
 

Ενδεικτικό Μενού 
των 2500kcal για μία 
βίγκαν μητέρα στο 1ο 

τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης 

Ενδεικτικό μενού για 
ένα 9 μηνών βίγκαν 

βρέφος 

Ενδεικτικό μενού 
των 1500 θερμίδων 

για ένα 7-χρόνο 
βίγκαν παιδί 

Καθημερινοί αριθμοί 
ποσοτήτων από κάθε 
ομάδα σύμφωνα με το 
VegPlate 

Σιτηρά: 11.5 μερίδες; 
Τρόφιμα πλούσια σε 
πρωτείνη: 5 μερίδες 
Λαχανικά: 6 μερίδες 
Φρούτα: 2.5 μερίδες 
Ξηροί καρποί και 
σπόροι: 3 μερίδες 
Λιπαρά: 3 μερίδες 
Ωμέγα-3 τροφές: 2 
μερίδες 

Ένας συγκεκριμένος 
αριθμός μερίδων από 
κάθε ομάδα δεν 
συστήνεται, αλλά τα 
στερεά γεύματα θα 
πρέπει να είναι 
ενεργειακώς dense 
και χωρίς πολύ 
φυτικές ίνες και να 
περιέχουν όλα τις 
διατροφικές ομάδες 
καθ’όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. 

Σιτηρά: 6.5 μερίδες; 
Τρόφιμα πλούσια σε 
πρωτείνη: 2 μερίδες 
Λαχανικά: 4 μερίδες 
Φρούτα: 2 μερίδες 
Ξηροί καρποί και 
σπόροι: 1,5 μερίδες 
Λιπαρά: 5 μερίδες 
Ωμέγα-3 τροφές: 2 
μερίδες 
Τρόφιμα πλούσια σε 
ασβέστιο: 5 μερίδες 

Πρωινό  Γιαούρτι σόγιας 
ενισχυμένο με 
ασβέστιο (125γρ) με 
30 γρ δημητριακά 
καλαμποκιού χωρίς 
ζάχαρη και 30γρ 
νιφάδες βρώμης, 15 
γρ αμύγδαλα και 15γρ 
σταφίδες. 

Μητρικό γάλα ή γάλα 
φόρμουλας, μία 
ρυζογκοφρέτα. 

Γάλα βρώμης 
ενισχυμένο με 
ασβέστιο (200ml), 
30γρ ολικής άλεσης 
ψωμί, 15 γρ ταχίνι 

Δεκατιανό 1 μήλο σε φέτες (150 
γρ) με 15 γρ ταχίνι 

Πουρές μπανάνας με 
βούτυρο αμυγδάλου 
(10γρ), μητρικό γαλα 
ή γάλα φόρμουλας 

Βατόμουρα 
(raspberries) (150g) 

Μεσημεριανό Κινόα (90γρ) με 160γρ 
μαγειρεμένα κόκκινα 
φασόλια, κόλιανδρο, 
και 100γρ κόκκινη 
πιπεριά, 100 γρ 
σπανάκι σαλάτα με 
30 γρ καρύδια και 
αποξηραμένα σύκα 
(30γρ) με ντρέσινγκ 
βαλσάμικου και 5γρ 
ελαιόλαδο και 60 γρ 
ψωμί ολικής αλέσεως 
(2 φέτες) 

Άσπρο ρύζι (25γρ 
ωμό) πολύ 
μαγειρεμένο σε 
ανάλατο ζωμό 
λαχανικών μαζί 1 
κουταλιά της σούπας  
στραγγισμένη 
κολοκύθα, κόκκινες 
φακές (15γρ ωμές), 
ταχίνι (10γρ),5 γρ 
ελαιόλαδο και 5γρ 
λινέλαιο 

Μακαρόνια ολικής 
(60γ) με αμύγδαλα 
(15γρ), και πέστο 
βασιλικού με 
μπρόκολο στο ατμό 
10γρ, ρεβύθια 0γρ, 
μαγειρεμένα και 
χούμους λεμονιού με 
φέτες καρότου 
(100γρ), 5γρ 
ελαιόλαδο, και 5 γρ 
λινέλαιο. 

Απογευματινό Ποπκορν (30γρ) με 
διαροφική μαγιά, 
100ml χυμό από 
σέλερι, λαχανίδα και 

Γιαούρτι σόγιας 
ενισχυμένο με 
ασβέστιο και χωρίς 
επιπρόσθετα 

Ρυζογκοφρέτες 
(15γρ) με 
φυστικοβούτρυο 
(15γρ), αχλάδι 150γρ 



 

 

καρότο με 75ml χυμό 
πορτοκάλι 

σάκχαρα, 80γρ με 1 
κουταλιά της σούπας 
πουρές από μήλο, 
μητρικό γάλα ή γάλα 
φόρμουλας. 

Δείπνο Κολοκύθα (200γρ) και 
μαγειρεμένα ρεβίθια 
(80γρ), σούπα με 
φαγόπυρο (60γρ), 
ηλιόσποροι (15γρ) και 
5γρ λινέλαιο, 
πικάντικο ψητό τέμπε 
(80γ) με 
μπρόκολο(100γρ) και 
5 γρ ελαιόλαδο, ψωμί 
ολικής  

Ενισχυμένη με 
σίδηρο πάστα για α 
βρέφη (35γρ , ωμή), 
μαγειρεμένη σε 
ανάλατο ζωμό 
λαχανικών με 1 κσπ 
σάλτσα ντομάτας, 
φάβα (15γρ, ωμή), 
βούτυρο κα΄σιους 
(10γρ), 5γρ 
ελαιόλαδο και 5γρ 
λινέλαιο. 

Σόργο (60γρ), με 
φασόλια γίγαντες 
(80γ), μαγειρεμένα 
και κολοκύθι (100γ), 
σπανάκι στον ατμό 
(100γ), 10γ 
ελαιόλαδο και 5 γ 
λινέλαιο 

Σνακ μετά το δείπνο 15 γ κάσιους Μητρικό ή γάλα 
φόρμουλας 

 


