
ΠΡΟΓΕΥΜΑ 

 Ρόλος & Ιδέες  

 

“Νιώθω γεμάτος το πρωί, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να φάω!” 

“Αποκλείεται να προλάβω πριν τη δουλειά/ το σχολείο να βρω χρόνο για να φάω πρωινό!” 

“Δεν έχω πολλή όρεξη να φάω το πρωί. Προτιμώ να εξοικονομήσω τις θερμίδες και να τις καταναλώσω σε άλλα 
γεύματα αργότερα” 

Είναι τυχαίο που οι γιαγιάδες μας και οι παλιοί, έλεγαν πάντα: “Tο πρωί θα πρέπει να τρώτε σαν βασιλιάδες..“. 

Mπορεί να μην υπήρχαν τόσες έρευνες και αποδεικτικά στοιχεία τότε σε σύγκριση με σήμερα, αλλά πολλά από τα 
πράγματα που είχαν επισημανθεί στο παρελθόν αποδεικνύονται σοφά. 

Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα που καταναλώνουν τη μεγαλύτερη αναλογία θερμίδων στο πρόγευμα, σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα τους γεύματα, έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, επιτυγχάνουν ευκολότερα 
απώλεια βάρους και είναι γενικότερα, πιο υγιειή. 

Βέβαια, η επισήμανση αυτή, δεν περιλαμβάνει το να φάτε μια ταχινόπιττα ή μια λουκανικόπιττα από το φούρνο στο 
δρόμο σας για τη δουλειά. 

Να έχετε πάντα στο νου σας ότι: Δεν είναι μόνο οι θερμίδες που παίζουν ρόλο αλλά και το είδος. Η πηγή 
προέλευσής τους δηλαδή. 

Η αγγλική λέξη “BREAKFAST”, αποτελείται από δύο συνθετικά: “Break” (σπάζω/ σταματώ) και “Fast” (τη νηστεία). 
Καθώς κοιμόμαστε, οι αποθήκες γλυκογόνου, το οποίο αποτελεί την αποθηκευμένη μορφή ενέργειας στο σώμα μας, 
εξαντλούνται, με αποτέλεσμα το σάκχαρο στο αίμα να πέφτει. Εάν δε φάμε πρόγευμα, για να αναπληρώσουμε τις 
αποθήκες αυτές σε γλυκογόνο αλλά και για να εξασφαλίσουμε ενέργεια, απαραίτητη για να μπορέσουμε να 
ανταπεξέλθουμε στη μέρα μας, θα καταλήξουμε να είμαστε πεινασμένοι σαν λύκοι και να καταναλώσουμε 
μεγαλύτερη ποσότητα από την απαιτούμενη αλλά και επιθυμητή, στο πρώτο μας γεύμα. 

Η έλλειψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών μπορεί και να οδηγήσει σε συμπτώματα κόπωσης και ζαλάδας, 
επηρεάζoντας έτσι και την απόδοση μας στα διάφορα καθήκοντα και υποχρεώσεις μας. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο. Για 
να λειτουργήσει, χρειάζεται βενζίνη! 

Επιπρόσθετα, η μακροπρόθεσμη έλλειψη θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό μας, μπορεί και να οδηγήσει στην 
αυξημένη αποθήκευση λίπους μετά τη λήψη ενός γεύματος, αντί της άμεσης χρήσης του ως μορφής ενέργειας. Η 
πιθανή εξήγηση γι' αυτό πολύ απλοποιημένα, βρίσκεται στην ποσότητα ινσουλίνης, της ορμόνης που διαχειρίζεται 
την ποσότητα γλυκόζης στο αίμα, που θα παραχθεί όταν θα πάρουμε αυτό το γεύμα. Εάν ο οργανισμός έχει έρθει 
αντιμέτωπος με αποχή από τροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα εκληφθεί ως στρες. Ως αποτέλεσμα, 
θέλοντας να αποτρέψει την επανάληψη αυτού του "στρες",  ΙΣΩΣ να αποθηκεύσει παραπάνω από την παρέχουσα 
τροφή αντί να την μετατρέψει σε ενέργεια, με στόχο να μπορέσει να αντιμετωπίσει; τυχόν παρόμοια κατάσταση, 
εάν προκύψει στο μέλλον. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Porridge” 

Νιφάδες βρόμης μαγειρεμένες. Περιέχει γάλα, κανέλλα, εκχύλισμα βανίλιας, φυστικοβούτυρο (100% φυστίκια),  
μπανάνα  και goji berries. Χρόνος παρασκευής: 5 λεπτά σε κατσαρόλι, 2 λεπτά στο microwave. Υγιεινό, εύγεστο και 

χορταστικό ! Θερμιδική Αξία: ~400 kcals 

 

Είναι γεγονός ότι πλέον η καθημερινότητα μας έχει γίνει πολύ πιο πιεστική και ο ελεύθερος μας χρόνος ελάχιστος. 

Η λύση βρίσκεται στο σωστό προγραμματισμό και όχι στην παραμέληση της σωστής διατροφής. Μπορείτε να 
αφιερώσετε πολύ λίγο χρόνο το βράδυ για να ετοιμάσετε κάτι και να το έχετε το πρωί. 

Το πρόγευμα, όπως και κάθε άλλο γεύμα πρέπει να έχει ως δομικά υλικά την πληρότητα, την ισορροπία αλλά και να 
αναφέρεται στους κανόνες υγιεινής διατροφής. Πρέπει να περιέχει μια πηγή τροφίμου από την κάθε κύρια ομάδα 

 YΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Η κύρια πηγή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εγκέφαλος μας. 

*Προτιμήστε πηγές υδατανθράκων πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς αυτές έχουν τη δυνατότητα να σας 
κρατάνε χορτάτους για περισσότερη ώρα αλλά και να κάνουν το έντερο πιο υγιές και λειτουργικό. 

Π.χ : Βρόμη(νιφάδες/oats), ψωμί/ πίτα ολικής αλέσεως. 

 ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Λαμβάνει μέρος στην αναπλήρωση κυττάρων και ιστών αλλά και άλλων απαραίτητων 
λειτουργειών του οργανισμού.(Προσοχή στον τρόπο μαγειρέματος. Επίσης αποφύγετε το ορατό λίπος 
σε αυτά)  

Π.χ : Αυγά, φυστικοβούτυρος/ ξηροί καρποί, αλλαντικά  

 ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Απαραίτητα για γερά οστά και δόντια. 

*Προτιμήστε αυτά που έχουν μειωμένα λιπαρά και λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη. 



Π.χ: Γάλα ή εναλλακτικό γάλακτος (γάλα καρύδας/ φιστικιού), τυριά 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Πλούσια σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, απαραίτητα για σειρά λειτουργειών στο σώμα μας 
(π.χ υγειή μεταβολισμό, ανοσοποιητικό σύστημα, σύνθεση ερυθρών κυττάρων του αίματος ) 
 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ, ΥΓΕΙΝΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΑ: 

1) Porridge 
 

Χρόνος προετοιμασίας : ~5 λεπτά 

Υλικά: Νιφάδες βρόμης, μήλο (άλλο είδος φρούτου κατά 
προτίμηση), γάλα (κανονικό ημι-άπαχο/ coconut, almond 
milk), κανέλλα, φυστικοβούτυρο, +/- vanilla extract, μέλι. 

- Κόψτε το μήλο/ τη μπανάνα σε κυβάκια και μαγειρέψτε 
μέχρι να μαλακώσoυν σε κατσαρόλι με κοχλαστό νερό. 
Προσθέστε στο νερό κανέλα και εάν θέλετε, για πιο έντονη 
γεύση, λίγο εκχύλισμα βανίλιας ( vanilla extract ). 

- Στη συνέχεια μόλις το μήλο/ η μπανάνα αρχίσουν να 
μαλακώνουν, προσθέστε 4-5 κουταλιές σούπας νιφάδες 
βρόμης ( η ποσότητα είναι ανάλογα με τις καθημερινές 
θερμιδικές ανάγκες του καθενός αλλά και στόχους) και 
αμέσως μετά προσθέστε ημιάπαχο γάλα ( ή υποκατάστατο 

γάλακτος, όπως γάλα καρύδας/ φιστικιού/ αμυγδάλου) ωσότου να καλυφθούν. 

- Ανακατέψτε κατά διαστήματα και σβήστε τη φωτιά όταν το μείγμα καταλήξει στη μορφή αρεσκείας σας (κρεμώδες/ 
πηκτό). 

- Προσθέστε ένα κουταλάκι φυστικοβούτυρο (crunchy/ smooth ) και ακόμη λίγη κανέλα. 

- Σερβίρετε σε μπολ. Εάν θέλετε μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο μέλι ( 1 κουταλάκι του γλυκού) ή κάποιο άλλο 
φρούτο π.χ. blueberries/ φράουλες. Περιμένετε να κρυώσει. Μπορείτε να προσθέσετε από πάνω λίγο ακόμη κρύο 
γάλα για να κρυώσει πιο εύκολα και για να αλλάξει λίγο υφή εάν σας έπηξε πολύ. 

-Απολαύστε το. 
ΠΛΗΡΕΣ, ΥΓΙΕΙΝΟ, ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ... ΓΕΥΣΤΙΚΟ! 

* Εάν θεωρείτε ότι το πρωί τρέχετε και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να 
τοποθετήσετε το μίγμα εξαρχής σε μπολ και να χρησιμοποιήσετε το microwave για να ζεστάνετε τις νιφάδες 
βρόμης για να γίνουν σε μορφή “porridge”, για 1-2 λεπτά, και να κόψετε από πάνω το φρούτο ώμο (π.χ. 
μπανάνα). 

 

 

 

 

 



 

 

2) Overnight Oats 
 

Χρόνος προετοιμασίας : ~2 λεπτά 

Νιφάδες βρόμης τοποθετημένες σε βαζάκι στο ψυγείο μαζί με γιαούρτι, φρούτα, chia seeds και 
φυστικοβούτυρο, τοποθετημένα στο ψυγείο από το προηγούμενο βράδυ για μια ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ 
λύση το πρωί. 

Yλικά: Νιφάδες βρόμης, γάλα αρεσκείας, (+/- ) Greek Yogurt, φρούτο αρεσκείας (blueberries, μπανάνα, 
μήλο), κανέλα/κακάο, φυστικοβούτηρο, chia seeds. 

- Σε ένα μικρό βαζάκι/ δοχείο το οποίο θα μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας στη δουλειά, το αυτοκίνητο 
προσθέστε 6 κουτάλια νιφάδες βρόμης. 

- Προσθέστε γάλα της δικής σας αρεσκείας (ηπιάπαχο, γάλα αμυγδάλου/ καρύδας) και λίγο νερό ή 
άπαχο γιαούρτι (Greek yogurt) σε αναλογία η οποία θα αφήνει τις νυφάδες να είναι ακόμη εμφανείς. 

-Προσθέστε 1 κουταλάκι φυστικοβούτυρο, (+/- ) κανέλα ή κακάο και κόψετε σε κομματάκια μια 
μπανάνα/ μήλο/ blueberries ή και συνδυασμό. 

-Προσθέστε επίσης λίγη ποσότητα chia seeds έτσι ώστε να αυξήσετε την ποσότητα φυτικών ινών και έτσι του 
κορεσμού.  

- Toποθετήστε στο ψυγείο. 

- Προσθέστε ένα μικρό κουταλάκι μέλι το πρωί εάν θέλετε μια πιο έντονη/ γλυκιά γεύση 
Χωρίς κόπο και πρόσθετο χρόνο, έτοιμο μέσα στο ψυγείο το πρωί. 

ΥΓΙΕΙΝΟ, ΕΥΓΕΣΤΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ. 

3) Scrambled eggs 
 

-Χρόνος προετοιμασίας: ~5 λεπτά 

Scrambled eggs on toast. Χορταστικό λόγω της ποσότητας πρωτεΐνης και πολύ 
γευστικό. 

-Yλικά: 2-3 αυγά, ηπιάπαχο γάλα, low-fat spread, ψωμί ολικής αλέσεως, 
ρίγανη, πιπέρι, λεμόνι, (+/- σπανάκι, αβοκάντο, κρεμμύδι, τυρί χαμηλό σε 
λιπαρά)  

-Σε ένα μπολ σπάστε 2-3 αυγά και προσθέστε περίπου 4 κουταλιές ηπιάπαχο 
γάλα και κτυπήστε καλά μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. 

-Σε τηγάνι προσθέστε ένα κουταλάκι γλυκού low-fat spread, ανάψτε τη φωτιά 
και αφήστε το να λειώσει.  

-Προσθέστε στο τηγάνι το μείγμα και μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να μην 
κολλήσουν και για να καταφέρετε ένα ομοιόμορφο σχήμα. 

- Μπορείτε να προσθέσετε σπανάκι στο μείγμα εάν σας αρέσει. Mε αυτό τον τρόπο το μείγμα θα γίνει πράσινο.  



- Σερβίρετε πάνω σε ψωμί ολικής αλέσεως. Προσθέστε λίγο λεμόνι, ρίγανη και πιπέρι. 

- Μπορείτε επίσης πριν σερβίρετε να κόψετε 3-4 slices αβοκάντο το οποίο μπορείτε είτε να λιώσετε στο τοστ ή να το 
φάτε ως συνοδευτικό. Προσθέστε λεμόνι και λίγο αλάτι σε αυτό.  

ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΟ, ΕΥΓΕΣΤΟ & ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ  

4) Super-fast pancakes 

-Χρόνος προετοιμασίας: ~5 λεπτά 

Pancakes με μόνο τρία υλικά! 

-Yλικά: 2 αυγά, 1 μπανάνα, κανέλα, (+/- vanilla extract), φρούτο αρεσκείας για 
σερβίρισμα, φυστικοβούτυρο, μέλι. 

-Σε ένα μπολ λειώστε μια μπανάνα και ακολούθως σπάστε 2 αυγά επάνω. 
Αναμείξτε. Προσθέστε κανέλα και εάν θέλετε λίγο εκχύλισμα βανίλιας. 

-Μαγειρέψτε στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά και γυρίστε για να ψηθούν και οι 
δύο πλευρές. 

- Σερβίρετε με λίγο φυστικοβούτυρο, μέλι και φρούτο της δικιάς σας 
αρεσκείας (blueberries/ φράουλες) . 
Υγιεινά, ικανοποιούν την ανάγκη για κάτι γλυκό, χαμηλά σε θερμίδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι αλήθεια ότι one size does not fit all. Εάν έχετε μάθει και η συνήθεια σας ξεπερνά, όπως κάνει σε πολλές άλλες 
καταστάσεις για όλους μας, είναι δύσκολο να ξεκινήσετε να τρώτε πρόγευμα από τη μια μέρα στην άλλη. 

Ξεκινήστε με μικρά – μικρά βήματα, δηλαδή έχοντας κάτι μικρό στο δρόμο σας προς τη δουλεία, το πανεπιστήμιο (π.χ 
2 κράκερ με λίγο τυρί, μια μπάρα δημητριακών, μια μπανάνα με λίγο φυστικοβούτυρο). Σιγά σιγά, θα εγκατασταθεί 
αυτό ως συνήθεια στη ζωή σας, αντικαθιστώντας την παλιά, του άδειου στομαχιού και ο οργανισμός σας ίσως και να 
αρχίσει να το ζητά από μόνος του στη συνέχεια.. και που ξέρετε.. 

Μπορεί και να ξυπνάτε πλέον από την πείνα !!  

 

  


