
Επειδή δεν μαγειρεύετε πολύ ή επειδή δεν έχετε εξοπλίσει ακόμα το βασικό Pantry σας, μην σας τρομάξουν οι συνταγές 
που έχουν πολλά υλικά. Ούτε εκείνες που μπορεί το ψωμί να είναι χειροποίητο. Κάντε εκπτώσεις και βρείτε τη δική σας 
ισορροπία. Παραλείψτε και κάποιο μπαχαρικό - θα εξακολουθεί να τρώγεται ευχάριστα :)
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EXTRA TIP

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τις συνταγές θα τις βρείτε σε link πατώντας πάνω σε κάθε τίτλο γεύματος. Οπως σου είπα είμαι κατάσκοπος 
ιντερνετικών συνταγών - όχι σεφ! Συνεπώς εμπιστεύομαι τους ειδικούς σεφ της καρδιάς μου!
 
Άνοιξε το Μενού της εβδομάδας στον υπολογιστή σου ώστε να δεις όλα τα link των συνταγών στις αντίστοιχες 
σελίδες των σεφ και αν σε βολεύει εκτύπωσε τη συνταγή ή αποθήκευσέ της να την έχεις πρόχειρη όταν τη χρεια-
στείς. 

Αν σε κάποια συνταγή δεν βρεις link, σημαίνει ότι θα σου έχω έξτρα σελίδες παρακάτω που θα εξηγώ τι να 
κάνεις για κάθε «ορφανό από συνταγή» γεύμα!

ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΑΣ

Ζευγάρι με μωρό(το μενού προσανατολίζεται μόνο στο ζευγάρι), χωρίς ιδιαίτερο χρόνο και διάθεση για μαγείρεμα. 

Ανάγκη για λιχουδιές αλλά και για ισορροπία στα γεύματα. 

Μια φορά την εβδομάδα φαγητό έξω ή delivery. 

Βραδυνό χωρίς πολύ χρόνο προετοιμασίας

ZERO WASTE KITCHEN

General Info

1.
σχεδίασε 

τα γεύματα της 
εβδομάδας

2.
Ψώνισε

με
λίστα

3.
Μάθε για τη σωστή 

συντήρηση τροφίμων
(ντουλάπια, ψυγείο, 

κατάψυξη)

4.
χρησιμοποίησε

τα
leftovers /scraps

5.
χρησιμοποίησε

τις αισθήσεις σου
και όχι τις 

ημερομηνίες λήξης
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ΔΕΥΤΕΡΑ

Σπιτική γκράνολα με γάλα

Kοτόπουλο λεμονάτο

Dip από γιαούρτι, αβοκάντο & λεμόνι με 
chips αράβικης πίτας και sticks  καρότου, 
αγγουριού και πιπεριάς

ΤΡΙΤΗ

Πουτίγκα chia

Noodles με γαρίδες & μπρόκολο

Πράσινη τονοσαλάτα
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ΤΕΤΑΡΤΗ

Porridge

Κεφτεδάκια φακής με σος πιπεριάς

Αράβικη με κοτόπουλο, καλαμπόκι & 
γιαούρτι
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ΠΕΜΠΤΗ

Πουτίγκα chia

Ζεστή σαλάτα με φασολάκια

Ομελέτα με λαχανικά και γραβιέρα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Π:

Μ:

Β: Αράβικη πίτα με καπνιστό σολομό 
& καρότο

Τυροπιτάκια με ζέα (της μαμάς)

Φακόρυζο

ΣΑΒΒΑΤΟ

Αλμυρές αυγόφετες

Ψάρι με φρέσκια σαλάτα εποχής

DELIVERY ή πρόταση δημιουργίας
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ΚΥΡΙΑΚΗ

Pancakes

Μοσχαρίσιο steak με λαχανικά

Οpen toast φουρνου με κασέρι & αυγό μάτι

NOTES

Week:

1.
Φρούτο εποχής 

2.
Brownie-muffin

3.
Σοκολατένια μπάρα

4.
Φρούτο εποχής

με αμυγδαλοβούτυρο, 
ηλιόσπορους & κανέλα

5.
Μωσαϊκό

6.
Χυμός από

φρούτα εποχής

7.
Ξηροί καρποί

8.
Πίτσα με φρούτα
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SNACKS
για να διαλέξετε

Την Τρίτη το βράδυ θα βράσετε φακές και 
για τα κεφτεδάκια της Τετάρτης αλλά και 
για το φακόρυζο της Παρασκευής - οπότε 
τσέκαρε τις ποσότητες. 

Η γκράνολα θα σας φτάσει για αρκετό 
καιρό. Φυλάξτε την στο ντουλάπι σας και 
αν κάποιο πρωί δεν ακούσετε το ξυπνητή-
ρι, θα είναι η εύκολη λύση σας!

Κρατήστε λίγο κοτόπουλο από το φαγητό 
της Δευτέρας για την αράβικη της Τετάρ-
της

Στην γκρανόλα του Άκη μπορείτε αντί για 
ανανά να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο 
φρούτο - κατά προτίμηση εποχής. 

Τυροπιτάκια με ζέα της μαμάς στην 
κατάψυξη, αποψύχετε από το προηγού-
μενο βράδυ στο ψυγείο και το πρωί τα 
ζεσταίνετε

Πουτίγκα chia, Φτιάξτε δύο, η μία για την 
Πέμπτη-αντέχει στο ψυγείο. Τα φρέσκα 
φρούτα βάλτε τα τελευταία στιγμή. 

Αν σας περισσέψει φαγητό, μη διστάσετε 
να το φάτε δεύτερη μέρα για να γλιτώσε-
τε μαγείρεμα ή να το αποθηκεύσετε 
κατάψυξη για μια δύσκολη μέρα.

Τους ξηρούς καρπούς στα snacks μπορεί-
τε αναλόγως του γούστου να τα εμπλου-
τίσετε. Πχ ξηροί καρποί με αμυγδαλοβού-
τυρο και μέλι. 

TIPS
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Μενού εβδομάδας

https://akispetretzikis.com/recipe/2888/gkranola-me-ksiroys-karpoys-xwris-prosthiki-zaxaris
https://akispetretzikis.com/recipe/2555/kotopoylo-lemonato-me-patates
https://www.puremomentum.gr/2018/02/02/%E2%9A%9C%EF%B8%8F%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B1-chia-%E2%9A%9C%EF%B8%8F/
https://akispetretzikis.com/recipe/4644/noodles-me-garides-kai-mprokolo
https://akispetretzikis.com/recipe/5156/porridge
https://www.madameginger.com/syntages/syntages-mageirikis/ospria/keftedakia-fakis-me-bromi-grigori-sos-piperias/
https://akispetretzikis.com/recipe/3880/nhstisimh-zesth-salata-me-fasolakia
https://akispetretzikis.com/recipe/5194/fakoryzo-me-karamelwmena-kremmydia
https://www.madameginger.com/syntages/almures-augofetes-me-tiganito-augo-feta/
https://akispetretzikis.com/recipe/910/burger
https://akispetretzikis.com/recipe/1441/pancakes
https://akispetretzikis.com/recipe/3243/moschari-me-lachanika
https://akispetretzikis.com/recipe/4228/pitsa-me-froyta
https://www.madameginger.com/syntages/glyka/glykapsigeiou/sokolatenio-mosaiko-psugeiou-me-fustikia-aiginis-chourmades/
https://www.madameginger.com/syntages/glyka/snak-proino/paneukoles-ugieines-mpares-me-6-ulika-elachisto-psisimo/
https://misshealthyliving.gr/brownie-muffin-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF-%CE%B6%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7/
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Γεύματα "ορφανά από συνταγή"

ΔΕΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Dip από γιαούρτι, αβοκάντο & λεμόνι με chips αράβικης πίτας και sticks  καρότου, αγγουριού 
και πιπεριάς: 

1

Πράσινη τονοσαλάτα: Σαλάτα ρόκα-μαρούλι-σπανάκι-λάχανο(επιλέξτε ανάλογα της 
διαθεσιμότητας) με μια μικρή κονσέρβα τόνου, καλαμπόκι κονσέρβα και χρωματιστές 
πιπεριές και/ή ότι έχει το ψυγείο σας.

Αράβικη με κοτόπουλο, καλαμπόκι & γιαούρτι: Χρησιμοποιήστε leftovers! Για το κοτόπουλο, 
βάλτε ότι περίσσεψε από το κοτόπουλο λεμονάτο της Δευτέρας. Γεμίζετε λαχανικα΄που έχετε 
στο ψυγείο και προσθέτετε καλαμπόκι από την ανοιχτή κονσέρβα που χρησιμοποιήσατε για 
την τονοσαλάτα της Τρίτης και γιαούρτι από το κεσεδάκι που βάλατε στο dip της Δευτέρας. 

Ομελέτα με λαχανικά και γραβιέρα: Εκτός από γραβιέρα, πρόσθεσε ότι θέλεις από 
περισσεύματα που έχεις στο ψυγείο, καλύτερα λαχανικά!

Αράβικη πίτα με καπνιστό σολομό & καρότο: Η ρόκα και το αβοκάντο θα ταίριαζαν ιδανικά. 
Χρησιμοποιήστε από το αβοκάντο της Δευτέρας και/ή αν τυχόν περισσέψει αβοκάντο, 
μπορείτε να το προσθέσετε την επόμενη μέρα στη σαλάτα που θα συνοδεύει το 
ψάρι!Προσωπικά τον καπνιστό σολομό τον βάζω για λίγο στην τοστιέρα, τον προτιμώ like 
this! Ότι μείνει από σολομό το βάζω κατάψυξη για να χρησιμοποιώ επόμενες φορές. Βέβαια 
την άλλη βδομάδα θα ξαναφάτε, οπότε αντέχει και ψυγείο. 

Οpen toast φουρνου με κασέρι & αυγό: Κόψτε από μια φέτα ψωμί(κάπως μεγάλη, να σας πιάσει 
:) ) και απλώστε μια φέτα κασέρι(βάλτε από τη γραβιέρα που έχετε) από πάνω. Τοποθετήστε 
τες στον φούρνο ή σε μια τοστιέρα-γκριλιέρα που δεν ακουμπάει το πάνω μέρος. Όσο 
ψήνονται ετοιμάστε στο τηγάνι από ένα αυγό μάτι ή ποσέ αν θέλετε να είναι πιο λάιτ. Μόλις 
λιώσει το κασέρι, αφαιρείτε απο το φούρνο, τοποθετείτε σε ένα πιάτο και πάνω του 
προσθέτετε το αυγό! Πασπαλίζετε αλάτι και μυρωδικά βάση γούστου!

2

3

4

5

7

Ψάρι με φρέσκια σαλάτα εποχής: Ζητήστε από τον ψαρά να σας δώσει ψημένο το ψάρι! 
Φτιάξτε μόνο σαλάτα-ημέρα ξεκούρασης :)

6

Για τα Sticks λαχανικών: κόβω σε λεπτά μπαστουνάκια ένα καρότο, ένα αγούρι μικρό και 2 
πιπεριές και τα τοποθετώ σε χαμηλό ποτηράκι 

Για τα Chips τορτίγιας: όπως στη συνταγή Νηστίσιμη ζεστή σαλάτα με φασολάκια

Για το dip γιαούρτι/αβοκάντο: τοποθετώ στον επεξεργαστή τροφίμων και πολτοποιώ καλά:  
•  ½ ώριμο αβοκάντο
• 4κ.σ. γιαούρτι της επιλογής σου
• ¼ κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• χυμό από ½ λάιμ
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο
• αλάτι



GROCERIES*
*Δεν περιλαμβάνεται ότι 
αναφέρεται στο βασικό Pantry 

EXTRA INFO

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
5-6 Καρότα
1-2 αγγούρια
4-5 πολύχρωμες ή πράσινες πιπεριές και 3-4 φλωρίνης 
1-2 κολοκυθάκια
2 αβοκάντο(το ένα τουλάχιστον ώριμο)
600 γρ. φασολάκια
500 γρ. πατάτες baby+1kg πατάτες+ 1 γλυκοπατάτα
Φρέσκα κρεμμυδάκια
2 λάιμ
150γρ ντοματίνια
450γρ μπρόκολο
1 ρίζα τζίντζερ

ΚΡΕΑΤΙΚΑ< ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΚΤΛ
1 πακέτο Καπνιστό σολομό
3 μερίδες κοτόπουλο της επιλογής σας
350γρ μοσχαρίσιες μπριζόλες
500γρ γαρίδες Νο1 καθαρισμένες
500γρ στραγγιστό γιαούρτι(τα 300γρ είναι για την πίτσα φρούτων)
200γρ Γραβιέρα ή άλλο κίτρινο τυρί επιλογής σας
250γρ φέτα τυρί
2 ψωμιά(βάλτε φέτες στην κατάψυξη)
200γρ noodles
70γρ ζάχαρη άχνη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Σπόροι κάνναβης
Σταφίδες
1 μπουκάλι σάλτσα hoisin και σησαμέλειο 
Σουσάμι μαύρο ή λευκό 
Κύβοι κότας
1 πιπεριά τσίλι
1 μπαλσάμικο ξύδι
100γρ σταγόνες σοκολάτας
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Λίστα για ψώνια

1

2

3

Αν δεν έχετε ενημερωμένο Pantry πρέπει να τσεκάρετε τι άλλο σας λείπει
Αν μαγειρέψετε την «πρόταση δημιουργίας» τσεκάρετε τι σας λείπει
Όπου οι συνταγές χρησιμοποιούν φρέσκα φρούτα ή λαχανικά(όπως τα Porridge/πίτσα φρούτων/ομελέτα, κτλ)  
κάντε αντικαταστάσεις ανάλογα της εποχικότητας ή αναλόγως τι έχετε στο ψυγείο σας. Γενικά κάντε αντικα-
ταστάσεις και σε ξηρούς καρπούς ή βούτυρα αυτών. 

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη ώστε όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι έχετε και όχι ότι λέει η συνταγή. 


