειδή, λουτεΐνη, βιταμίνη C, λυκοπένιο), τα οποία προστατεύουν την καρδιά και τα 
αγγεία! 
Ενεργειακή αξία: 467 kcal 
 
 
 
Φέτα ψητή:  
τυρί φέτα, ντομάτα, πιπεριά πράσινη, ελαιόλαδο, ρίγανη, πάπρικα 
 
Σχόλιο: Το απόλυτο ορεκτικό πιάτο για την καλή υγεία του οργανισμού! Ασβέστιο, βιταμίνη 
D και φώσφορος από τη φέτα ενισχύουν την υγεία των οστών και των δοντιών. Ο 
συνδυασμός ντομάτας - πιπεριάς θωρακίζει την καρδιά και τα αγγεία με αντιοξειδωτικά 
(λυκοπένιο, β-καροτένιο,βιταμίνη C), ενώ η βιταμίνη Ε του ελαιολάδου συμβάλλει στη 
σωστή κυκλοφορία του αίματος, καθώς και στην καλή υγεία του δέρματος. 
Ενεργειακή αξία: 231 kcal 



 
 
 
Σαγανάκι:  
κεφαλοτύρι τηγανισμένο με αλεύρι 
 
Σχόλιο: Ορεκτικό πιάτο, το οποίο αποτελεί τη γευστική ανάμιξη σημαντικών βιταμινών και 
μετάλλων! Το κεφαλοτύρι είναι πολύ πλούσιο σε ασβέστιο, φώσφορο και βιταμίνη D. Με 
τον τρόπο αυτό ενισχύει την σκελετική υγεία, προλαμβάνοντας την οστεοπόρωση, ενώ 
ταυτόχρονα οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β που προέρχονται από το αλεύρι 
ενδυναμώνουν το νευρικό σύστημα και τη μεταβολική λειτουργία. 
Ενεργειακή αξία: 260 kcal 
 
 
 
Μπαλάκια τυριού:  
γκούντα, ένταμ, γραβιέρα, ρεγγάτο, μοτσαρέλα, ασπράδι αυγού, μπέικιν πάουντερ. 
 
Σχόλιο: Ιδανική πρόταση για ενέργεια και ευεξία! Ο συνδυασμός τυριών και αυγού αποδίδει 
υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες για καλοσχηματισμένο μυϊκό σύστημα. Το ορεκτικό 
αυτό πιάτο παρουσιάζει επιπλέον περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, ασβέστιο και φώσφορο, 
που ενισχύουν την οστική πυκνότητα, προλαμβάνουν τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης και 
αναβαθμίζουν την ανοσοποιητική λειτουργία! 
Ενεργειακή αξία: 306 kcal 
 
 
 
 
Μετσοβόνε σαγανάκι με μαρμελάδα καυτερής πιπεριάς: 
τυρί μετσοβόνε, πίτα, καυτερή πιπεριά, σιρόπι. 
 
Σχόλιο: Ιδανικό ορεκτικό για τόνωση του νευρικού συστήματος λόγω των βιταμινών της 
οικογένειας Β που αναμιγνύονται μοναδικά με το ασβέστιο, τη βιταμίνη D και τις πρωτεΐνες 
υψηλής βιολογικής ποιότητας. Έτσι, ενδυναμώνονται τα οστά, ισχυροποιείται το 
ανοσοποιητικό και αναβαθμίζεται το μυϊκό σύστημα! Ο θρεπτικός συνδυασμός 
συμπληρώνεται με την παρουσία της βιταμίνης C, η οποία είναι αναγκαία για την καλή 
λειτουργία το νευρικού συστήματος και του μεταβολισμού. 
Ενεργειακή αξία: 130 kcal 
 
 
 
Ψευτοσαγανάκι: 
τυρί φέτα, ημίπαχο γάλα, αυγό, αλεύρι, σουσάμι, φρούτα του δάσους. 
 
Σχόλιο: Μία σημαντική ποικιλία θρεπτικών συστατικών σε ένα ιδιαίτερο ορεκτικό πιάτο! 
Πρωτεΐνες ανώτερης βιολογικής αξίας για ενέργεια και δυνατούς μύες! Το σουσάμι περιέχει 
μεγάλη ποσότητα βιταμινών της οικογένειας Β, με αποτέλεσμα να βελτιώνει ουσιαστικά τις 
πνευματικές λειτουργίες και τη μνήμη, καθώς επίσης και αντιοξειδωτικά (λιγνάνες, ω6 
λιπαρά και βιταμίνη Ε), που εμφανίζουν καρδιοπροστατευτική και αντικαρκινική δράση. Το 
θρεπτικό καμβά του πιάτου συμπληρώνουν το ασβέστιο και ο φώσφορος για δυνατά οστά 
και δόντια. Ιδανικός συνδυασμός γεύσης υψηλής διατροφικής αξίας! 
Ενεργειακή αξία: 453 kcal 
 
 
Μπουκιές κοτόπουλο: 
κοτόπουλο, μπέικον, σάλτσα μουστάρδας. 
 
Σχόλιο: Γευστικό πιάτο το οποίο παρουσιάζει ένα μοναδικό συνδυασμό βιταμινών και 
μετάλλων! Το κοτόπουλο είναι πλούσιο σε βιταμίνες της ομάδας Β που ενισχύουν το 



μεταβολισμό και το νευρικό σύστημα, ενώ σε συνδυασμό με το μπέικον επαυξάνεται η 
πρωτεϊνική γεύση του πιάτου και παρέχεται σίδηρος υψηλής βιοδιαθεσιμότητας. 
Αποτέλεσμα: βελτιώνεται η ευεξία, αποτρέπεται το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, 
βελτιώνεται η λειτουργία της αιμοποίησης και τονώνονται όλες οι βιολογικές λειτουργίες! 
Ενεργειακή αξία: 151 kcal 
 
 
 

Θα μας βρείτε: 
 
 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΕΥΚΕΣ 
 

Πυθαγόρα 1 & Λεωφόρο Γαλατσίου 100, στο Γαλάτσι 
 

Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο ανοιχτά μέχρι τη 1:30  
Κυριακή, μόνο το μεσημέρι 
Δευτέρα ξεκουραζόμαστε 

 
 
 

Καλέστε μας για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο: 
 

210 2924458 
 
 

Στείλτε μας το μήνυμα σας 
 

με τις απορίες σας, τη γνώμη σας ή προτάσεις στο email: 
 

info@lefkes.gr 
 
 

 



 
 
Λουκούλλεια φιλετάκια: 
κοτόπουλο, ζωμός κότας, τυρί cheddar, κρέμα γάλακτος, χαμομήλι, κόκκινη πιπεριά 
 
Σχόλιο: Ένα πιάτο που χαρακτηρίζεται από μοναδική συνύπαρξη τροφίμων (κοτόπουλο, 
τυρί, κρέμα γάλακτος) με σημαντική περιεκτικότητα πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας. 
Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται ενέργεια και ενδυναμώνεται το μυϊκό σύστημα. Επιπλέον, 
παρέχεται σημαντική ποσότητα βιταμινών της οικογένειας Β (κοτόπουλο), οι οποίες 
προσφέρουν πνευματική διαύγεια και ενισχύουν τη μνήμη. Η διατροφική αξία του πιάτου 
πολλαπλασιάζεται από την παρουσία του χαμομηλιού και της κόκκινης πιπεριάς, που είναι 
τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, φλαβονοειδή, β-καροτένιο), τα οποία 
έχουν ευεργετική δράση τόσο στη λειτουργία της καρδιάς, όσο και στην πρόληψη διαφόρων 
μορφών καρκίνου. Η θρεπτική πληρότητα ολοκληρώνεται με το αυξημένο περιεχόμενο σε 
ασβέστιο, φώσφορο και βιταμίνη Α (τυρί, κρέμα γάλακτος). Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται 
τα οστά, προλαμβάνεται η οστεοπόρωση και αναβαθμίζεται η λειτουργία της όρασης! Ένα 
γεύμα υγείας και ευεξίας!!! 
Ενεργειακή αξία: 479 kcal 
 
 
 
Παραδοσιακά κεφτεδάκια: 
μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, ψωμί, μαϊντανός, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι 
 
Σχόλιο: Η ...”παραδοσιακή” στη γεύση και στη διατροφική αξία! Πιάτο πλήρες σε 
σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες ανώτατης ποιότητας που τονώνουν με ενέργεια τον 
οργανισμό! Είναι εξίσου πλούσιο σε σίδηρο που προέρχεται από το μοσχαρίσιο κιμά, ο 
οποίος συμβάλλει στην ομαλή  λειτουργία της αιμοποίησης και κατά συνέπεια στην πρόληψη 
της σιδηροπενικής αναιμίας. Αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η βιταμίνη Ε (ελαιόλαδο), η 
βιταμίνη C (κρεμμύδι), η αλυσίνη (σκόρδο) και το λυκοπένιο (ντομάτα) θωρακίζουν την 
καρδιά και προστατεύουν τα αγγεία! Πανδαισία διατροφικών ουσιών και... υγείας! 
 
 
Κεφτέδες παραδοσιακοί με σάλτσα ντομάτας. 
 
Σχόλιο: Ο συνδυασμός του κιμά με τη σάλτσα ντομάτας προσφέρει μία υψηλή ποσότητα 
πρωτεϊνών, οι οποίες ενδυναμώνουν τους μύες και βιταμίνη C για ένα ενισχυμένο 
ανοσοποιητικό σύστημα! Αυτή η γευστική πρόταση είναι πλούσια σε λυκοπένιο υψηλής 
βιοδιαθεσιμότητας, το οποίο αποτελεί μία μοναδική αντιοξειδωτική ουσία που προστατεύει 
την καρδιά και προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου! 
Ενεργειακή αξία: 270 kcal 
 
 
Κεμπάπ: 
πίτα, σως γιαουρτιού, ντομάτα ψητή, ροδέλες κρεμμυδιού, μαϊντανός, πάπρικα, 
μοσχαρίσιος κιμάς, κιμάς προβατίνας, χοιρινός κιμάς 
 
Σχόλιο: Ιδανικό θρεπτικό περιεχόμενο σε συνδυασμό με την απόλυτη γεύση! Παρέχει 
σημαντική ποικιλία θρεπτικών ουσιών όπως πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας που 
ενδυναμώνουν τους μύες και ικανοποιητική ποσότητα σιδήρου για την πρόληψη της 
κόπωσης και της σιδηροπενικής αναιμίας. Ασβέστιο, βιταμίνη C και λυκοπένιο 
συμπληρώνουν τη θρεπτική παλέτα του πιάτου. 
Ενεργειακή αξία: 495 kcal 
 
 



 
Πατάτες τηγανιτές 
 
Σχόλιο: Γεύση και διατροφική αξία μαζί! Οι πατάτες είναι πλήρεις σε σύνθετους 
υδατάνθρακες (άμυλο), προσφέροντας με τον τρόπο αυτό επιπρόσθετη ενέργεια στον 
οργανισμό! Επαρκής ποσότητα βιταμίνης C για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος, ενώ την παλέτα των διατροφικών ουσιών συμπληρώνει το κάλλιο για την 
αποτελεσματική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης! 
Ενεργειακή αξία: 342 kcal 
 
 
Πατάτες τηγανιτές με κεφαλοτύρι ή σάλτσα φέτας 
 
Σχόλιο: Ένα ορεκτικό πιάτο γεμάτο από θρεπτικά συστατικά. Οι πατάτες περιέχουν άμυλο 
και κάλλιο, που τονώνουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού και συμβάλλουν στη 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Το κεφαλοτύρι παρέχει επιπρόσθετα ασβέστιο, για γερά 
οστά και δόντια, φώσφορο που ενισχύει τη λειτουργία της όρασης, αλλά και πρωτεΐνες 
πολύ καλής ποιότητας, οι οποίες αποτελούν δομικό συστατικό του μυϊκού συστήματος. 
Ενεργειακή αξία: 408 kcal 
 
 
Προτάσεις συμπληρώματος (120 γρ.):  
φέτα, γραβιέρα, μετσοβόνε, ροκφόρ 
 
Φέτα: 456 kcal 
Γραβιέρα: 480 kcal 
Μετσοβόνε: 416 kcal 
Ροκφόρ: 432 kcal 
 
Σχόλιο: Γευστική ορεκτική πρόταση που συμβάλλει στην κάλυψη σχεδόν του συνόλου των 
ημερήσιων αναγκών σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Γερά οστά και ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα είναι το διπλό όφελος από τα υπέροχα αυτά εδέσματα. Προτείνονται ως 
συνοδευτικό του αλκοόλ αφού μειώνουν σημαντικά την απορρόφηση του και κατά συνέπεια 
περιορίζουν την κυκλοφορία του στο αίμα. 
 
 
Μπιφτέκι απλό:  
μοσχαρίσιος κιμάς, ψωμί, δυόσμος, αυγό, πιπέρι, αλάτι, λάδι 
 
Σχόλιο: Ολοκληρωμένο πιάτο, πλούσιο σε σίδηρο και σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 
ποιότητας. Ο μοσχαρίσιος κιμάς είναι υψηλής ποιότητας και παρέχει απλόχερα βιταμίνες της 
οικογένειας Β, οι οποίες προάγουν την υγεία του νευρικού συστήματος και του 
μεταβολισμού. Λεκιθίνη και λουτεΐνη συμπληρώνουν το θρεπτικό καμβά του πιάτου και σε 
συνδυασμό με τις πρωτεΐνες και το σίδηρο συμβάλλουν στη μυϊκή ενδυνάμωση και 
ταυτόχρονα στην πρόληψη της σιδηροπενικής αναιμίας. Γεύση απόλαυσης και...υγείας! 
Ενεργειακή αξία: 220 kcal 
 
 
 
Κοτόπουλο παϊδάκια 
 
Σχόλιο: Το κοτόπουλο αποτελεί ένα υγιεινό τρόφιμο με σημαντική διατροφική αξία. Καλή 
πηγή σιδήρου, βιταμινών της ομάδας Β και πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 
ποιότητας. Είναι από τα πιο άπαχα κρέατα και ενδείκνυται σε περιπτώσεις ατόμων που 
παρουσιάζουν υψηλές τιμές χοληστερόλης ή τριγλυκεριδίων. Τέλος, αποτελεί μία ιδανική 
πρόταση για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυξημένου σωματικού βάρους με δεδομένη τη 
λιπολυτική του δράση και τη συμβολή του στη διαδικασία μείωσης των κιλών. 
Ενεργειακή αξία: 284 kcal 



Συκώτι γάλακτος & ρύζι 
 
Σχόλιο: Ιδανική γευστική πρόταση για... “σιδηρά” υγεία! Το συκώτι αποτελεί ένα από τα 
πιο σημαντικά τρόφιμα και μια από τις πλουσιότερες πηγές σιδήρου, ο οποίος συμβάλλει 
στην πρόληψη της σιδηροπενικής αναιμίας. Επιπλέον, το συκώτι έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνη Α και φώσφορο ενισχύοντας την καλή όραση, κάλλιο που είναι απαραίτητο για 
τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και φυσικά υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για καλοσχηματισμένους μύες. Τέλος, παρέχει σε αφθονία βιταμίνη D 
αλλά και τη θαυμάσια αντιοξειδωτική ουσία λιοϊκό οξύ η οποία σε συνδυασμό με το ρύζι και 
τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β που περιέχει, ενδυναμώνει το νευρικό σύστημα και το 
μεταβολισμό! 
Ενεργειακή αξία: 450 kcal 
 
Φιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο:  
κοτόπουλο, μουστάρδα, χυμός λεμόνι, καρυκεύματα, ρύζι 
 
Σχόλιο: Το...”μεταβολικό” πιάτο! Το κοτόπουλο με το ρύζι αποτελούν ένα συνδυασμό 
πλούσιο σε βιταμίνες της ομάδας Β, οι οποίες ενισχύουν τη μεταβολική λειτουργία του 
οργανισμού, βελτιώνοντας τις βιολογικές “καύσεις”. Το κοτόπουλο έχει πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα σε κορεσμένα “κακά” λιπαρά και παράλληλα παρέχει πρωτεΐνες πολύ καλής 
ποιότητας, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη δόμηση του μυϊκού ιστού. Η θρεπτική 
πληρότητα του πιάτου ολοκληρώνεται με το χυμό λεμονιού που ενισχύει όχι μόνο την άμυνα 
του οργανισμού, αλλά και την απορρόφηση του σιδήρου, χάρη στο υψηλό του περιεχόμενο 
σε βιταμίνη C. Τα καρυκεύματα είναι πλούσια σε καψαΐνη, η οποία αποτελεί θερμογενετικό 
και λιπολυτικό παράγοντα και κατά συνέπεια αναβαθμίζει τη δραστηριότητα του 
μεταβολισμού. 
Ενεργειακή αξία: 366 kcal 
 
 
Μπιφτέκι γεμιστό με κασέρι 
 
Σχόλιο: Σε ένα μόνο πιάτο υπάρχει τέτοια μεγάλη ποικιλία θρεπτικών συστατικών όπως οι 
πρωτεΐνες, ο σίδηρος, το ασβέστιο και ο φώσφορος! Ο δυναμικός αυτός συνδυασμός 
προσφέρει μια σειρά από σημαντικές ιδιότητες υγείας: ενισχύει την όραση, φορτίζει τις 
αποθήκες σιδήρου, τονώνει το μυϊκό σύστημα και δημιουργεί ασπίδα προστασίας από την 
οστεοπόρωση. Μια πρόταση για γεύμα με υψηλή διατροφική αξία! 
Ενεργειακή αξία: 324 kcal 
 
 
Παραδοσιακή Μπριζόλα: 
μπριζόλα χοιρινή, κρασί, δενδρολίβανο, πατάτες τηγανιτές 
 
Σχόλιο: Ένα παραδοσιακό πιάτο με υψηλή διατροφική αξία! Κατ’ αρχήν παρέχει πρωτεΐνες 
ανώτατης βιολογικής ποιότητας, οι οποίες αποτελούν δομικό συστατικό του μυϊκού 
συστήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει σημαντική ποσότητα σιδήρου και βιταμίνης Β12, δύο 
απαραίτητα συστατικά, που συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του οργανισμού από 
διάφορες μορφές αναιμίας (σιδηροπενική, κακοήθης κλπ.). Η διατροφική πληρότητα του 
πιάτου ολοκληρώνεται από τις πατάτες, που είναι πλούσιες σε βιταμίνες Β6 που ενισχύει τη 
νοητική λειτουργία και κάλλιο το οποίο είναι σημαντικό για τη ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης. Παράλληλα, παρουσιάζονται αντικαρκινικές ιδιότητες αφού τα ενεργά συστατικά 
της πατάτας αποτρέπουν την απορρόφηση χημικών καρκινογόνων. 
Ενεργειακή αξία: 807 kcal 
 
 
Ψαρονέφρι χοιρινό & πατάτες τηγανιτές 
 
Σχόλιο: Το γευστικό δίδυμο πατάτες και ψαρονέφρι τροφοδοτεί τον οργανισμό με βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, σίδηρο και πρωτεΐνες υψηλού βιολογικού σκορ. Με τον τρόπο αυτό 
αποτελεί μια ιδανική πρόταση για την τόνωση του μεταβολισμού, την πρόληψη της 



σιδηροπενικής αναιμίας και τη βελτίωση της μυϊκής ενδυνάμωσης. Η θρεπτική πληρότητα 
του πιάτου ολοκληρώνεται με τη βιταμίνη C που συμβάλλει στην ταχύτερη απορρόφηση 
σιδήρου και φυσικά με το κάλλιο από τις πατάτες, για την ομαλή ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης.  
Ενεργειακή αξία: 609 kcal 
 
 
Κοτομπίφτεκο:  
κιμάς κοτόπουλο, κρεμμύδι ξερό, πιπεριά πράσινη, φρυγανιά, γάλα ημίπαχο, μουστάρδα, 
αυγό, σπαράγγια ψητά, σως λεμόνι (χυμός λεμόνι, ζωμός κότας, αλεύρι) 
 
Σχόλιο: Γευστικός συνδυασμός, ο οποίος προσφέρει πολλαπλές διατροφικές ιδιότητες στον 
οργανισμό! Ο κιμάς κοτόπουλο σε συνδυασμό με το γάλα και το αυγό παρέχει πρωτεΐνες 
υψηλής βιολογικής αξίας για την ενίσχυση του μυϊκού συστήματος και των βιολογικών 
λειτουργιών. Ταυτόχρονα, το πιάτο είναι πλούσιο σε φώσφορο και σε βιταμίνη Α, για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της όρασης, όπως επίσης και σε ασβέστιο, το οποίο είναι 
απαραίτητο για τη σωστή ανάπτυξη των οστών και την πρόληψη του κινδύνου της 
οστεοπόρωσης. Η υψηλή διατροφική αξία του πιάτου ολοκληρώνεται με την αντιοξειδωτική 
βιταμίνη C από το λεμόνι και την πράσινη πιπεριά που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα 
και προστατεύει από την αθηροσκλήρωση και από διάφορες μορφές καρκίνου! 
Ενεργειακή αξία: 266 kcal 
 
 
Πανσέτα λεμονάτη:  
πανσέτα χοιρινή, πατάτα ψητή, κρασί λευκό, δενδρολίβανο, μουστάρδα, χυμός λεμόνι, 
κάπαρη 
 
Σχόλιο: Ένα πιάτο γεμάτο από διατροφικές ιδιότητες! Οι πατάτες παρέχουν μεγάλη 
ποσότητα βιταμίνης C, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλής λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος και κάλλιο για την καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Οι 
βιταμίνες της οικογένειας Β ενδυναμώνουν τη μνήμη και το μεταβολισμό, ενώ οι πρωτεΐνες 
υψηλής βιολογικής αξίας που προέρχονται από τη χοιρινή πανσέτα συμπληρώνουν την 
παλέτα των διατροφικών ουσιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ιχυρού μυϊκού 
συστήματος. Οι διατροφικές ιδιότητες του πιάτου ολοκληρώνονται με την υψηλή παροχή 
αντιοξειδωτικών ενώσεων όπως οι πολυφαινόλες από το κόκκινο κρασί και βιταμίνης C από 
το λεμόνι, που αποτελούν ασπίδα προστασίας ενάντια σε κινδύνους οι οποίοι προέρχονται 
από την έκθεση του οργανισμού σε οξειδωτικούς - στρεσογόνους παράγοντες. 
Ενεργειακή αξία: 405 kcal 
 
 
Αρνάκι στη λαδόκολλα:  
αρνί μπούτι, κρεμμύδι, σκόρδο, πατάτες ψητές, ντομάτα, κεφαλοτύρι, πιπεριές, αλάτι, 
πιπέρι 
 
Σχόλιο: Το “μεταβολικό” ...πιάτο! Παρέχονται σε αφθονία βιταμίνες της ομάδας Β που 
βελτιώνουν τη βιολογική λειτουργία (”καύσεις”) του οργανισμού, αλλά και πρωτεΐνες για 
ένα ισχυρό μυϊκό σύστημα. Ο συνδυασμός λυκοπενίου, βιταμίνης C, φλαβονοειδών, 
πιπερίνης και κουρκουμίνης από τα λαχανικά και τα μπαχαρικά θωρακίζει την καρδιά και τα 
αγγεία!!! Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη συνταγή ενισχύει τη νευρική και καρδιακή 
λειτουργία, χάρη στην υψηλή ποσότητα καλλίου που περιέχει. Ιδανικός συνδυασμός γεύσης 
και υψηλής διατροφικής αξίας! 
Ενεργειακή αξία: 551 kcal 
 



 
Κοτόπουλο Παρνασσού:  
κοτόπουλο, φύλλο χωριάτικο, κεφαλογραβιέρα, μανιτάρια, λεμόνι, μουστάρδα, θρούμπι, 
κασέρι. 
 
Σχόλιο: Στην κορυφή... της απόλαυσης και της διατροφικής αξίας. Το διατροφικό σχήμα: 
κοτόπουλο - κεφαλογραβιέρα - μανιτάρια - κασέρι, έχει ως αποτέλεσμα έναν ιδανικό 
θρεπτικό συνδυασμό για τόνωση όλων των βιολογικών λειτουργιών του οργανισμού. 
Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνη Α, φώσφορος και ασβέστιο δημιουργούν ένα 
ενισχυμένο μυϊκό σύστημα, ισχυρή όραση και μια δομημένη σκελετική υγεία. Το χωριάτικο 
φύλλο αυξάνει τη  διατροφική αξία του πιάτου προσφέροντας βιταμίνες του συμπλέγματος Β 
και κάλλιο για ανθεκτικό νευρικό σύστημα, ενισχυμένο μεταβολισμό και μια ομαλή 
αρτηριακή πίεση! 
Ενεργειακή αξία: 602 kcal 
 
 
 
Πανσέτα:  
 
Γευστική πρόταση η οποία προσφέρει πολλαπλές διατροφικές ιδιότητες στον οργανισμό! 
Παρέχει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας για την ενίσχυση του μυϊκού συστήματος και 
των βιολογικών λειτουργιών. Το υψηλό του περιεχόμενο σε σίδηρο μειώνει τον κίνδυνο για 
εμφάνιση αναιμίας. 
Ενεργειακή αξία: 350 kcal 
 
 
 
Ποικιλία κρεάτων (αναλογία για 1 άτομο): 
κεμπάπ, μπιφτέκι, λουκάνικο, κοτόπουλο, χοιρινό 
 
Σχόλιο: Ποικιλία γεύσης και... θρεπτικών συστατικών. Όλα τα κρεατικά περιέχουν 
σημαντικά θρεπτικά συστατικά: σίδηρο που είναι απαραίτητος για την καλή κατάσταση του 
αίματος, βιταμίνη Α για την παροχή ενέργειας στον οργανισμό, φώσφορο που είναι 
αναγκαίος για γερά οστά και δόντια, αλλά και κάλλιο το οποίο βελτιώνει την ομαλή 
λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέον, το πιάτο τονώνει το νευρικό σύστημα και το 
μεταβολισμό, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνες της ομάδας Β. 
Ενεργειακή αξία: 450 kcal 
 
 
 
Σταυλίσια Μπριζόλα με λεμόνι, μουστάρδα & σάλτσα ψητού 
 
Σχόλιο: Η μπριζόλα προσφέρει μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών, η οποία ενδυναμώνει τους 
μύες, φώσφορο και βιταμίνη Α για υγιή και λαμπερά μάτια! Γευστική πρόταση πλούσια σε 
σίδηρο για δυνατό αιμοποιητικό σύστημα! Το λεμόνι συμπληρώνει τη διατροφική αξία του 
πιάτου παρέχοντας βιταμίνη C, η οποία ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και 
επαυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου! 
Ενεργειακή αξία: 836 kcal 
 
 
Χόρτα 
 
Σχόλιο: Τα χόρτα έχουν σημαντική περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι οποίες δρουν 
ευεργετικά στη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, περιορίζουν το πρόβλημα της 
δυσκοιλιότητας και μειώνουν την απορρόφηση του διατροφικού λίπους. Συμβάλλουν στη 
μείωση του σωματικού βάρους και ταυτόχρονα μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου του παχέως εντέρου. 
Ενεργειακή αξία: 69 kcal 



 
 
 
Σαλάτα Μοτσαρέλα: 
μαρούλι, ντομάτα, μοτσαρέλα, κουκουνάρι, ξύδι, βασιλικός, παρμεζάνα 
 
Σχόλιο: Ο συνδυασμός μαρούλι - ντομάτα παρέχει υψηλή ποσότητα βιταμίνης C και 
λυκοπενίου, τα οποία ενισχύουν σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν 
από διάφορες μορφές καρκίνου όπως του μαστού και του προστάτη. Το δίδυμο παρμεζάνα - 
μοτσαρέλα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες Α και D, 
συμβάλλει στην υγεία των οστών, των δοντιών και προάγει τη λειτουργία της όρασης. Η 
απόλυτη σαλάτα της... ευεξίας! 
Ενεργειακή αξία: 259 kcal 
 
 
 
Σαλάτα χωριάτικη: 
ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη, ελιές, τυρί φέτα, ελαιόλαδο, κάπαρη 
 
Σχόλιο: Η απόλυτα Ελληνική σαλάτα! Πλήρης από θρεπτικές ουσίες, η χωριάτικη σαλάτα 
αποτελεί ένα θαυμάσιο πιάτο, μοναδικό από διατροφικής πλευράς. Ο συνδυασμός ντομάτας 
και μαύρης ελιάς εφοδιάζουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά: βιταμίνη C, λυκοπένιο, 
τοκοφερόλες και ολευρωπαΐνη που προφυλάσσουν από καρδειαγγειακές παθήσεις και από 
διάφορες μορφές καρκίνου. Η πληρότητα της χωριάτικης σαλάτας ολοκληρώνεται από τις 
φυτικές ίνες της ντομάτας και του αγγουριού, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία 
του εντέρου. Η βιταμίνη Ε που υπάρχει στις ελιές αποτελεί σύμμαχο στην καλή υγεία του 
δέρματος και το ασβέστιο από τη φέτα λειτουργεί αποτρεπτικά εναντίον του κινδύνου της 
οστεοπόρωσης. Ιδανική γευστική πρόταση για όσους προσέχουν τη διατροφή τους!!! 
Ενεργειακή αξία: 292 kcal 
 
 
Ανάμικτη σαλάτα:  
άσπρο λάχανο, κόκκινο λάχανο, καρότο, μαρούλι, ρόκα, ραντίτσιο, εσκαρόλ, λόλα, λιαστή 
ντομάτα, αγγούρι, τουρσί, αλάτι, μουστάρδα, ελαιόλαδο, ξύδι, κρεμμύδι φρέσκο 
 
Σχόλιο: Σαλάτα που περιλαμβάνει ένα μοναδικό κοκτέιλ βιταμινών και μετάλλων!! Ο 
συνδυασμός όλων των λαχανικών εφοδιάζει τον οργανισμό με βιταμίνες C, E, K, β-
καροτένιο και αντιοξειδωτικό λυκοπένιο, θωρακίζοντας την υγεία της καρδιάς. Επιπλέον, 
περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος της υπέρτασης με δεδομένη την παρουσία του καλλίου 
και του μαγνησίου. Τονώνεται το  νευρικό σύστημα χάρη στο φυλλικό οξύ, ενώ παρέχονται 
άφθονα βιταμίνη Α και φώσφορος τα οποία χαρίζουν ισχυρή όραση! 
Ενεργειακή αξία: 217 kcal 
 
 
Σαλάτα Κρητική:  
μαρούλι, παξιμάδι, ντομάτα, κάπαρη, φέτα, ξύδι, ελαιόλαδο, μαγιονέζα, πάστα ελιάς 
 
Σχόλιο: Η σαλάτα με γεύση Κρήτης! Η φέτα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 
αξίας, οι οποίες ενδυναμώνουν τους μύες και σε ασβέστιο που ενισχύει την οστική 
πυκνότητα, προλαμβάνοντας τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Ο συνδυασμός ντομάτας, 
πάστας ελιάς, κάπαρης και ελαιόλαδου εφοδιάζει τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά 
(βιταμίνη Α, C, Ε, λυκοπένιο, πολυφαινόλες και ολευρωπαΐνη), τα οποία προστατεύουν την 
καρδιά, προλαμβάνουν τον καρκίνο και τονώνουν την άμυνα του οργανισμού. Η παρουσία 
μαρουλιού και παξιμαδιού δημιουργούν γευστική απόλαυση υγείας πλούσια σε φυτικές ίνες, 
για την καλή λειτουργία του εντέρου και κάλλιο το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης. 
Ενεργειακή αξία: 426 kcal 
 



 
Σαλάτα Λεύκες:  
 
Σαλάτα που περιλαμβάνει ένα μοναδικό κοκτέιλ βιταμινών και μετάλλων!! Μας εφοδιάζει με 
βιταμίνες C, Ε Κ, β-καροτένιο και αντιοξειδωτικό λυκοπένιο, θωρακίζοντας την υγεία της 
καρδιάς. Επιπλέον, περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος της υπέρτασης με δεδομένη την 
παρουσία του καλίου και μαγνησίου, τονώνεται το νευρικό σύστημα χάρη στο φυλλικό οξύ, 
ενώ η υψηλή περιεκτικότητά της σε βιταμίνη Α και φώσφορο χαρίζει ισχυρή όραση! 
Ενεργειακή αξία: 227 kcal 
  
 
 
Σαλάτα αρμένικη:  
σπανάκι, ντομάτα, κιμάς κοκκινιστός, σάλτσα γιαούρτι, κάπαρη, πάπρικα 
 
Σχόλιο: Ο κιμάς είναι πλούσιος σε σίδηρο και σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής ποιότητας. 
Με τον  τρόπο αυτό, συμβάλλει στη μυϊκή ενδυνάμωση και στην πρόληψη της αναιμίας. Τα 
λαχανικά (σπανάκι, ντομάτα) είναι πλουσιότατες πηγές βιταμίνης C, η οποία ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου. Επιπλέον, παρέχουν τις 
θαυμάσιες αντιοξειδωτικές ουσίες λυκοπένιο και λουτεΐνη που αποτελούν βιολογικούς 
παράγοντες – ασπίδα για την ανθρώπινη υγεία. Η θρεπτική πληρότητα του πιάτου 
συμπληρώνεται από το ασβέστιο του γιαουρτιού, το οποίο ενισχύει τη σκελετική υγεία, 
προφυλάσσοντας από οστεοπόρωση. 
Ενεργειακή αξία: 181 kcal 
 
 
Ρόκα σαλάτα:  
ρόκα, ντοματίνια, τυρί κατίκι Δομοκού, προσούτο, ελαιόλαδο, βαλσάμικο ξύδι, κουκουνάρι 
καβουρδισμένο, σουσάμι. 
 
Σχόλιο: Η ρόκα σε συνδυασμό με τη ντομάτα εφοδιάζουν τον οργανισμό με μεγάλη 
ποσότητα βιταμίνης C, η οποία τονώνει την άμυνα του οργανισμού. Επιπλέον, η ρόκα 
συμβάλλει στη διαδικασία της πέψης και παρουσιάζει διουρητική και αφροδισιακή δράση. 
Παράλληλα, το σουσάμι λόγω της περιεκτικότητάς του σε απαραίτητα λιπαρά και λιγνάνες 
συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης και αποτελεί ένα σημαντικό όπλο κατά του 
καρκίνου. Η αντιοξειδωτική γεύση της σαλάτας συμπληρώνεται από τη βιταμίνη Ε του 
ελαιόλαδου και τις πολυφαινόλες του βαλσάμικου που παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση, προστατεύοντας από χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα. Το δίδυμο σουσάμι - τυρί 
φορτίζει τα αποθέματα ασβεστίου συμβάλλοντας στη δόμηση γερών οστών και δοντιών! 
Επίσης, το κουκουνάρι είναι πλούσιο σε κάλλιο, που είναι σημαντικό συστατικό για τη 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 
Ενεργειακή αξία: 283 kcal 


