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ΑΧÞffσαΡ ηfiιΗ§ΣΤ}ßυιογ ΑΘΗιßΩ}t
ß" ΠειττÝληò 39* - ΒρλιÞσσm

Τηλ#Η: 2ßα 8ß ΟδΕ5 - Ι*γ": ΦΤ/*{S4Φ
ΓΕΗΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙξΣ ΑΙΑΤΡΟΦΗΞ

ο &,r0 ποτÞβ}α ιερü ημερτισßωò υττο}φεωπκÜ

r Ο καφÝòεßΕτβÝττεται {γα\fuτωò, ελλην:ι«üò, Ne§Φfiθ, φβαπÝ}

τ 1 κουτ_ γλιπωý òΙχαρη ημερησßωò προαιρεπκÜ

ι Η χρÞσßι Ττηρρßνη§ εßυαι ελεýθερη

. ¸να φροýτs μττορεß γα εßγαι χαι: μισÞ 1ειτανÜνα, ß-2 ακανßδια, 4 μεγιßι\εò φρÜουλεò, 15

ιαρκßαα, μισü φλτφw ρωι, 2 βερ{κοκα, 2 μανταρfυια, ß50 γρ- τΓετý$, 2Φ γρ- καρττοýζι {μφο,

αχλιÜδι, πορτοχÜfu κ-τ.λ_ εßιτα κανφγικÜ αττü Ýιτ}, νεκταρßπ Ý,ιια μικρü t120 γρ-}, ροÜßχrιιο fua

μÝτρΦ, fuμÜσκηιια ('ΙΦ γρ.}, òτýχα 2 μκ9ιß.
ο ΕτπτρÝτεται ri χρÞση ενüò αλκωλοýχου τποτοý tχωμò αναψυκπκü} Þ 3* ττοτηρþι χρασß

ην εβfuμÜδα"

r Τα γαλαχτσκομικÜ προιüντα δεγ §α ξετερνοýν τα 2% λ§ταρα. t τταÞρ γÜλα = 1 κεgÝ

γωοýρπ, ß φÝτα ψωμß = 2 φριιγαιιιÝξ= Υι φλυτζ. βýζι =ºρ φλμτζ. μακαρüυια, ι μκρÞ ττατι11σß

μÝτριο παξιμÜδι=lΙ2 φλυτζ. καλαμπüκι.

. Επιτβτεται η αγτßστρφÞ rurrr γευμßττιν {μεαιμÝρ, * βρqÜ}.

. ß{αταψιßÞιτρη ελαÝλαδου ßτηιοý ιrro τπÜτο σαò, μÝlòρι 2 κουταλÝò τηò σοθlτm§ αβεβξσßωζ ψα

τò γwαßκεò και 3 κουταλιÝò ηò σοιΙιτmò γΕτ τουò Üιιδρεò.

. τßrριÜ α€üτυρο, OOTTAGE, τυριÜ με χαμηλÜ λπταριι üπωò ΦΑΓΕ tl¼ht}, ΙιßßΙηeτ, }τυζr|θρα

{30 γρ. = 'l σεπρτüκαττο}-

" Ηερßfu κρατq - ξrαβοý = α} γρ, - 120 γρ. μα¸ιρεμÝνο {σαν,μη τμßπουλαß-

. }§ερßδα ρ§ζ,αß Þ ζυμαρκßτ_ ¸υα φλ. τwγιου μαγειμμÝνο

. Χρησιμοποπßτε μüνο fußδι ελ,Üò ασß γπ βοýτρο στην ποσüητßι που αιταφÝρεται

τταροτττιßγω- Να προτιμιßτε λÝ&, ξýδι, λεμüυ σηò σαλÜτεò,

. ΠοÝ ftv σmμααßτε τη δßατα Ýστω και αγ kÜrraτr σπγιßÞ «ξεφýγετε»Ι!!

. Ση σαλÜτα εττπρÝπονται ÜΦιΕ λφòòηαχÜ ωμÜ Þ βρασý, üτπυò òπ, κολοκι§&tκm,

μττρüχολο" κοιηρυττßÜ" λ{ß,;òανο, ιrαΡοýλ, χαρüτο-

ι ΣυμβουΤεò για 
,τfιγ δυσκαλιüτητα: α} καανιßß\ωση ενò ποτηριοý μιε τftαρü ιερü αμÝστlò

μεηß το πρωινü ξýττνημα, β} χ§μοß φροýπυν {ιδιαßτερα òτπü δαμÜσκηγα αλλÜ και 31υμοß μÞλου -
qòλαδιοý}, γ} ο κφò σε μιφÝò βÝft,α ποσüτηπò διευκολýιτει πò τερισταλπκÝò ηßγfισξßò τωγ

εlfΕβßμψ. Αγιßeετα το τσÜι στα*μτοεß τò τρòò και χαθυστερεß τηγ απ@Þ τουò οπ,üτε χαι

προτεßνεται στη διιßρροια. δ} καταvιiλωση φροý*τν και λαχαγικþγ. Πο συψακριμÝνα ο αιτανÜò,

π ακτιγßδπ" ο σýκο, το μÜιιγκο. το μηλο και το σταφýλι αττü π φρουτα και ο μαhπαυüò, τα

τταγτφρια, π τÞσα, οι ντqτÜτεò, τα στιαμßγγια, και τα katroxuftna αττü τα λφqανικÜ-


