
                                           

                                  ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ 

       Πριν μιλήσουμε για το οτιδήποτε πρέπει πρώτα να μάθουμε τι είναι η     
χορτοφαγία. Σαν χορτοφάγος ορίζεται το άτομο το οποίο δεν καταναλώνει 
κρέας, πουλερικά, θαλασσινά ή τροφές οι οποίες τα περιέχουν. ;Yπάρχουν 
όμως και εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν να έχουν στη διατροφή τους κάποια 
προϊόντα ζωικής προέλευσης.

• - :Γαλακτο χορτοφάγοι καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα

• - :Αυγο χορτοφάγοι καταναλώνουν αυγά

• - - :Γαλακτο αυγο χορτοφάγοι καταναλώνουν αυγά και γαλακτοκομικά

• - :Ψαρο χορτοφάγοι καταναλώνουν θαλασσινά

•Vegans:δεν καταναλώνουν κανένα προϊόν ζωικής προέλευσης

       

           Λόγοι να γινει κανείς χορτοφάγος:
            
~ η κατανάλωση του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 
παχαίνει
~σε κάθε συσκευασία κοτόπουλου, υπάρχουν και 
περιττώματα
~ κανένας δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να σκοτώσει για 
να ζήσει 



Σε ποιες κατηγορίες χορίζεται η χορτοφαγία; (και λίγα λόγια 
για την κάθε μία)

Vegetarianism (Χορτοφαγία) Είναι η πιο βασική μορφή χορτοφαγίας. Το 
διαιτολόγιο της αποκλείει τη θανάτωση κάθε μορφής ζωής ώστε να 
αποτελέσει η σάρκα του τροφή στο πιάτο του εκάστοτε χορτοφάγου. Δε 
διευκρινίζεται αν το άτομο επιλέγει να τρώει προϊόντα ζωικής προέλευσης 
όπως γάλα, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Lacto-Vegetarianism (Γαλακτοφαγία)

Με αυτό τον όρο αποκαλούμε τη χορτοφαγική διατροφή που περιλαμβάνει τη 
κατανάλωση γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ovo-Vegetarianism (Αυγοφαγία)Είναι η χορτοφαγική διατροφή που 
περιλαμβάνει την κατανάλωση αυγών. Pesco-Vegetarianism ή 
Pescetarianism (Ψαροφαγία)
Χορτοφαγική διατροφή που περιλαμβάνει τη κατανάλωση ψαριού και 
θαλασσινών. Είναι μια ακραία εκδοχή της Μεσογειακής διατροφής.
Pollo-Vegetarianism ή Pollotarianism (Πουλεροφαγία)
Χορτοφαγική διατροφή που περιλαμβάνει τη κατανάλωση πουλερικών. 
Ουσιαστικά αυτό το είδος "χορτοφαγίας" δηλώνει αποχή από το κόκκινο 

κρέας (τετράποδα ζώα). Είναι γνωστή και σανημιχορτοφαγία. Οι vegans 
δε θεωρούν αυτούς που ακολουθούν την ημιχορτοφαγία οτί είναι πραγματικά 
χορτοφάγοι.
Veganism (Αυστηρή φυτοφαγία)
Είναι η πιο extreme εκδοχή της χορτοφαγίας. Ο vegan απέχει από όλες τις 
τροφές που προέρχονται ή παράγονται από τα ζώα. Δε θα βρείτε στο πιάτο 
του κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, θαλασσινά, αυγά, γάλα, τυρί ή βούτυρο. Μερικοί 
απέχουν και από τρόφιμα όπως το μέλι, γιατί είναι ζωικής προέλευσης. 

Επίσης δε φοράνε γούνα, δέρμα, μετάξι και μαλλί και δεν χρησιμοποιούν 
σαπούνια και καλλυντικά προϊόντα που έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά πάνω 
σε πειραματόζωα. Οι vegans θεωρούν τη διατροφή τους τρόπο ζωής και 
πολιτική δήλωση. 

 -Τελικά οι χορτοφάγοι είναι πιο υγιείς έναντι των κρεατοφάγων;
    
Οι χορτοφάγοι δεν είναι πιο υγιείς σε σχέση με τους κρεατοφάγους. Μέχρι σήμερα 
γνωρίζαμε ότι οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο από τις χρόνιες παθήσεις. 
Επιπλέον θεωρούσαμε ότι η χορτοφαγική διατροφή μειώνει τα καρδιαγγειακά 
προβλήματα, αφού μειώνει τα επίπεδα της "κακής" χοληστερίνης, αυξάνοντας τα 
επίπεδα της "καλής", ενώ πολλοί πίστευαν ότι μειώνει τον κίνδυνο να νοσήσει κανείς 
από καρκίνο.
Οι χορτοφάγοι είναι συνήθως σίγουροι για τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει στην 
υγεία τους μια διατροφή χωρίς κρέας.
οι χορτοφαγικές δίαιτες σχετίζονται με προβλήματα υγείας και υποβαθμισμένη 
ποιότητα ζωής. όσοι δεν τρώνε κρέας, έχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης αλλεργιών 



και κατά 50 % αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και καρκίνου. Επίσης, είναι πολύ πιο 
πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη και άγχος. οι χορτοφάγοι τείνουν να είναι πιο υγιείς 
σε άλλα πεδία. Όπως φάνηκε είναι συνήθως πιο δραστήριοι και καταναλώνουν 
λιγότερο αλκοόλ. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να καπνίζουν και τείνουν να έχουν 
χαμηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) οι ενήλικες που ακολουθούν μια 
χορτοφαγική διατροφή είναι λιγότερο υγιείς (όσον αφορά τον καρκίνο, τις αλλεργίες 
και τις διαταραχές της ψυχικής υγείας), έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής, και 
χρειάζονται επίσης πιο συχνή ιατρική φροντίδα». 

                   Οι χορτοφάγοι τι τρώνε; 
Πάντα υπάρχουν αρκετά χορτοφαγικά γεύματα στο μενού μας και σίγουρα 
υπάρχουν τρόφιμα που δεν είναι κρέας στο ψυγείο.
Όπως υπαινίσσεται και η ίδια η λέξη, οι χορτοφάγοι τρώνε λαχανικά, αλλά η 
κουζίνα τους είναι απεριόριστη και συναρπαστική.Μερικοί χαρακτηρίζουν τους 
εαυτούς τους χορτοφάγους αλλά τρώνε ψάρια ή κοτόπουλο, ενώ άλλοι είναι πιο 
αυστηροί στις διατροφικές επιλογές τους.Κάθε χορτοφάγος πρέπει να δώσει προσοχή 
για να λαμβάνει καθημερινά επτά βασικές θρεπτικές ουσίες,Πρωτεΐνη Βιταμίνη Β1 
Ασβέστιο Βιταμίνη D Σίδηρος Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα 

http://e-diatrofi.org/7-vasikes-threptikes-ousies-pou-i-chortofagi-prepi-na-prosexoun/


Διαιτολόγιο 7 ημερών

1η μέρα
Πρωινό: 1 ποτήρι γάλα & 2 φέτες ψωμί & 1κ.γ. μαλακή Μαργαρίνη & 1κ.γ. Μαρμελάδα με 
φρουκτόζη, Καφές ή Τσάι

 Δεκατιανό: 1 ποτήρι τσάι με διπλάσια περιεκτικότητα σε κατεχίνες & 20 ανάλατα αμύγδαλα 
Μεσημεριανό: 1 μερίδα αρακά & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 5-6 ελιές & 1 μερίδα τυρί

 Απογευματινό: 1 φέτα πεπόνι & 1 φέτα καρπούζι 

Βραδινό: 1 μερίδα μανιτάρια ψητά με μπαλσάμικο & Σαλάτα αγγούρι– ρόκα – άνιθος & 
1κ.σ.τριμμένο καρύδι & 1 μερίδα τυρί

2η   μ  έρα 

Πρωινό:1 Ποτήρι γάλα & 4κ.σ. δημητριακά ολικής άλεσης, 1 φρούτο, Καφές ή Τσάι

 Δεκατιανό: 1 ποτήρι χυμό & 2 cream-cracker σίκαλης 

Μεσημεριανό: 1 μερίδα Καλαμάρι ψητό & Βραστά κολοκυθάκια & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 4 
ελιές &1 φέτα πεπόνι



 Απογευματινό: 1 γιαούρτι & κανέλα & 3 καρύδια & 1 ροδάκινο 

Βραδινό: 1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές

3η μέρα

Πρωινό:1κ.γ. ταχίνι με μέλι & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 1 ποτήρι χυμό, Καφές ή Τσάι

Δεκατιανό:1 ποτήρι τσάι με διπλάσια περιεκτικότητα σε κατεχίνες & 1 ροδάκινο & 1 νεκταρίνι

Μεσημεριανό:1 μερίδα Μακαρόνια ολικής αλέσεως & 4κ.σ.σάλτσα λαχανικών με μανιτάρια & 
Σαλάτα ρόκα-αγγούρι & 2κ.σ.τυρί τριμμένο

Απογευματινό:1 γιαούρτι & κανέλα & 5 καρύδια

Βραδινό:1 μερίδα χταπόδι ψητό & Χόρτα & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 4 ελιές

4η μέρα

Πρωινό: 1 ποτήρι γάλα & 2 ρυζογκοφρέτες & 1κ.γ. μαλακή Μαργαρίνη & 1κ.γ. Μαρμελάδα με 
φρουκτόζη, Καφές ή Τσάι

 Δεκατιανό: 1 ποτήρι τσάι με διπλάσια περιεκτικότητα σε κατεχίνες & 20 ανάλατα αμύγδαλα

 Μεσημεριανό: 1 μερίδα φακές & Καστανό ρύζι & 5-6 ελιές & 1 μερίδα τυρί Απογευματινό: 1 φέτα 
πεπόνι & 1 φέτα καρπούζι

 Βραδινό: 1 μερίδα μανιτάρια ψητά με μπαλσάμικο & Σαλάτα αγγούρι– ρόκα – άνιθος & 
1κ.σ.τριμμένο καρύδι & 1 μερίδα τυρί

5η μέρα

Πρωινό:1 Ποτήρι γάλα & 1 μπάρα δημητριακών ολικής αλέσεως, 1 φρούτο, Καφές ή Τσάι

 Δεκατιανό: 1 ποτήρι τσάι με διπλάσια περιεκτικότητα σε κατεχίνες & 1 μπανάνα Μεσημεριανό: 1 
μερίδα Σολομός ψητός & Βραστά χόρτα & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 4 ελιές& 1 φέτα πεπόνι 

Απογευματινό: 1 γιαούρτι & κανέλα & 1 φέτα πεπόνι

 Βραδινό: 1 τοστ με 2 φέτες ψωμί πολύσπορο, τυρί κίτρινο χαμηλό σε λιπαρά & Σαλάτα ντομάτα 
– αγγούρι

6η μέρα

Πρωινό: 1 ποτήρι γάλα & 1 κουλούρι θεσσαλονίκης & Καφές ή Τσάι

 Δεκατιανό: 1 ποτήρι τσάι με διπλάσια περιεκτικότητα σε κατεχίνες & 20 ανάλατα αμύγδαλα



 Μεσημεριανό: 1 μερίδα φασολάκια & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 5-6 ελιές & 1 μερίδα τυρί 

Απογευματινό: 1 φέτα πεπόνι & 1 φέτα καρπούζι 

Βραδινό: Τόνος σε λάδι ή νερό & Σαλάτα αγγούρι– ρόκα – άνιθος & 1κ.σ.τριμμένο καρύδι & 1 
μερίδα τυρί

7η μέρα

Πρωινό:1 Ποτήρι γάλα & 4κ.σ. δημητριακά ολικής άλεσης, 1 φρούτο, Καφές ή Τσάι

 Δεκατιανό: 3 βερίκοκα & 2 βανίλιες Μεσημεριανό: 1 μερίδα Γαρίδες ψητές & Σαλάτα Ντάκος 
(παξιμάδι, ντομάτα, τυρί, 4 ελιές)

 Απογευματινό: 2 φέτες καρπούζι 

Βραδινό: 1 γιαούρτι & κανέλα & 5 καρύδια.



                     Τα υπέρ της αυστηρής χορτοφαγίας 

Η χορτοφαγία προσφέρει πολυάριθμα οφέλη στην υγεία μας. Από τη μία τα χαμηλά 

επίπεδα κορεσμένων λιπαρων και από την άλλη η αυξημένη πρόσληψη σύνθετων 
υδατανθράκων, φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών συστατικών κάνουν αυτό το είδος 
διατροφής ιδιαίτερα ευεργετικό για τον οργανισμό μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η 
χορτοφαγία μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις,  η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ενώ βοηθά στην καλύτερη 
ρύθμιση του σωματικού βάρους. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία ότι μπορεί να περιορίσει 
τον κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.

                  

      Τα κατά της αυστηρής χορτοφαγίας

Από τα σοβαρότερα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν είναι τα εξής: 

* Μυϊκή ατροφία: Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας του 
μυϊκού συστήματος, το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό γύρω από τις 
αρθρώσεις, καθώς τις προστατεύει από τραυματισμούς. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο 
McMaster του Καναδά έδειξε ότι οι πρωτεΐνες από τα ζωικά προϊόντα ενεργοποιούν πιο 
αποτελεσματικά τον μηχανισμό αποκατάστασης των μυών μετά τη σωματική άσκηση. 
 δα

* Ελλειψη σιδήρου: Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο σίδηρος που προέρχεται 
από φυτικές πηγές δεν απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό. Έτσι, συχνά οι 
χορτοφάγοι υποφέρουν από εξάντληση και σωματική αδυναμία. Καλές φυτικές πηγές 
σιδήρου είναι τα πράσινα σκουρόχρωμα φυλλώδη λαχανικά, τα όσπρια, τα προϊόντα 
σόγιας και τα αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες,μάσκηνα, βερίκοκα). Για την καλύτερη 
απορρόφηση του σιδήρου, οι ειδικοί συμβουλεύουν να συνοδεύουμε τις τροφές αυτές με 

τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C (χυμός) ή σε μηλικό οξύ (λευκό κρασί). 

* Οστεοπόρωση: Οι χορτοφάγοι που δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά κινδυνεύουν 
από οστεοπενία και οστεοπόρωση. Το ασβέστιο σε πολλές φυτικές τροφές 
(π.χ. σπανάκι) έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή δεν απορροφάται από τον 
οργανισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο, συχνά οι γιατροί συστήνουν στους χορτοφάγους να 
λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου. 

* Κατάθλιψη: Στις αυστηρά χορτοφαγικές δίαιτες παρατηρείται έλλειψη της βιταμίνης 
Β12. Η βιταμίνη αυτή, που περιέχεται κυρίως στα ζωικά προϊόντα, όπως είναι το κρέας 
και τα γαλακτοκομικά, είναι σημαντική για την υγεία του νευρικού συστήματος. 
Ανεπαρκείς ποσότητές της στον οργανισμό έχουν συσχετιστεί με προβλήματα 

κατάθλιψης.  

http://www.vita.gr/tag/869/katathlipsh
http://www.vita.gr/diatrofi/eating-healthy/article/5513/sto-mikroskopio-to-spanaki
http://www.vita.gr/tag/287/osteoporwsh
http://www.vita.gr/news/article/27313/h-polydynamh-bitaminh-c
http://www.vita.gr/diatrofi/eating-healthy/article/9848/sidhros-oi-syndyasmoi-poy-kerdizoyn
http://www.vita.gr/diatrofi/article/6774/poses-prwteines-phrate-shmera
http://www.vita.gr/tag/389/ypertash


              Πού βασίζεται η ημι-χορτοφαγική δίαιτα
* Στις πρωτεΐνες, πηγές των οποίων είναι το άπαχο κρέας, το ψάρι, τα αυγά, 

τα όσπρια και η σόγια.
* Στα φρούτα και τα λαχανικά.
* Στα δημητριακά ολικής άλεσης (π.χ. βρόμη, σίκαλη, κριθάρι).
* Στα γαλακτοκομικά προϊόντα (π.χ. γάλα, γιαούρτι, τυρί). 
* Στα μυρωδικά και στα καρυκεύματα, που νοστιμίζουν το φαγητό χωρίς να 
προσθέτουν θερμίδες.

           Τα 5 συχνά λάθη των χορτοφάγων

1ο λάθος: τρώτε τις ίδιες μερίδες φαγητού με πριν

Ειδικά στα πρώτα διαστήματα της μετάβασης από την κρεατοφαγία στη χορτοφαγία, οι 

περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν συνεχώς πείνα και ο λόγος είναι προφανής: η θερμιδική 

πυκνότητα των τροφών που καταναλώνουν τώρα είναι σαφώς μικρότερη από πριν. Αν, 

λοιπόν, ο χορτοφάγος συνεχίσει με τις ίδιες ποσότητες φαγητού που έτρωγε και πριν, το 

πιθανότερο είναι τη μισή ημέρα να αισθάνεται έντονη πείνα. Αν π.χ. το σάντουιτς που 

τρώγατε πριν είχε μέσα γαλοπούλα, βούτυρο, τυρί, μαρούλι και ντομάτα και τώρα έχετε 

αφαιρέσει τη γαλοπούλα (ή αν είστε vegan ακόμη και το βούτυρο και το τυρί), λογικό είναι 

ότι με την ίδια ποσότητα δεν θα χορτάσετε. Πρέπει να αυξήσετε τις μερίδες σας για να 

ισορροπήσετε στην πρόσληψη θερμίδων.

2ο λάθος: δεν αναπληρώνετε τη βιταμίνη Β12

Υπάρχουν άπειρες φυτικές επιλογές από τις οποίες μπορείτε να πάρετε τα απαραίτητα 

θρεπτικά συστατικά για το σώμα σας. Μπορείτε για παράδειγμα, να πάρετε ασβέστιο από 

πράσινα φυλλώδη λαχανικά και αμύγδαλα αντί για το γάλα και ωμέγα-3 από σπόρους chia 

αντί για ψάρια. Ένα σημαντικό λάθος, όμως, των περισσότερων χορτοφάγων και vegans 

είναι ότι δεν προσέχουν και την πρόσληψη της βιταμίνης Β12 από τον οργανισμό τους, μιας 

πολύ σημαντικής βιταμίνης για το νευρολογικό σύστημα και τις λειτουργίες του οργανισμού. 

Επειδή η βιταμίνη αυτή προέρχεται κυρίως από ζωικής προέλευσης τροφές, όσοι απέχουν 

http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/37376
http://www.vita.gr/tag/857/thermides
http://www.vita.gr/diaita/xaste-varos/article/9826/karykeymata-gia-diaithtika-piata-peirasmo
http://www.vita.gr/diatrofi/article/6641/apolayste-ta-ospria-xwris-parenergeies


από αυτές πρέπει να την ψάξουν σε ενισχυμένα δημητριακά, εμπλουτισμένα προϊόντα 

σόγιας ή να συμβουλευτούν το γιατρό τους για κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Λόγω, 

μάλιστα, του ότι η βιταμίνη αυτή αποθηκεύεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο 

οργανισμό, ενδέχεται να μην αντιληφθούμε την έλλειψή της, παρά μόνο ένα χρόνο μετά τη 

διακοπή του κρέατος. Αν απέχετε μόνο από το κρέας κι όχι και από τα γαλακτοκομικά, τότε 

αυξήστε την κατανάλωση αβγών, γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά κ.ο.κ.

3o λάθος: η αντίληψη πως οτιδήποτε χορτοφαγικό είναι και υγιεινό

Η αποχή από το κρέας έχει σίγουρα πολλά να σας προσφέρει. Tο να φορτώσετε, όμως, το 

διατροφικό σας πρόγραμμα με επεξεργασμένες χορτοφαγικές τροφές τύπου μπέργκερ 

λαχανικών, χοτ ντογκ λαχανικών κ.ο.κ. δεν βοηθάει την κατάσταση. Οι τροφές αυτές 

μπορεί να σας κρατούν μακριά από το κρέας, δεν έχουν, όμως, τη θρεπτική αξία που 

χρειάζεστε και συνήθως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και νάτριο, βγάζοντας τη 

διατροφή σας εκτός της σφαίρας του υγιεινού.

4ο λάθος: παραγγέλνετε πάντα σαλάτες

Δεν χρειάζεται να περιορίζεστε μόνο σε σαλάτες όταν τρώτε έξω. Καταρχάς, πολλά 

εστιατόρια προσαρμόζουν τα πιάτα τους στις ανάγκες ενός χορτοφάγου ή vegan τη 

σημερινή εποχή ή παρουσιάζουν ξεχωριστά πιάτα, συν του ότι μπορείτε να παραγγείλετε 

το ρύζι και τα λαχανικά που συνοδεύουν μια μπριζόλα, χωρίς τη μπριζόλα ή να βάλετε πιο 

πολύ σόγια στη διατροφή σας. Χρειάζεται, άλλωστε, να λαμβάνετε όσο περισσότερα 

θρεπτικά συστατικά μπορείτε από πολλές, διαφορετικές πηγές.

5ο λάθος: δεν «ακούτε» το σώμα σας

Κάθε φορά που αλλάζει ένα διατροφικό πλάνο, ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 3 

εβδομάδες για να προσαρμοστεί, γι’ αυτό μην αποθαρρυνθείτε αν στην αρχή αισθάνεστε 

λίγο περίεργα και μην ενδώσετε σε… περίεργες λιγούρες που νομίζετε ότι σας ζητάει το 

σώμα σας –μπορεί να ζήσει και χωρίς μπέικον. Αν, όμως, δείτε ότι το μπέικον και το κρέας 

εν γένει σας έρχονται συχνά στο μυαλό, τότε πρέπει να ανατρέξετε στη διατροφή των 

προηγούμενων ημερών: μήπως τρώτε μόνο τα ίδια και τα ίδια, μήπως το έχετε ρίξει μόνο 

στη σαλάτα, μήπως λείπει λίγο αλάτι από τα γεύματά σας, μήπως δεν λαμβάνετε ωμέγα-3 

λιπαρά οξέα; «Ακούστε» το σώμα σας, εμπλουτίστε τη διατροφή σας με ποικιλία και όταν 

το στομάχι σας σάς δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με μια τροφή, κρατήστε τις αποστάσεις 



σας. Η διατροφή σας μπορεί και χωρίς κρέας να είναι απολαυστική, αρκεί να την πάρετε 

στα σοβαρά.

Ποιες είναι οι τροφές που θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν το κρέας;

- Η σόγια, είναι φυτό γνωστό για την πρωτεϊνική του αξία, και την περιεκτικότητά 
του σε βιταμίνη Ε και πολυκαόρεστα λιπαρά οξέα. Το πιο γνωστό προϊόν της σόγιας 
είναι το tofu. Μοιάζει στην όψη με τυρί, έχει ουδέτερη γεύση αλλά έχει την εξαιρετική 
ικανότητα να απορροφά γεύσεις και αρώματα από σάλτσες και μαρινάδες. 
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε μακαρονάδες μαζί με κόκκινη σάλτσα. Άλλη 
ιδέα είναι να το πανάρετε και να το μαγειρέψετε στο τηγάνι. Το «μαλακό» tofu 
μπορεί να αντικαταστήσει το γιαούρτι σε ένα smoothie, ή να αποτελέσει βάση για 
μία κρεμώδη σούπα.

- Το edamame, δηλαδή τα φασόλια σόγιας, λόγω της μικρής περιεκτικότητάς τους 
σε καλά ωστόσο λιπαρά, μπορεί να γίνουν πρώτη ύλη για ένα εξαιρετικό pesto που 
θα συνοδεύσει μια σαλάτα ή μια μακαρονάδα.

- Το tempeh, είναι ένα ακόμη παραπροϊόν ζύμωσης της σόγιας. Η γεύση του 
εμπλουτίζεται ιδιαίτερα εάν το μαρινάρουμε, γι’ αυτό και προτείνουμε να το 
δοκιμάσετε σαν «κιμά» στην μακαρονάδα σας ή σε κιμαδοπιτάκια.

- H κινόα, κατατάσσεται στην κατηγορία των σιτηρών και μαγειρεύεται όπως το 
ρύζι. Αποτελεί υπερτροφή, μια πλήρη πηγή πρωτεΐνης, ενώ περιέχει σημαντικές 
ποσότητες σιδήρου, βιταμίνης Ε, φυλλικού οξέος, μαγνησίου και φυτικών ινών. 
Μπορείτε να δοκιμάσετε τα κλασικά «γεμιστά» της ελληνικής κουζίνας με κινόα αντί 
για ρύζι, μετατρέποντας έτσι το παραδοσιακό αυτό πιάτο σε μια εξαιρετική πηγή 
πρωτεΐνης.

- Τα όσπρια, αποτελούν εναλλακτική στο κρέας, εμπλουτίζοντας την διατροφή μας 
με βιταμίνες, μέταλλα και πρωτεΐνη. Να θυμάστε πως τα όσπρια είναι πλούσια σε 
σίδηρο, ο οποίος απορροφάται καλύτερα εάν προσθέσετε στο φαγητό σας λεμόνι. 
Δοκιμάστε να φτιάξετε ένα καυτερό chili με φασόλια, χρησιμοποιήστε τα ρεβίθια για 
να φτιάξετε μία σούπα βελουτέ και προσθέσετε αρακά στις μακαρονάδες σας. 
Ετοιμάστε φακόρυζο -αν εμπλουτιστεί με μυρωδικά και φρέσκα λαχανικά, όπως 
κρεμμύδι και ντομάτα, μπορεί να γεμίσει υπέροχα μία αραβική πίτα.

- Οι ξηροί καρποί, είναι πλούσιοι σε ω3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε, μαγνήσιο, και 
χαλκό. Σας προτείνουμε να εξερευνήσετε προϊόντα, όπως το φυστικοβούτυρο και το 
ταχίνι. Δοκιμάστε την αγαπημένη συνήθεια των Αμερικάνων φτιάχνοντας ένα 
σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μπανάνα, ενώ το ταχίνι μπορεί να ταιριάξει σε μία 
ευφάνταστη σούπα με καρότο, λεμόνι και ρεβίθια.



– Οι σπόροι, όπως οι ηλιόσποροι και οι σπόροι κολοκύθας, προτιμώνται 
συχνά από πολλούς χορτοφάγους για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες Ε 
& Β, χαλκό και σελήνιο. Μπορείτε να τους προσθέσετε στα δημητριακά, τις σαλάτες, 
και τις σούπες σας. 
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