
ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

γαλοπούλα 

Πρωτεΐνες 
υψηλής 

βιολογικής 
αξίας  

Βιταμίνες 
Β6, Β3, Β2, 

Β12 

Σίδηρο, 
Φώσφορο, 

Κάλιο 

Τρυπτοφάνη, 
Ψευδάργυρο, 

Μαγνήσιο

κοτόπουλο 

Πλουσιότερη πηγή πρωτεϊνών, 
Βιταμίνη Β6, Β3 και Σελήνιο 

Β6
Β3 
Σελήνιο 

Απαραίτητη για μεταβολισμό υδατανθράκων,λιπών & 
πρωτεϊνών, παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων & 
ενίσχυση ανοσοποιητικού. 

Απαραίτητη για τον μεταβολισμό των τροφών, καλή 
λειτουργία πεπτικού συστήματος, δέρματος & νεύρων. 

Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύει από δράση 
ελεύθερων ριζών, ενισχύει ανοσοποιητικό & βοηθά 
στην καλή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. 

χοιρινό 

100gr 
χοιρινού 
δίνουν  

50%
αναγκών σε 
θειαμίνη 35% νιασίνη 

Βιταμίνη Β6 35%0,9 
mg 

2,7 
mg  

απορροφήσιμου 
σιδήρου

ψευδαργύρου 
(πλούσιο σε αμινοξέα) 

βασιλόπιτα 

Είναι πηγή πρωτεϊνών υψηλής 
βιολογικής αξίας λόγω των 
αυγών & του γάλακτος.  

Είναι πλούσια σε βιταμίνη C που 
ενισχύει το ανοσοποιητικό, συμβάλει 
στην σύνθεση κολλαγόνου & έχει 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 

Είναι πλούσια σε αντιμικροβιακή, 
αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. 

450
Kcal 

Τα 100γρ τσουρέκι 
(352Kcal αν είναι κέικ) 

187
Kcal Ανά 100γρ 

216
Kcal Ανά 100γρ

300
Kcal 

Ανά 100γρ (από 
286-380Kcal 

ανάλογα το λίπος)

κουραμπιές 

180
Kcal 

Περίπου ανά 
40-50 γρ

Η ίδια ποσότητα (40-50 γρ) αποδίδει 
11-13,5 γρ λίπους.

Τα αμύγδαλα που περιέχει είναι πλούσια 
σε μονοακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε & 
ασβέστιο. 

160
Kcal 

Περίπου ανά 
40-50 γρ

μελομακάρονο 

Βιταμίνη C από 
τον χυμό 

πορτοκάλι.

Πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα & βιταμίνες τους 

συμπλέγματος Β από τα 
καρύδια. 

Μονοακόρεστα λιπαρά & 
αντιοξειδωτικές βιταμίνες 

από το ελαιόλαδο. 

Βιταμίνες 
συμπλέγματος Β 

από το μέλι. 

ρόδι 

72
Kcal Ανά 100 γρ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ 
Κ

Συμβάλλει στην 
σκελετική υγεία, παίζει 
σημαντικό ρόλο στην 
εναπόθεση ασβεστίου 

στα οστά. 

ΟΞΥ
ω-5

Το έλαιο των σπόρων του ροδιού 
περιέχει 63,5% οξύ του ροδιού (ω-5), 

ένα σπάνιο πολυακόρεστο οξύ με 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 

Προστατεύει από ελεύθερες ρίζες, 
σημάδια πρόωρης γήρανσης, καρκίνο 

του μαστού. 

δίπλες 

170
Kcal 

Μια δίπλα 
των 45γρ 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ελαιόλαδο

καρύδια

μέλι

κανέλα
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