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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SLIMMER

Α    Διατροφικό πρόγραμμα: Το καλύτερο πρόγραμμα απώλειας βάρους 
που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα!

Β    Σύστημα διατροφής – κουζίνα: Μέχρι χτες είχαμε μια σειρά από διαφο-
ρετικές κουζίνες (ελληνική, ιταλική, γαλλική κ.ά.). Σήμερα όμως όλοι 
μας έχουμε το ίδιο σύστημα διατροφής: την κουζίνα SLIMMER.

Η ιδέα είναι η ακόλουθη: Το διατροφικό πρόγραμμα SLIMMER μπορεί 
να εφαρμοστεί καθημερινά από ανθρώπους με περιορισμένες οικονομι-
κές δυνατότητες, αφού τα υλικά παρασκευής των γευμάτων είναι χαμη-
λού κόστους και τα βρίσκεις παντού, αλλά και από ανθρώπους με πολύ 
μεγάλη οικονομική ευχέρεια, γιατί είναι συγκλονιστικά νόστιμο! Απλό, 
εύκολο, χωρίς γευστικούς «ψευτοπειραματισμούς» με απώτερο σκοπό 
τον εντυπωσιασμό. Και όταν το καταφέρουμε αυτό –άνθρωποι διαφορε-
τικών οικονομικών δυνατοτήτων να κάνουν τις ίδιες διατροφικές επιλο-
γές σε καθημερινή βάση και να είναι παράλληλα εξαιρετικά ικανοποιη-
μένοι–, τότε θα έχουμε ενώσει τον κόσμο διατροφικά. Η διατροφή 
SLIMMER φέρνει τον κόσμο κοντά, τον ενώνει. Διατροφικές διαφορές δεν 
θα υπάρχουν πλέον μεταξύ μας. Όλοι κάνουμε διατροφή SLIMMER, όλοι 
είμαστε SLIMMER, όλοι είμαστε ΕΝΑ.
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Δηλαδή πίσω από ένα κοινό εστιακό επίπεδο (κοινό σημείο είναι η δι-
ατροφή SLIMMER) ενοποιούμαστε διατροφικά. Και όλοι μας αισθανόμα-
στε την ευτυχία της διατροφικής ενοποίησης, ικανοποιώντας τον βαθύ-
τερο εαυτό μας. Ο οικονομικά αδύναμος νιώθει επιτέλους ότι τον ενώ-
νει κάτι κοινό με τον οικονομικά ισχυρό –μια επιθυμία που πάντα είχε–, 
και ο οικονομικά ισχυρός απενοχοποιείται και επιστρέφει στις ρίζες του: 
στο αληθινό, στο γνήσιο, στο αυθεντικό και όχι στο δήθεν. 

Και τώρα, αφού οι άνθρωποι καταφέραμε έστω και σε μία περίπτωση 
την ενοποίηση, προσπαθούμε να την πραγματώνουμε σε όλα τα επίπεδα 
της καθημερινότητας και της ζωής μας. Για να πετύχουμε όμως καλύτε-
ρα τη γενικότερη ενοποίηση χρειάζεται: α) να βάζουμε τον εαυτό μας στη 
θέση του άλλου ώστε να μπορούμε να τον κατανοήσουμε και να τον δι-
καιολογήσουμε, και β) να συνειδητοποιήσουμε ότι, όπως είναι φυσικό, 
στην εμφάνιση, στον τρόπο ζωής και στη συμπεριφορά θα υπάρχουν πά-
ντα διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Το θέμα είναι το πώς τις αντιμετω-
πίζουμε. Εμείς επιλέγουμε να τις παρατηρούμε «διασκεδάζοντας», αντί 
να ζηλεύουμε ο ένας τον άλλο και να εκδηλώνουμε συνεχώς δυσαρέσκεια 
ασκώντας κριτική με αρνητικούς όρους. 

Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, όλοι μας τις ίδιες καταστάσεις αντιμε-
τωπίζουμε: από τα περιττά κιλά και το καθημερινό κυκλοφοριακό πρό-
βλημα στην πόλη, έως την ερωτική απογοήτευση και την απώλεια των 
αγαπημένων μας προσώπων. Τα κοινά συναισθήματα που προκαλούνται 
εξαιτίας αυτών των καταστάσεων μπορούν να μας ενοποιήσουν και να 
γίνουμε όλοι μαζί αυτό που ούτως ή άλλως είμαστε: μία αδιαχώριστη μο-
νάδα, μία ολότητα, ENA. Ο καθένας από εμάς αποτελεί μέρος αυτής της 
ολότητας. Είμαστε όλοι άτομα, αλλά συνάμα και μέρη αυτής της ολότη-
τας. 
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Όταν λοιπόν εμείς κοιτάμε τους άλλους, είναι σαν να κοιτάμε τους 
ίδιους μας τους εαυτούς, αφού και οι άλλοι, όπως κι εμείς άλλωστε, απο-
τελούμε μέρος της ολότητας. 

Να θυμάσαι πάντοτε: ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ... ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ!

 

Η διαφορετικότητα που νιώθουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, η οποία κάποιες 
φορές τούς δημιουργεί την αίσθηση ότι απειλούνται, καθώς και ο υπέρμετρος 
εγωισμός προκαλούν τις αντιπαραθέσεις και τις συρράξεις, ενώ η γενικότερη 
ενοποίηση –την οποία εμείς επιδιώκουμε και μέσω του συστήματος διατρο-
φής SLIMMER– ικανοποιεί τον συμπαντικό νόμο της ειρήνης.
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟ

Α   Αγόρασε το βιβλίο με το διατροφικό πρόγραμμα SLIMMER και κάν’ 
το δικό σου. Σημείωσε πάνω του τις σκέψεις σου και τις εμπειρίες σου. 
Ζωγράφισε στις σελίδες του. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο SLIMMER που κρατάς στα χέρια σου αντανα-
κλά τις στιγμές σου, τις ανάγκες σου, το πρόβλημά σου, τις θυσίες σου, 
την ενέργειά σου και τελικά όλο σου το είναι. Γίνεται το σύμβολο των 
μαχών σου, το προσωπικό σου λάβαρο, η σημαία σου. 

Αντλείς από τη δύναμή του για να νικήσεις κι εσύ την παχυσαρκία, γι’ 
αυτό και δεν το δανείζεις, δεν το δίνεις ποτέ και σε κανέναν. Ο καθένας 
πρέπει να έχει το δικό του βιβλίο SLIMMER. Άλλωστε, το κόστος του εί-
ναι πολύ χαμηλό, και στους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρεσαι 
και αγαπάς μπορείς να το κάνεις εσύ δώρο. 

Β   Μίλησε στους άλλους για το διατροφικό πρόγραμμα SLIMMER. Βο-
ήθησέ τους να πετύχουν και αυτοί να απαλλαγούν από τα περιττά τους 
κιλά. Έχεις τη δύναμη να επηρεάζεις και τις ζωές των άλλων, κάτι μάλιστα 
που οφείλεις να το κάνεις, γιατί δεν ζεις μόνος σου: είσαι συνδεδεμένος 
μαζί τους. Δεν κρατάς τη γνώση του SLIMMER για σένα, αλλά τη μοιρά-
ζεσαι, την προσφέρεις. Και όταν δίνεις κάτι καλό με την ψυχή σου, αυτό 
επιστρέφει πάντοτε σε σένα. Προσφέροντας, άλλωστε, ανεβαίνει και το 
επίπεδο της θετικότητάς σου και μετά έλκεις τα γεγονότα και τους ανθρώ-
πους που αξίζουν. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SLIMMER

LOVE
AT FIRST TASTE
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ΚΥΚΛΟΣ Α
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1η ΗΜΕΡΑ

Q  ΠΡΩΙΝΟ:
Καφές ή πράσινο τσάι ή αφέψημα από βότανα. 
Ένα πορτοκάλι ή δύο μικρά μανταρίνια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. 
Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (ή γάλα αμυγδάλου ή καρύδας) με τρεις 
κοφτές κουταλιές της σούπας δημητριακά ολικής άλεσης.
Δύο μικρές φρυγανιές (ολικής άλεσης) με δύο κοφτά κουταλάκια του 
γλυκού μαρμελάδα ή μέλι. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. 

  ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ:  
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

Σε αντικολλητικό σκεύος με ένα κουταλάκι του 
γλυκού ελαιόλαδο, σοτάρετε ελαφρά ένα τριμμέ-
νο ξερό κρεμμύδι και δύο μερίδες από στήθος κο-
τόπουλου ή γαλοπούλας (κομμένες σε κύβους, 
χωρίς κόκαλα και πέτσα). Σβήνετε με τρεις κου-
ταλιές της σούπας λευκό ξηρό κρασί και, αφού 
εξατμιστεί, ρίχνετε ένα ποτήρι ζεστό νερό. Αφή-
νετε να βράσει μέχρι να μαλακώσει το πουλερι-
κό. Στη συνέχεια προσθέτετε ένα φλιτζάνι μανι-
τάρια κομμένα σε λεπτές φέτες, λίγο αλάτι και 
συνεχίζετε το μαγείρεμα. Σε μισό φλιτζάνι του 
τσαγιού γάλα εβαπορέ (4% λιπαρά) διαλύετε δύο 
κουταλάκια του γλυκού απαλή μουστάρδα και μι-

  Όταν είναι έτοιμο το 

φαγητό σας, μοιράστε την 

ποσότητα αυτή στα δύο. 

(Μία μερίδα το μεσημέρι 

και μία το βράδυ.)
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σό κουταλάκι του γλυκού κορν φλάουρ. Χαμηλώνετε τη φωτιά και ρί-
χνετε το παραπάνω μείγμα στο φαγητό. Ανακατεύετε μέχρι να δέσει η 
σος. Τέλος, πασπαλίζετε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

+   Ένα φλιτζάνι βρασμένο αναποφλοίωτο ρύζι ή δύο λεπτές φέτες ψω-
μί ολικής άλεσης (μόνο για το μεσημέρι). 

Συνοδεύετε  με μία πλούσια σαλάτα της αρεσκείας σας, προσθέτοντας 
ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και λίγο χυμό λεμονιού.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Φτιάχνετε μία φρουτοσαλάτα με μισό μήλο, μισό αχλάδι και μισή μέτρια 
μπανάνα. Αναμειγνύετε με μισό κεσεδάκι άπαχο γιαούρτι (2% λιπαρά) 
και πασπαλίζετε με λίγη κανέλα. (Εάν θέλετε, προτιμήστε κατσικίσιο για-
ούρτι με χαμηλά λιπαρά.)

+   έξτρα σνακ: 5-6 άψητα και ανάλατα αμύγδαλα (ή φουντούκια) ή 2 
καρύδια.

  ΒΡΑΔΙΝΟ: Τη μία μερίδα από το μεσημεριανό που έχετε ετοιμάσει. 

Συνοδεύετε  με μία πλούσια σαλάτα της αρεσκείας σας, προσθέτοντας 
ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και λίγο χυμό λεμονιού.

D  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ: Ένα φλιτζάνι αφέψημα από βότανα της αρε-
σκείας σας (όπως χαμομήλι, τίλιο, φασκόμηλο) με ένα κοφτό κουταλάκι 
του γλυκού μέλι και ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά (προ-
αιρετικά).
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2η ΗΜΕΡΑ

Q  ΠΡΩΙΝΟ:
Καφές ή πράσινο τσάι ή αφέψημα από βότανα. 
Ένα πορτοκάλι ή μισό ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι. 
Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με τρεις κοφτές κουτα-
λιές της σούπας δημητριακά ολικής άλεσης.
Δύο μικρές φρυγανιές (ολικής άλεσης) με δύο κοφτές κουταλιές της σού-
πας φρέσκο τυρί κρέμα κατίκι Δομοκού. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα κεσεδάκι άπαχο γιαούρτι.

  ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ

Σε αντικολλητικό σκεύος με ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, σο-
τάρετε ελαφρά ένα μικρό ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι, λίγη ψιλοκομμέ-
νη πράσινη πιπεριά, μισό φλιτζάνι ψιλοκομμένα μανιτάρια (προαιρετι-
κά) και προσθέτετε μισό φλιτζάνι άπαχο μοσχαρίσιο κιμά. Ανακατεύετε 
συνεχώς ώστε να μη σβολιάσει ο κιμάς και, μόλις πάρει χρώμα, σβήνετε 
με δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξηρό κρασί. Αφού εξατμιστεί το κρα-
σί, προσθέτετε τρεις ώριμες πολτοποιημένες ντομάτες (ή μισή τυποποι-
ημένη συσκευασία ντοματάκια), ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού κέ-
τσαπ, ένα ξύλο κανέλας, δύο κόκκους μπαχάρι, λίγο αλάτι και λίγο φρε-
σκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύετε. Μόλις πάρει μια βράση, ρίχνετε μι-
σό ποτήρι ζεστό νερό. Μαγειρεύετε σε χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας τα-
κτικά μέχρι να δέσει η σάλτσα (το μυστικό είναι η σάλτσα να είναι δεμέ-
νη, αλλά και ελαφρά ρευστή), μετά αφαιρείτε την κανέλα και το μπαχά-
ρι και προσθέτετε λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και μία μερίδα εστιατορί-
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