
P L a n t -  b a s e d  δ ιατροφή  

Τι χρειάζεσαι καθημερινά σε μία 

Aριθμός 
 Μερίδων 

Τρόφιμα Μερίδες 

8-10 Φρούτα και λαχανικά  όλων των 
χρωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση 
σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά , 

(+αμυλούχα λαχανικά), 
βατόμουρα και εσπεριδοειδή. 

 
Σταυρανθή λαχανικά ,όπως 

μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανίδα, 
λάχανο, λαχ. Βρυξελλών κλπ) 

 

1 φλ ωμά λαχανικά 
1/2 φλ μαγειρεμένα λαχανικά 

 
1 φρούτο μεσαίου μεγέθους  

1 φλ κομμένα φρούτο ( πχ καρπούζι, πεπόνι κλπ) 
1/2 φλ μαγειρεμένα φρούτα 
1/4 φλ αποξηραμένα φρούτα 

120 ml φρέσκος χύμος 
 

1/2 φλ ψιλοκομμένα σταυρανθή λαχανικά 
1/4 φλ λαχανάκια Βρυξελλών ή φύτρα μπρόκολου 

6-11 

2-3 μερίδες να είναι 
πράσινα φυλλώδη 

λαχανικά 
 

2-3 μερίδες να είναι 
φρούτα 

 
1 μερίδα σταυρανθή 

λαχανικά 

Δημητριακά & Σιτηρά (πχ. ολικής 
άλεσης μακαρόνια, ψωμί ολικής 

άλεσης, καστανό ρύζι, κεχρί, 
φαγόπυρο, άγριο ρύζι, ποπκορν 

βρώμη κλπ) 

1 φέτα ψωμί ολικής  
1/2 φλ κινόα, καστανό ρύζι, βρώμη ή μακαρόνια 

μαγειρεμένα 
1/2 φλ ωμό καλαμπόκι ή φύτρα κινόα / φαγόπυρου 

3 φλ ποπκορν 
30 γρμ δημητριακά πρωινού 

 
 
 

2-3 
Όσπρια (πχ. φασόλια, 

φακές, φακές, προιόντα 
σόγιας) 

1/2 φλ μαγειρεμένα 
1/2 φλ τόφου ή tempeh 

1/4 φλ χούμους ή ντιπ φασολιών 
1 φλ φρέσκος αρακάς ή φύτρα φακής (ή άλλων οσπρίων) 

1/4 αράπικα φιστίκια ή 2 κσπ φυστικοβούτυρο 
 

1-2  Ξηροί καρποί και τα βούτυρα τους 
(αμύγδαλα, σπόροι τσία, καρύδια) 

 

1/4 φλ ξηροι καρποί - 1/3 φλ καρύδια 
1/4 φλ ή 2 κσπ σπόροι ( πχ τσία ή λιναρόσπορος ή 

σπόροι κάναβης) 
2 κσπ ταχίνι ή αμυγδαλοβούτυρο 

Σε μικρές 
ποσότητες 

Φυτικά Έλαια (όπως ελαιόλαδο, 
λινέλαιο, λάδι κάνναβης ή rapeseed 

oil) 

1/2 κσπ λινέλαιο ή ελαιόλαδο 

καθημερινά συμπλήρωμα με 25 mcg B12 ή 2 φορές την εβδομάδα 1,000mcg συμπλήρωμα B12
καθημερινά 3 μερίδες ενισχυμένων προϊόντων με Β12 (φυτικά γάλατα, δημητριακά πρωινού, διατροφική μαγιά)

Vitamin D: τους καλοκαιρινούς μήνες έκθεση στον ήλιο 15-20 λεπτά κάθε μέρα. Τους χειμερινούς μήνες συστήνεται η 
πρόσληψη συμπληρώματος κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό σας.

Ιώδιο: καθημερινά 1/2 κγλ ιωδιούχο αλάτι ή από φύκια 
Καθημερινώς περιελάμβανε στο διατροφολόγιο σου διάφορα μυρωδικά και  βότανα  καθώς & 1/4 κγλ κουρκουμά

@plantbasednt.gr 

+ 1 Brazil nut 


