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الكيتو

نظام الغذاء الكيتوني

 قبل البدء في أي نظام غذائي ، يجب عليك دائًما استشارة طبيبك

 الستبعاد أي مشاكل صحية قد تظهر. السالمة أوًال ، النتائج ثانيًا. ال

 تتجاهل المشورة الطبية المتخصصة أو تتأخر في طلبها بسبب هذا

الكتاب اإللكتروني

 تم تصميم هذا الكتاب لمساعدتك على بدء نظام كيتو الغذائي الخاص

 بك حتى تتمكن من إنقاص الوزن والتمتع بصحة جيدة والحصول على

مستويات طاقة عالية كل يوم

 في الداخل ، ستجد أساسيات النظام الغذائي الكيتوني ، وكيفية البدء ،

 وكيفية ضمان النجاح. لقد قدمنا أيًضا خطة وجبات لمدة ١٤ يوًما مع

 وصفات كاملة خطوة بخطوة وبيانات غذائية محسوبة مسبًقا لجعل بدء

نظامك الغذائي الكيتوني أسهل وأكثر متعة. هيا بنا نبدأ

 كيتو هو مصطلح لنظام غذائي
 منخفض الكربوهيدرات الفكرة هي
 أن تحصل على سعرات حرارية أكثر

 من البروتين والدهون وأقل من
الكربوهيدرات

 النظام الغذائي الكيتوني (أو الكيتو) هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون. يعد الحفاظ على

 هذا النظام الغذائي أداة رائعة لفقدان الوزن. واألهم من ذلك ، وفًقا لعدد متزايد من الدراسات ، أنه يقلل

من عوامل الخطر لمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والزهايمر والصرع وغير ذلك

 في نظام كيتو الغذائي ، يدخل جسمك في حالة استقالبية تسمى الكيتوزية. أثناء وجودك في الحالة

 الكيتونية ، يستخدم جسمك أجسام الكيتون للحصول على الطاقة بدًال من الجلوكوز. ُتشتق أجسام الكيتون

.من الدهون وهي مصدر للطاقة أكثر استقراًرا وثباًتا من الجلوكوز المشتق من الكربوهيدرات

 عادًة ما يستغرق الدخول إلى الحالة الكيتونية من ٣ أيام إلى أسبوع. بمجرد دخولك إلى الحالة الكيتونية ،

 ستستخدم الدهون للحصول على الطاقة بدًال من الكربوهيدرات. وهذا يشمل الدهون التي تتناولها

والدهون المخزنة في الجسم
َحْول

الصفحة ٠٢الصفحة ٠١



كيف تعمل السعرات الحرارية
 السعرات الحرارية هي وحدة للطاقة. عندما يحتوي شيء ما على ١٠٠ سعر حرارية ، فإنه يصف
 مقدار الطاقة التي يمكن أن يحصل عليها جسمك من استهالكه. استهالك السعرات الحرارية

يفرض زيادة او خسارة الوزن

 إذا قمت بحرق ما معدله ١٨٠٠ سعرة حرارية وتناولت ٢٠٠٠ سعر حراري في اليوم ، فسوف
 يزداد وزنك. إذا كنت تمارس تمريًنا خفيًفا يحرق ٣٠٠ سعرة حرارية إضافية يومًيا ، فستحرق

 ٢١٠٠ سعرة حرارية في اليوم ، مما يضعك في عجز قدره ١٠٠ سعرة حرارية. ببساطة عن
 طريق تناول الطعام في حالة نقص ، ستفقد الوزن ألن جسمك سيستفيد من الموارد

المخزنة للحصول على الطاقة المتبقية التي يحتاجها

 ومع ذلك ، من المهم الحصول على التوازن الصحيح من المغذيات الكبيرة كل يوم حتى
يحصل جسمك على الطاقة التي يحتاجها

ما هي مقدار المغذيات
الكبيرة ؟

 هي جزيئات تستخدمها أجسامنا لتوليد الطاقة ألنفسنا - بالدرجة  (macros) المغذيات الكبيرة
 األولى الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. توجد في جميع األطعمة ويتم قياسها بالجرام

(جم) على ملصقات التغذية

توفر الدهون ٩ سعرات حرارية لكل جرام
يوفر البروتين ٤ سعرات حرارية لكل جرام

توفر الكربوهيدرات ٤ سعرات حرارية لكل جرام

الصفحة ٠٤الصفحة ٠٣



PAGE 06

نصائح لضبط الوزن

مقدمة
 إن جســم اإلنســان هــو وحــدة نابضــة بالحيــاة تحتــاج إلــى عنايــة
 ودرايــة ورعايــة واهتمــام، وتقتضــي تغذيــة وتربيــة قائمــة علــى
وحمايــة صيانــة  وتســتوجب  متينــة،  وأســس  ســليمة   قواعــد 

صادقة ومخلصة

 مــع األخــذ بعيــن االعتبــار احتــرام شــخصية ونفســية كل إنســان.
 فمــن أراد أن يخفــف وزنــه بعــض الكيلوجرامــات فقــط، ومــن أراد
 أن يكــون نحيفــًا، ومــن يرغــب بالمحافظــة علــى رشــاقة وســالمة
جسمه. فعليه أن يفهم جسده جيدًا، ويعرف رغباته ويدرك متطلباته

ــة ــاب والخــاص بحمي ــا اصــدار هــذا الكت ــق قررن  ومــن هــذا المنطل
اختــالف مــع  شــخصيًا  بهــا  قمنــا  التــي  التجربــة  بعــد   ،  الكيتــو 
ــر ال ــرة وفــي وقــت قصي ــج مبه ــا نتائ ــد لقين ــا فق ــا واوزانن  احجامن
ــوا ، وبعــد ان ــوزن ١٢-١٥ كيل ــم تخفيــض ال ــة شــهور ت  يتعــدى ثالث
 وصلنــا الــى الــوزن المثالــي مــا زلنــا حتــى االن ولمــدة ســنتين
ــوزن هــو ــا بعــد انقــاص ال ــو ، والغــرض منه ــة الكيت ــن حمي  متبعي
 المحافظــة علــى الــوزن ، اتبعنــا الكيتــو الــدوري ، وهــو الــذي يســمح
 باتبــاع أيــام الريفيــد لجلــب المزيــد مــن نتائــج الكيتــو الرائعــة. بعــد ان

 وصلنا الي الوزن المثالي

على الوزن السليم 
كيف تحافظ

 ١ ـ تناول ثالث وجبات أساسية كل يوم، األمر الذي يساعد في الحفاظ على استقرار مستوى
السكر في الدم

 ٢ ـ تناول وجبة صحية خفيفة بين الوجبات األساسية إذا شعرت بالجوع. وتشكل الفاكهة
    الطازجة أو المجففة، وكذلك

الخضار النيئة وجبات خفيفة مثالية ولكن فقط المسموح فيها بنظام الكيتو   
٣ ـ اشرب مشروبات صحية

  ٤ ـ اشرب بين الوجبات وليس أثناءها، ألن الشرب أثناء الوجبة يخفف افرازات هضم الطعام
مما يحدث خلًال في عملية الهضم

 ٥ ـ تجنب السكر ، تفادي إضافة السكر إلى الطعام أو الشراب وأيضًا الحذر من األطعمة
المحالة  بالسكر، فالسكر ال يحتوي أية مواد مغذية ويزعج استقرار مستوى السكر في الدم
 ٦ـ تناول الخضار والفاكهة الطازجة الكيتونية، ألنها غنية بالمواد المغذية، وتعتبر جزءًا أساسيًا

من  الغذاء السليم كما يفضل تناول الخضار الطازجة النيئة أو المسلوقة
  ٧ـ النشاط الرياضي: وهو أمر مهم للغاية، حيث يؤثر كثيرًا في تخفيض الوزن، ذلك أن الوزن
 مرتبط  بكمية الطاقة الغذائية. إال أن النشاط البدني يحفظ السمين من العودة إلى السمنة

من جديد، ثم إن النشاط يقلل من  العواقب السيئة مثل أمراض القلب والسكري

الصفحة ٠٦الصفحة ٠٥
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المقادير

طريقة التحضير
كعكة زبده

الفول السوداني

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

١  ملعقة صغيرة سكر ستيفيا  
٢  ملعقة صغيرة زبده الفول السوداني  

١  بيض  
١  ملعقة كبيرة دقيق اللوز  

١  ملعقة صغيرة بكينج باودر 
١  ملعقة كبيرة ماء 

١  ملعقة كبيرة زبدة 

 زبدة الفول السوداني هي عجينة غذائية مصنوعة من
 الفول السوداني المحمص المطحون والجاف. غالًبا ما

 يحتوي على مكونات إضافية تعدل المذاق أو الملمس ،
 مثل الملح أو المحليات أو المستحلبات. زبدة الفول

السوداني شائعة في العديد من البلدان

 ١. في كوب مناسب للميكروويف أضيفي
 جميع المكونات. ُيمزج بالمضرب حتى يصبح

 العجين ناعًما تماًما ويتم دمج البيض بالكامل.
 يجب أن يبدو الخليط مثل زبدة الفول السوداني

الُمذابة

 ٢. ضعيه في الميكروويف مع حرارة كاملة
 لمدة ١ دقيقة. قد تحتاج إلى زيادة وقت

الطهي. من األفضل االستمتاع بالكيك دافًئا

الصفحة ١٠الصفحة ٠٩

٣٢٩  كالوري



الصفحة ١٢الصفحة ١١

أومليت
 بالبقدونس

 ١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
 ١ ملعقة كبيرة بقدونس نيئ 

  ١رشة ملح  
١ ثوم 

٣ بيض

 ١. اخفقي البيض مًع نصف البقدونس
والثوم المفرومة

 ٢. قومي بتسخين مقالة صغيرة غير الصقة
على نار عالية. أضيفي الزيت ثم البيض

 ٣. تضاف بقية البقدونس في األعلى. ثم
اقلبي األومليت وانقليه إلى طبق

 األعشاب الطازجة طبيعية للبيض. البقدونس والثوم المعمر من
 اإلضافات األساسية ، لكن الشبت والريحان والطرخون لذيذة

  مزيج من الكرز ، الثوم المعمر ، Fines Herbes . أيًضا
البقدونس والطرخون يتناسب أيًضا مع البيض

وقت التحضير
١٠ دقائق

يخدم
٢ أشخاص

المقادير

طريقة التحضير

٢٩٩  كالوري



الصفحة ١٤الصفحة ١٣

عصيدة جوز
 الهند

٢ ملعقة كبيرة دقيق جوز الهند  
٢/١ ملعقة صغيرة بذور الشيا

١ بيض
١ رشة ملح

١ ملعقة زيت جوز الهند
 ٤ مالعق كبيرة حليب جوز الهند غير

ُمحلى فراولة للتزين

 امزجي جميع المكونات في قدر على نار
 خفيفة. تحرك باستمرار حتى تندمج..
 وُتزين بالفراولة الطازجة أو المجمدة

 يتم طهي الشوفان الخالي من الغلوتين والكينوا
 الحمراء في حليب جوز الهند لصنع عصيدة غنية

بالكريمة وخالية من منتجات األلبان

وقت التحضير
١٠ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

المقادير طريقة التحضير

٢٧٩  كالوري



كوب البيض والسبانخ

 عندما تجمع بين البيض والسبانخ ، يكون لديك واحدة من أكثر
 الوجبات صحة ألن السبانخ مثل البيض ، من الخضروات الغنية

بالمغذيات. إنه مصدر كبير للكالسيوم والحديد

وقت التحضير
١٠ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

 ٢  ملعقة كبيرة كريمة طبخ 
               ١  رشة ملح 

٢   بيض 
 ١  رشة فلفل أسود 

كوب سبانخ  ½
٣٠g  جبن شيدر

 ١. اخفقي البيض في وعاء مع قليل من
الملح والفلفل. ثم تخلط الكريمة والجبن

 ٢. ضعي السبانخ في زبدية اسكبي
الخليط فيه

 ٣. سخني الخليط في الميكروويف بدرجة
 حرارة لمدة دقيقة ونصف، حتى تنضج

.البيضة جيًدا

المقادير طريقة التحضير

الصفحة ١٦الصفحة ١٥

٣٦٤  كالوري



 سبانكوبيتا تعني "فطيرة السبانخ" وهي معجنات يونانية
 لذيذة ، عادة ما تكون محشوة بالسبانخ وجبنة الفيتا. إنه

 مشابه لبوريك المعجنات في ثقافات شرق البحر األبيض
المتوسط   األخرى

فطيرة السبانخ 

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

المقادير

طريقة التحضير

٢   بيض
٣٠ g سبانخ

٤   مالعق كبيرة جبنة البارميزان  
١  رشة ملح 

٢  ملعقة كبيرة جبن شيدر 
١  رشة فلفل أسود 

١. سخني الفرن إلى ١٩٠ درجة مئوية

 ٢. امزجي السبانخ المفرومة مع جميع  
 المكونات المتبقية باستثناء البارميزان.

 ادهني طبق الخبز واسكبي الخليط. انشري
 جبنة البارميزان المبشورة فوق الجزء العلوي

من الخليط

 ٣. اخبزي الطبق لمدة٢٠ دقيقة تقريًبا. ُيقدم
 على الفور

الصفحة ١٨الصفحة ١٧

٣٦٤  كالوري



وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

 ٢  بيض مسلوق جيًدا
  ٢/١ حبة األفوكادو 

 ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون 
١ ملعقة كبيرة مايونيز 

١ ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم
   ٦٠ g خس 

 ١ رشة ملح 
 ١ رشة فلفل اسود مطحون 

 ١. باستخدام ُمقطع البيض، قطع البيض
المسلوق إلى مكعبات

٢.  قطعي األفوكادو وأضفه إلى البيض

 ٣. أضيفي عصير الليمون والمايونيز 
 والثوم والملح والفلفل إلى الوعاء

واخلطه برفق

 ٤. أضيفي نصف الخليط في كل ورقة  
خس واستمتعي

طريقة التحضيرالمقادير سلطه البيض مع
األفوكادو

 يمكنك خبز البيض في أنصاف األفوكادو كخيار فطور صحي لبدء
 يومك بشكل صحيح! األفوكادو فاكهة وليست خضروات. إنه
 مليء بالدهون الصحية للقلب. من ناحية أخرى ، يعتبر البيض

 بروتيًنا عالي الجودة وصديًقا للميزانية من بين العديد من
الفيتامينات والمعادن المختلفة

الصفحة ٢٠الصفحة ١٩

٤٥٥  كالوري



الصفحة ٢٢الصفحة ٢١

شرائح الطماطم
والريحان

 تخيل أن تأكل أصابعك عن طريق تكديس أعواد
 األسنان أو أسياخ قصيرة مع طماطم العنب وكرات

 الموزاريال الصغيرة الطازجة وأوراق الريحان. يرش زيت
بيض مقليالزيتون البكر الممتاز ، ويرش بملح البحر ، ثم يضيع

 مع السبانخ

 عندما تجمع بين البيض والسبانخ ، يكون لديك واحدة
 من أصح الوجبات ألن السبانخ ، تماًما مثل البيض ، من

 الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية. إنه مصدر كبير
للكالسيوم والحديد

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٢ أشخاص

المقادير

طريقة التحضير

١. قطعي الطماطم وجبن موزا ريال إلى شرائح

 ٢. قومي بترتيب شرائح الجبن فوق شرائح  
   الطماطم، ثم ضعيها مع الريحان الطازج

.ورشة من زيت الزيتون والخل البلسمي    

ريحان طازج
١ ملعقة صغيرة خل البلسمي

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٤ شريحة طماطم

 ٦٠ جرام جبن موزا ريال

المقادير

طريقة التحضير

 ١. سّخني زيت الزيتون في مقالة كبيرة على نار
متوسطة

 ٢. اضيفي السبانخ والملح والفلفل األسود. قّلبي
برفق حتى تذبل أوراق السبانخ

 ٣. اصنعي حفرتين في مزيج السبانخ عندما تصبح
لينة إلى درجة كافية

  ٤. ضعي بيضة في كل حفرة اتركيها لتنضج لمدة
٣-٤ دقائق حتى ينضج البياض تماًما

٥. ضيفي رشة من الملح والفلفل األسود والصنوبر

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ بيض

٢/١ كوب سبانخ طازجة
  ١ ملعقة صنوبر

١ رشة ملح
١ رشة فلفل أسود

وقت التحضير
٨ دقائق

يخدم
٢ أشخاص

١٩٥  كالوري

٣٦٥  كالوري



الصفحة ٢٤الصفحة ٢٣

عجة الزهرة

 تبدو عجة القرنبيط وكأنها وجبة بسيطة،
 فهي مصدر قوة للتغذية مع مجموعة

من الفوائد الصحية المذهلة

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

المقادير

طريقة التحضير

١. اخلطي جميع المكونات باستثناء الزيت

 ٢. سخني الزيت في مقالة على نار عالية. يصب  
الخليط في المقالة  ، اطبخيها لمدة ٣-٤ دقائق

لكل جانب ، تقدم ساخنة    

 ١  بيض
  ١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 

 ٢/١ كوب زهرة مسلوق مبشور 
١رشة ملح 

١رشة فلفل أسود

٣٤٧  كالوري



الصفحة ٢٦الصفحة ٢٥

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

بيض باللحمة
المفرومة

يرمز البيض واللحوم إلى الكثير من البروتين

 ٦٠ g جبنة مبشورة
 ٢ بيض

١رشة ملح
 ١رشة فلفل أسود

 ٦٠ g لحم بقري مفروم

 ١. سخني المقالة ثم ضعي خليط اللحم
 المفروم المطبوخ في المقالة. اصنعي

 فتحتين في المزيج بملعقة وضعي
البيض فيه

 ٢. ُيرش الجبن المبشور في األعلى  
 والملح والفلفل وُيغطى المزيج حتى

(ينضج البيض (حوالي ١٥ دقيقة

المقادير طريقة التحضير

٣٦٨ كالوري



وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

الصفحة ٢٨الصفحة ٢٧

شوفان قليل
الكربوهيدرات

 الشوفان مناسب تماما مع معظم الوجبات
 الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وهناك الكثير من

 الخيارات اللذيذة والمغذية التي تحول وعاء دقيق
الشوفان إلى وجبة

المقادير

طريقة التحضير

١. في مقالة، حمر جوز الهند والبندق لحوالي دقيقتين

 ٢. أضيفي جميع المكونات ماعدا المكسرات  
والشكوالتة  إلى وعاء على الغاز على حرارة متوسطة

 ٣. اطبخي لمدة تتراوح بين ٧ و١٠ دقائق على نار
متوسطة مع التقليب كل ٣٠ ثانية
.ثم زيني بالمكسرات والشكوالتة

 ٢/١ كوب ماء
 قطرة ستيفا سائلة  

١ ملعقة كبيرة بذور اليقطين 
١ملعقة كبيرة جوز هند مبشور 

 ٤/١ كوب حليب جوز الهند
 ١ملعقة كبيرة بندق مقشر 

١ملعقة صغيرة فانيال 
شوكال ته مبروشة    

٤١٨ كالوري



كعكة الفانيال في
 الميكرويف

 للبدء ، الحظ أن كال من الكب كيك األبيض واألصفر عبارة عن
 كب كيك بالفانيليا. ... في الواقع ، يشير فقط إلى نكهة كاسترد

 الفانيليا (المعروفة أيًضا بالطريقة الفرنسية الكالسيكية لصنع
 اآليس كريم من الكريمة وصفار البيض). تحاكي كعكة الفانيليا

 الفرنسية نكهة الكاسترد من خالل تضمين صفار البيض في
الخليط ، مما يجعلها كعكة صفراء

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٢ أشخاص

المقادير

طريقة التحضير

 ١. نضيف زيت جوز الهند في كوب في
 الميكروويف أضيفي حليب اللوز، الفانيليا

وسكر ستيفا

 ٢.  أضيفي دقيق اللوز ودقيق جوز الهند
الباكينج باودر والملح. تحرك جيدا

 ٣. ضعيه في الميكروويف لمدة ٩٠-١٢٠
ثانية حتى ينضج يقدم ساخنا

١ملعقة كبيرة دقيق اللوز
١ملعقة صغيرة الفانيال�

 ١رشة ملح
١ملعقة صغيرة ستيفا سائلة�
١ملعقة كبيرة دقيق جوز الهند

١ بيض�
١ملعقة صغيرة باكينج باودر�

١ملعقة كبيرة زيت جوز الهند �
١ملعقة كبيرة حليب لوز عادي غير ُمحلى �

الصفحة ٣٠الصفحة ٢٩

٤٠٤ كالوري



وافل محشي
 بالجبنة الكريمة

 ١. غطي سطح صانع الوافل بزيت الطهي ضعي اللبنة ودقيق اللوز بالخالط حتى يصبح
المزيج ناعما

٢. تقطع الجبنة الى مكعبات صغيرة

٣. صبي الخليط على منتصف سطح الحديد الساخن

 ٤. ضعي ربع قطع الجبن الكريمي في جميع انحاء فتحات صانع الوافل قبل الضغط على
الغطاء ألسفل، اغلق الغطاء لتبدأ في طهي الوافل

٥. اطبخي لمدة ٣-٥ دقائق او حتى يصبح الوافل باللون البني الذهبي

٦. ازيلي الوافل من الماكينة وضعيه في طبق

 هذا هو المفضل لدى الكيتو ، ويرجع ذلك
 أساًسا إلى أن الشيء الوحيد الذي يضيفه هو

 الدهون. إنها إضافة رائعة لوجبة أو وجبة خفيفة
عندما تحتاج إلى مزيد من الدهون

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

المقادير

٢ بيضة
١ ملعقة كبيرة جبنة كريمي  

١ ملعقة كبيرة لبنة  
٢ ملعقة دقيق اللوز  

٢/١ ملعقة كبيرة زيت للطهي

طريقة التحضير

الصفحة ٣٢الصفحة ٣١

٣٨٩ كالوري



بيض مخفوق
بالفلفل الرومي

 البيض المخفوق هو طبق مصنوع من البيض (عادة بيض الدجاج) مقلوًبا
 أو مخفوًقا مًعا ... يتم تكسير البيض في وعاء مع بعض الملح والفلفل،

ويقلب الخليط أو يخفق

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٤ أشخاص

٢  بيض
١ زيت زيتون ملعقة كبيرة

١ رشة فلفل أسود
 ١ رشة ملح

١ ملعقة كبيرة جبن فيتا
 ١٠ g فلفل رومي أخضر
 ١٠ g  فلفل رومي أحمر

 ١. قومي بتقطيع الفلفل الحلو األحمر
واألخضر

 ٢. نخفق البيض والملح والفلفل معًا. ثم 
أضيفي الفلفل الحلو وجبنة الفيتا

 ٣. سخني زيت الزيتون في مقالة على نار 
 متوسطة الحرارة. صبي خليط البيض في

 الثواني األخيرة من الطهي، قومي بتفتيت
جبنة الفيتا فوقها، تقدم ساخنة

المقادير طريقة التحضير

الصفحة ٣٤الصفحة ٣٣

١٧٧ كالوري



 الفطيرة أو الكيك الساخن ، عبارة عن كعكة مسطحة ، غالًبا
 ما تكون رفيعة ومستديرة ، مصنوعة من خليط النشا الذي

 قد يحتوي على البيض والحليب والزبدة ويتم طهيه على
 سطح ساخن مثل صينية أو مقالة. غالًبا ما يتم قليها بالزيت

أو الزبدة

بانكيك الجبن
وكريمة اللوز

وقت التحضير
١٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

طريقة التحضير

١. اخلطي جميع المكونات في الخالط

 ٢. تقلى الفطائر في الزبدة المذابة في 
مقالة غير الصقة على نار متوسطة

 ٣. اقلبي مرة واحدة حتى يبدأ المركز في
  تكوين الفقاعة. يجب أن تكون الفطائر

صغيرة، تقدم ساخنة   

١ قطعة زبدة
 ١٠ g �دقيق اللوز

٢٫٥ ملعقة كبيرة جبنه كريمة
١ بيض

١ رشة قرفة
١ ملعقة صغيرة ستيفا سائلة

الصفحة ٣٦الصفحة ٣٥

٢٩٣ كالوري



وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

بيض غيوم
 يحيط بياض البيض الرقيق ذو اللون البني الذهبي
صفار البيض بالكاد. يطلق عليهم الغيوم البيضاء

المقادير

٢ بيض
٤ مالعق كبيرة جبن بارميزان مبشور 

 ١رشة ملح
١ رشة سمسم

١. سخني الفرن إلى ٢٣٠ درجة مئوية

 ٢. قومي بفصل بياض البيض وصفار البيض في أوعية منفصلة. ُتخفق البيضة حتى يتم الوصول إلى  أقصى كثافة

٣. بشري جبنة البارميزان وأضيفي بياض البيض المخفوق

 ٤. انقلي بياض البيض على صينية الخبز 

  ٥. أخبز لمدة ٥ دقائق ثم يضاف صفار البيض في المنتصف، يرش بعض الملح والسمسم ويخبز لمدة ٤ دقائق أخرى
تقدم ساخنة

طريقة التحضير

٢٢٢ كالوري

الصفحة ٣٨الصفحة ٣٧



الصفحة ٤٠الصفحة ٣٩

بيض مسلوق مع 
الجبنة والمرتديال

جبن الحلوم 
واألفوكادو

يعتبر البيض المسلوق من أفضل وأسهل الوجبات الخفيفة
وأغناها بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم 

 كما ترون ، هناك كربوهيدرات رمزية ، مع أقل من ٠٫٥
 جرام من الكربوهيدرات لكل ٣٠ جراًما من الجبن وتحتوي

 أيًضا على كمية مناسبة من الدهون والبروتينات ،
 الحلومي من محبي الجبن ، وهو حلم الكيتو الغذائي!

 تأكد من أن الزيت في المقالة ساخن قبل وضع أصابع
الحلوم فيه

المقادير

طريقة التحضير

٢  بيض
١ قطعة مارتديال

١ قطعة جبنة

 ضعي البيض في وعاء وقومي بتغطيته بالماء
 البارد. ُيغلى على نار متوسطة الحرارة ويغلي

 من ٥ إلى ٧ دقائق. يصفى ويبرد في الماء
 المثلج ويقشر، تقسم من النصف نضع

الجبنة والمارتديال تقدم مع الزيتون

المقادير

٧٠ g�جبن حلوم
١ رشة فلفل أسود

١ ملعقة صغيرة لبنة
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ ملعقة كبيرة زبدة
 ١ رشة ملح
٧٠ g�خس

نصف حبة أفوكادو نيئ
نصف بيضة 

طريقة التحضير

 ١. يقلى الجبن في الزبدة على نار متوسطة.
 ثم تقدم على طبق مع األفوكادو، اللبنة،

ونصف بيضة مسلوقة

 ٢. صبي بعض زيت الزيتون على الخضار
 وأضيفي الملح والفلفل والحبة السوداء

 حسب الرغبة

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٢ أشخاص

١٤٣  كالوري

وقت التحضير
٤ دقائق

يخدم
٢ أشخاص

٥٣٧  كالوري



المقادير

 ١ ملعقة صغيرة فلفل األحمر
 ٩٠ جرام جبن حلوم 

 ١ بيضة واحدة 
٢ ملعقة كبيرة دقيق اللوز 

طريقة التحضير

١. قطعي الحلوم إلى شرائح سميكة

 ٢. امزجي دقيق اللوز والفلفل معا. ثم
اكسري البيض في وعاء صغير واخفقه جيًدا

 ٣.  ضعي كل شريحة من شرائح الحلوم في
 خليط البيض، ثم في خليط اللوز بحيث
 تكون مغلفة جيًدا، وتوضع في مقالة

 مدهونة ٤ تقلى لمدة ٤ دقائق على كل
جانب تقدم مع الخضار

حلوم مقرمش
 بالفلفل األحمر

 ألن الكيتو هو عملية التمثيل الغذائي لديك - ما
 نعنيه حًقا هو الفلفل الحلو "الكيتو" ، والذي يعني

 أساًسا انخفاض الكربوهيدرات. لذا نعم ، الفلفل
الحلو صديق للكيتو

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

الصفحة ٤٢الصفحة ٤١

٤١١  كالوري



أومليت طماطم كرزية 
 تشمل بعض حشوات االومليت الجبنة المبشورة والقشدة الحامضة

 والفطر المقلي والفلفل الحلو أو الطماطم والبصل بالكراميل
وقت التحضير واألعشاب الطازجة

٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
 ٦٠ جرام جبن مازروال

 ٣٠ جرام طماطم كرزية
٢  بيضة

١ رشة فلفل أسود
 ١ رشة ملح

 ١  ١ملعقة صغيرة ريحان

 ١. اخفقي البيض في وعاء وأضيفي الملح والفلفل األسود
حسب الرغبة. ثم أضيفي بعض الريحان وحركه

 ٢. قطعي الطماطم والجبن. سخني بعض الزيت في مقالة 
وقلي الطماطم لبضع دقائق

 ٣. صبي خليط البيض على رأس الطماطم. انتظري حتى ينضج
البيض قليًال قبل إضافة الجبن

٤. خفضي الحرارة واتركي البيض ينضج. ُيقدم على الفور

المقادير طريقة التحضير

الصفحة ٤٤الصفحة ٤٣

٤٧٤  كالوري



ء ــدا لـغـ ا



 

دجاج تريايك
مقرمش

 الدجاج المقرمش هو طبق قياسي في جنوب الصين
 ومأكوالت هونغ كونغ الكانتونية. ُيقلى الدجاج بطريقة

تجعل الجلد مقرمًشا جًدا ، لكن اللب األبيض طري نسبًيا

١. ُتتبل األفخاد بالملح

 ٢. سخني الزيت في مقالة على نار
 متوسطة الحرارة ، ثم أضيفي جلد

 الفخذين إلى أسفل اطبخي بهذه الطريقة
 لمدة ١٢-١٥ دقيقة حتى يصبح الجلد

متموًجا

 ٣. اخلطي صلصة الترياكي والخل في
 وعاء. ضعي الثوم والزنجبيل مباشرة

 ٤. اقلبي الفخذين ويطهى على الجانب
 اآلخر لمدة ٧-٩ دقائق إضافية حتى ينضج

تماما ثم توضع جانبا

 ٥. أضيفي الصلصة واطهيها حتى تصبح
 سميكة. أضيفي أفخاذ الدجاج المقرمشة

 في اللحظة األخيرة وارِمها فقط لتغطيتها.
يقدم مع البصل األخضر وبذور السمسم

طريقة التحضير

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
١ فص ثوم

١ ملعقة كبيرة زنجبيل
١ كوب خس

١ ملعقة كبيرة صوص ترياكي
 ١رشة ملح 

٢ افخاد الدجاج مع الجلد 

المقادير

الصفحة ٤٨الصفحة ٤٧

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

٤٣٧  كالوري



سلمون مشوي
 مع بيستو الجوز

 بالنسبة إلى كمية األسماك التي يجب أن تأكلها ، فإن تناول
 حصتين على األقل من السلمون أسبوعًيا يمكن أن يساعد في

 تلبية احتياجاتك من أحماض أوميغا ٣ الدهنية ملخص: السلمون
 غني بأحماض أوميجا ٣ الدهنية طويلة السلسلة ، والتي ثبت أنها
تقلل التهاب وخفض ضغط الدم وتقليل عوامل الخطر لألمراض

١.  ُيتّبل السلمون بالملح والفلفل

 ٢. سخني ملعقة كبيرة من الزبدة في
 مقالة على نار متوسطة ثم اضغطي على
 جانب جلد السلمون ألسفل في المقالة.

 ضعي الحرارة إلى متوسطة منخفضة
 واترك السلمون لطهي جانب الجلد لمدة
 ٥-٧ دقائق. ثم اقلبيها واطهيها لمدة ٢-٣

دقائق إضافية. ضعيها جانبا

 ٣. افرمي الجوز والبقدونس والشبت
 والثوم جيًدا ثم ضعيه في وعاء. ُيضاف
 الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل

 األسود. اسكبي البيستو فوق السلمون
لتقديمه

طريقة التحضير

١ ملعقة كبيرة عين الجمل
١ رشة ملح

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
١ ملعقة كبيرة بقدونس

١ رشة فلفل أسود
٩٠ جرام السالمون

١ ملعقة كبيرة شبت
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون  

١ فص ثوم
٢ ملعقة صغيرة بيستو

المقادير

الصفحة ٥٠الصفحة ٤٩

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٣٧٣  كالوري



الصفحة ٥٢الصفحة ٥١

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

لحم بالكمون مع
القرنبيط

 إنه طبق لحم بقري بسيط للغاية مع قليل من التوابل
 والكمون الطبيعي. تدين سمعة هذا المكون بالصينيين إلى

 الجالية الكبيرة من األويغور في المنطقة الشمالية الغربية من
 شينجيانغ. ومن ثم تباع المشتقات الصينية وغيرها في كل

 مكان في الصين مثل كباب الضأن في الشوارع ، محنك
 بالفلفل الحار والكمون

 ١. ضعي شريحة اللحم في كيس من البالستيك وأضيفي الكمون والملح. دعيها تنقع في
الثالجة لمدة ساعتين

 ٢. سخني الفرن إلى ٢٠٠ درجة مئوية. قطع القرنبيط في شكل زهور. يوضع في وعاء ويضاف
 إليه زيت الزيتون والملح وُيغلف جيًدا. ضع صفيحة الخبز في الفرن لتسخينها أيًضا. بعد

 تسخينه ، أضيفي بعض زيت الزيتون إلى ورقة الخبز ثم اضفيه على القرنبيط. يشوى لمدة
٢٠-٢٥ دقيقة. توضع جانبا لتبرد قليال

٣. سخني الشواية حتى تصل إلى ٢٦٠ درجة مئوية

 ٤. اطبخي اللحم على الشواية لمدة ٨-١٠ دقائق. اقلبيها و دعيها تطهى لمدة ٣-٥ دقائق أخرى
مع إغالق الغطاء

 ٥. اخلطي بعض زيت الزيتون والخل وأضيفي قليل من الملح. أضيفي القرنبيط المحمص
مع الخضار والصوص.   ُيتبل حسب المذاق. ُيقطع اللحم إلى شرائح رقيقة وُتقدم

طريقة التحضير

 ١٧٠ جرام شريحة لحم
١ ملعقة صغير من الكمون

١ ملعقة كبيرة صوص الصويا
٦٠  جرام قرنبيط نيئ

١ كوب جرجير 
١ ملعقة صغيرة خل التفاح
١ ملعقة صغيرة زيت زيتون

 ١ رشة ملح

المقادير

٤٤٧  كالوري



ستيك الثوم األرجنتيني
 يتم طهي لحم البقر األرجنتيني لفترة طويلة وبطيئة على الفحم. نظًرا ألن

 اللحم قليل الدهن ، فمن المتوقع أن يجف ، ولكن في الواقع ينتهي
 المطاف بشرائح اللحم والمشاوي مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

 يفضل األرجنتينيون لحمهم المطبوخ جيًدا ، لكن شريحة الباريليرو النادرة
مسموح بها

١. قشري فصوص الثوم . يرش الثوم برفق بالملح وُيفرم

 ٢. جففي شريحة لحم وتبليها بسخاء على كال الجانبين بالملح والفلفل. في مقالة،
 سخني الزيت  على نار متوسطة . أضيفي شرائح اللحم واطهها جيًدا على كال الجانبين،
 من خمس إلى عشر دقائق  لكل جانب . انقلي شريحة اللحم إلى طبق ودعيها تستريح

أثناء عمل زبدة  الثوم

 ٣. في مقالة أخرى ، نذوب الزبدة على نار خفيفة. ُيضاف الثوم وُيطهى المزيج، وتحرك
 المقالة بشكل متكرر، حتى يصبح لونها ذهبًيا خفيًفا، حوالي ٤ دقائق. ورش الملح

حسب الرغبة

 ٤. قطع شريحة لحم إذا أردت، وانقلها إلى طبق. ُتسكب زبدة الثوم فوق شرائح اللحم،
وُيرش الشبت وُيقّدم

طريقة التحضير

٢ فصوص الثوم
٢٠٠ جرام شريحة لحم

٢ ملعقة صغيرة زبدة غير مملحة
٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

 ٢/١ ملعقة كبيرة شبت طازج ُمقطع
١رشة ملح

 ١ رشة فلفل اسود مطحون

المقادير

الصفحة ٥٤الصفحة ٥٣

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٤٤٧  كالوري



روبيان مقلي
 الجمبري المقلي ، المعروف أيًضا باسم "إيبي فراي"

 باللغة اليابانية ، هو روبيان مقلي شهير! ُيقطع القريدس
 الطري والعصير مع البانكو (فتات الخبز) وُيقلى. غالًبا ما

 تحتوي علب بنتو اليابانية على بعض الروبيان المقلي.
 سوف تجد أيًضا الجمبري في مجموعة من األطباق

األخرى ، مثل دونبوري والسوشي

١. اغسلي الروبيان النيئ وقشره، ثم ضعيه في وعاء متوسط

٢. أضيفي الملح وكوب من دقيق اللوز واخلطيهم جيًدا

٣. في وعاء صغير، قومي بتكسير البيض واخفقيه جيًدا

 ٤. ضعي الروبيان النيئ في البيض ثم اخلطيه في دقيق اللوز. بمجرد أن يتم طالء
جميع الروبيان بالبيض، استخدمي ملعقة واخلطي جميع الروبيان في وعاء الدقيق

 ٥. ضعي مقالة كبيرة على نار متوسطة وأضيفي زيت الزيتون. بمجرد أن تصبح حارة،
أضيفي الروبيان بعناية

 ٦. اطبخي لمدة دقيقتين على الجانب األول واستخدام ملقط لقلبه. واطبخي الجانب
اآلخر لمدة  دقيقتين

 ٧. أخرجيه من الزيت الساخن وضعيه على منشفة ورقية حتى تتمكني من تصريف
الزيت الزائد منها

طريقة التحضير

٢ ملعقتين صغيرة زيت زيتون 
١ ملعقة صغيرة ملح

روبيان نيئ غير مطبوخ
١ بيضة واحدة

٢/١ كاس دقيق اللوز

المقادير

الصفحة ٥٦الصفحة ٥٥

وقت التحضير
٥١ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٥١٦  كالوري



وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

دجاج بالماشروم
 أصبح دجاج الفطر والثوم الكريمي من األطعمة المفضلة لدينا. أنتم يا رفاق

 ستحبون الصلصة الكريمية على الدجاج. إنه مليء بالنكهة وهو سميك جًدا
ودسم ولذيذ

المقادير

١١٠ جرام صدور الدجاج
١ ملعقة كبيرة زبدة 

٢ ملعقة كبيرة جبن موتزاريال مبشور
 ١ رشة ملح�

١ فص ثوم نيئ
١ ملعقة كبيرة خل األبيض

١ رشة فلفل أسود
٢ ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة

٦٠ جرام مشروم

١. أزل السيقان من الفطر وقطع الرأس إلى شرائح

 ٢. قم بقطع الشرائح على صدر الدجاج (دون المرور طوال الطريق) ، وامأل الفطر.
اضف الملح والفلفل للمذاق

 ٣. نذوب الزبدة في مقالة على نار متوسطة. طبخ صدر الدجاج لمدة تصل إلى ١٥
دقيقة في المقالة المغطاة بغطاء. ثم توضع جانبا

 ٤. ضع الثوم المفروم في المقالة مع العصائر المتبقية. ثم ضف الخل. يحرك
في الكريمة الثقيلة والفلفل   

 ٥. اخفض الحرارة قدر اإلمكان وأضف أول كمية من جبنة الموزاريال. للتقديم ، ُيسكب
الصلصة فوق الدجاج وُتسكب مع الجبنة المتبقية

طريقة التحضير

الصفحة ٥٨الصفحة ٥٧

٤٣٠  كالوري



الصفحة ٦٠الصفحة ٥٩

أوراك الدجاج
بالروزماري

روبيان بالليمون
وجوز الهند

 أفخاذ الدجاج خيار صحي يوفر الكثير من البروتين
 للجسم. ومع ذلك ، فهي تحتوي على نسبة دهون
 أعلى من صدور الدجاج. إذا أكلت أفخاذ الدجاج مع
 الجلد ، فإنك تأكل دهوًنا أكثر مما تتناوله إذا أكلت

صدور الدجاج

 هذا طبق آخر من الروبيان سريع جًدا وال يستغرق وقًتا
 تقريًبا في صنعه. أضاف حليب الليمون وجوز الهند

 نكهة ورائحة رائعة وبالطبع لن يكتمل هذا الطبق بدون
 أعشابي المفضلة ، الكزبرة. يمكن تقديم روبيان

 الليمون بسهولة كفاتح للشهية أو كوجبة مع بعض
األرز أو المعكرونة

المقادير

 ١ رشة ملح
١ غصن روزماري طازج

٢ فصين ثوم نيئ
٢ أوراك الدجاج مع الجلد  
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ رشة فلفل أسود
١ رشة تتبيلة إيطالية

١. سخني الفرن إلى ٢٠٠ درجة مئوية

 ٢. قومي بترتيب أفخاذ الدجاج على صينية
 الخبز وتتبل بالملح والفلفل والتوابل

 اإليطالية. ثم قومي بترتيب أغصان الروزماري
 حول أفخاذ الدجاج. قشر وسحق، فصوص
 الثوم وضعيها على الصينية. ثم رشي زيت

الزيتون  مع جميع المكونات

 ٣. غطي الصينية بورق القصدير واخبزيها  
 لمدة ٣٠ دقيقة. ثم اشويها لمدة ٣٠ دقيقة

 إضافية بدون غطاء، حتى يصبح الجلد
مقرمًشا

طريقة التحضير

المقادير

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون
١ فص ثوم نيئ
٢٣٠ جرام روبيان

٢ رشة ملح
ملعقة كبيرة ماء

٢ ملعقة كبيرة زيت الزيتون
٤ مالعق كبيرة جوز هند ُمجفف غير ُمحلى

٤ مالعق كبيرة كزبرة

 ١. في وعاء، اخلطي الثوم المبشور وزيت
 الزيتون وعصير الليمون والماء والملح وجوز

الهند المبشور

 ٢. في الخالط ، اخلطي مزيج الكزبرة وجوز
 الهند مًعا. ثم ضعي الروبيان في الخليط

ووضعه على مقالة

 ٣. صبي أي خليط متبقي على رأس الروبيان
واطبخيه  لمدة ٣-٥ دقائق. يقدم على الفور

طريقة التحضير

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤١٩  كالوري

وقت التحضير
٥١ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٥١٨  كالوري



الصفحة ٦٢الصفحة ٦١

المقادير

 ١ ملعقة كبيرة ثوم
٢/١ ملعقة كبيرة قشر ليمون

١ رشة فلفل أسود
١ رشة ملح

١ ملعقة كبيرة زبدة
 ٦٠ جرام روبيان

٩٠ جرام كالماري
٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

كالماري و روبيان
بالليمون وزبدة الثوم

 الزبدة والثوم والبقدونس والليمون كلها نكهات تناسب
 المأكوالت البحرية من أي نوع. يمكنك استبدال الجمبري

 بالكاالماري أو حتى يمكنك طهي ذيول األسماك وسرطان
البحر وجراد البحر بنفس الطريقة

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

 ١. سخن الزبدة في مقالة على نار متوسطة الحرارة وطهي الروبيان
 لمدة دقيقتين. اقلبي الروبيان وأضيفي الكالماري مع الملح

والفلفل. يطبخ   لمدة ٢-٣ دقائق أخرى

 ٢. اخرجي الروبيان والكالماري من المقالة. امزجي  الليمون مع
 الثوم مع الزبد وحركيه حتى يبرد. ثم ُتسكب الزبدة على الروبيان

والكالماري

طريقة التحضير

٤٤٢  كالوري



شريحة لحم بقري مشوية
 تعمل حرارة التحميص العالية على حرق سطح اللحم ، مما يجعل اللحم طرًيا مع قشرة

 لذيذة. تقوم عملية الشوي بطهي األطعمة على مصدر حرارة مرتفع ، واللحوم المشوية
 لذيذة وقليلة الدهون والسعرات الحرارية ، ضع هذا في االعتبار. إذا كنت تستمتع باللحوم

المشوية ، فال تتوقف عن الشواء

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ ملعقة كبيرة مستردة
١ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند 

١ رشة ملح
ورق الغار المجفف

١ فص ثوم نيئ
١ غصن روزماري طازج 

١٧٠ جرام شريحة لحم بقري
١ رش فلفل أسود

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١. امزجي جميع المكونات باستثناء زيت جوز الهند في كيس من البالستيك. افرمي فصوص الثوم قبل إضافة ماء مالح

٢. أضيفي اللحم إلى الكيس وأغلقيه. تدليك اللحم لمدة دقيقة وضعيها في الثالجة. انقعي على األقل ٥ ساعات

 ٣. سخني الفرن إلى ٢٣٠ درجة مئوية. ُيسّخن زيت جوز الهند في مقالة على نار متوسطة  الحرارة ويوضع اللحم في
المقالة ٥ دقائق على كل جانب

٤. اطهي اللحم في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تنضج

طريقة التحضير

الصفحة ٦٤الصفحة ٦٣

٤٣٣  كالوري



 

فيليه السمك
الُمرقط الحار

 فيليه السمك ، من الكلمة الفرنسية فيليه التي تعني
 الخيط أو الشريط ، هي لحم سمكة تم تقطيعها أو

 تقطيعها بعيًدا عن العظم عن طريق قطع طولي على
طول جانب واحد من السمكة موازية للعمود الفقري

المقادير

٢٣٠ جرام فيليه السمك الُمرقط
٢ ملعقتين كبيرة مسحوق الفلفل الحار

٢/١ ملعقة كبيرة كمون مطحون
١ ملعقة كبيرة مسحوق الثوم
٢/١ ملعقة كبيرة بهارات بابريكا

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
٢/١  ليمونه

١ ملعقة صغيرة  ملح بحري
 ١ ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

١. اخلطي المكونات الجافة في وعاء

 ٢. قومي بتغطية كل شريحة بقليل من زيت
 الزيتون ثم ضعي كل شريحة في المزيج

الجاف. واعصري ليمونة على الخليط

 ٣  بعد ذلك ، سخني الفرن إلى ٢٠٤ درجة
 مئوية. ضع كل من شرائح الفيليه على

 جانب الجلد  في صينية مغطاة بورق
 القصدير. أخبزي لمدة ٨ - ١٠ دقائق (اعتمادا

على السمك) حتى يصبح  مقرمًشا

 ٤. بمجرد االنتهاء ، زينيها بالمزيد من الثوم
والفلفل والليمون

طريقة التحضير

الصفحة ٦٦الصفحة ٦٥

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

٤٣٣  كالوري



دجاج محشي
بالبروكلي والفيتا

 البروكلي له فوائد عديدة ومن أهمها محاربته لنشاط
 األورام السرطانية، احرصي على أن تتضمنه وجباتك

 الصحية، جربي الدجاج بالبروكلي وصفة صحية ولذيذة
وسهلة

المقادير

١ ملعقة صغيرة مردقوش ُمجفف
 ١ ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
٤/١ ملعقة كبيرة  زيت زيتون

١ قطعة كبيرة جبن فيتا
 ٢/١  كوب البروكلي

٩٠ جرام صدور الدجاج
٤/١ ملعقة كبيرة ريحان ُمجفف

١. في وعاء قم بطهي القرنبيط بالبخار

 ٢. اصنع فتحة في جانب صدر الدجاج
إلنشاء جيب للحشوة

 ٣. اخلط زيت الزيتون الملح الثوم
 المردقوش والريحان. استخدم نصف

 الخليط على صدر الدجاج وافركه بالكامل.
 ثم اقطع القرنبيط واخلطه مع النصف اآلخر

 من الخليط. ضع جيب صدر الدجاج مع
الخليط الجديد

 ٤. اخبز الدجاج على درجة حرارة ١٧٥ مئوية
 لمدة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ دقيقة (يعتمد على

 حجم صدر الدجاج). اتركها تبرد قليال قبل
التقديم

طريقة التحضير

الصفحة ٦٨الصفحة ٦٧

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤٣٣  كالوري



السلمون والبيض
المخفوق بالثوم

 السلمون المدخن هو تركيبة من سمك السلمون،
 وعادة ما يكون فيليه مدخن ساخن أو بارد. يعتبر

السلمون المدخن من األطعمة الشهية

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ ملعقة صغيرة مردقوش ُمجفف
 ١ ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
٤/١ ملعقة كبيرة  زيت زيتون

١ قطعة كبيرة جبن فيتا
 ٢/١  كوب البروكلي

٩٠ جرام صدور الدجاج
٤/١ ملعقة كبيرة ريحان ُمجفف

 ١. قومي بإذابة بعض الزبدة في مقالة، ثم أضيفي البيض المخفوق.
أضيفي الكريمة وحركيها

 ٢. دعي البيض والكريمة تغلي على نار خفيفة لبضع دقائق. تأكدي من
تحريكها باستمرار

 ٣. ُيتّبل حسب الرغبة بالثوم المفروم والملح والفلفل الطازج المطحون.
أضيفي شرائح قليلة من السلمون المدخن عند التقديم

طريقة التحضير

الصفحة ٧٠الصفحة ٦٩

٤٣٣  كالوري



سمك الهامور بزبدة
الريحان

 بشكل عام ، تحد طرق الطهي الصحية من فقدان دهون أوميغا ٣ الصحية ،
 وتحتفظ بمعظم العناصر الغذائية وتقلل من تكوين المركبات الضارة. أوال،

 قم بتليين الزبدة. ثم امزج كميات متساوية من الزبدة الطرية مع أوراق
الريحان الطازجة

المقادير

٣٤٠ جرام سمك الهامور
٤ مالعق كبيرة ريحان طازج

١ ملعقة ونصف كبيرة زبدة ُمملحة
 ٢ رشتين ملح

٢ رشتين فلفل أسود
١ ملعقة خل التفاح

١. سخني الفرن إلى ٢٢٠ درجة مئوية

 ٢. أذيبي الزبدة في مقالة، ثم ارفعيها عن النار وأضيفي الريحان والملح
والفلفل والخل

 ٣. ضعي السمك في طبق مناسب فرن واسكبي الزبدة في األعلى. أخبزي
لمدة ١٥-١٧ دقيقة ويقدم على الفور

طريقة التحضير

الصفحة ٧٢الصفحة ٧١

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٤٤٦  كالوري



طبق الدجاج
اليوناني

 الدجاج اليوناني طبق يمزج بين األعشاب الطازجة والفيتا
ولمسة من الليمون في صلصة كريمة خفيفة

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ ١رشة مردقوش ُمجفف
١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

 ١ ملعقة صغيرة زعتر طازج
٣ مالعق  كبيرة زبادي يوناني
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
١ ملعقة كبيرة شبت طازج

 ١ ملعقة صغيرة  ملح
١ رشة فلفل أسود 

١ فص ثوم نيئ
٥ جرام شرائح خيار

 ٧٠ جرام  صدور دجاج
٤٠ جرام أرز القرنبيط

٢/١ ملعقة كبيرة زيتون كاالماتا

 ١.  نقطع الدجاج إلى شرائح ونطهو في الزيت الساخن لمدة ٣-٤ دقائق لكل جانب حتى ينضج.
يرش الملح والفلفل والزعتر  بالتساوي على الدجاج. تسلق الزهرة توضع جانبا لتبرد

  ٢. لعمل الصلصة  ، ُيمزج اللبن الزبادي اليوناني وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح
والفلفل والثوم والشبت في وعاء. ُيقطع الخيار في قطع صغيرة جدا ويخلط مع الصلصة   

  ٣. ُيمزج الدجاج مع الصلصة حسب الرغبة ، وُيوضع  أرز القرنبيط. يقدم مع الزيتون المفروم
والشبت اإلضافي   

طريقة التحضير

الصفحة ٧٤الصفحة ٧٣

١٧٣  كالوري



كرات اللحم  بالثوم واألعشاب

 خليط من اللحم المفروم مع البهارات والنكهات. شكلي الفطائر ثم اخبزيها كما في
 هذه النسخة التركية. مشوي على طريقة الكباب. أو سوتيه بزيت الزيتون البكر الممتاز

ثم انتهى في صلصة الليمون

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ رشة فلفل أسود
٩٠ جرام لحم ضأن مفروم

٥ اعواد شبت طازج
 ١ رشة  ملح

١ فص ثوم نيئ
١ عود بقدونس نيئ

 ١. في وعاء، اخلطي الشبت والبقدونس المفروم والثوم المبشور والملح. ثم تخلط
مع لحم الضأن

٢. قومي بتشكيل الخليط في كرات اللحم بحجم متوسط وضعيه على صينية مدهونة

٣. أخبزي في  درجة ٢٠٠ مئوية لمدة ٢٠ دقيقة

طريقة التحضير

الصفحة ٧٦الصفحة ٧٥

٢٥٠  كالوري



صدور الدجاج
بالبابريكا

تشيز ستيك
 إذا قارنت التغذية في كال الجزأين من الدجاج ، فإن صدور
 الدجاج خيار صحي أكثر. فهي منخفضة السعرات الحرارية
 وغنية بالبروتين وقليلة الدهون والدهون المشبعة لكنها

غنية بالكوليسترول الجيد

 كالسيك تكس مكس ، فاهيتا (فاه هي تاس) عادة ما
 تكون مصنوعة من شرائح لحم التنورة المشوية مع
 البصل والفلفل الحلو ، وتقدم ساخنة مع التورتيال

 الطازجة والجواكامولي والقشدة الحامضة والصلصة.
 يمكنك صنع الفاهيتا بشرائح اللحم أو الدجاج ، أو حتى

جعلها نباتية

 ١. سخني الفرن إلى ١٧٠ درجة مئوية في وعاء
 صغير ، أضيفي  ملعقة كبيرة. زيت الزيتون ،

ملعقة كبيرة. بابريكا

 ٢. ملعقة كبيرة. عصير ليمون و ١ ملعقة ثوم    
مفروم

 ٣. نضيف  الدجاج مع الملح والفلفل على كال
 الجانبين في طبق خزفي ، ُيوزع حوالي ثلث

الصلصة في قاع المقالة

 ٤. أضيفي  الدجاج إلى طبق خزفي ، وافركيها في
الصلصة وأنتي تضعيها

 ٥. أضيفي ما تبقى من الصلصة إلى قمة الدجاج
وافركيها جيًدا. تأكدي من تغطيتها

 ٦. ضعيها في الفرن لمدة ٣٠-٣٥ دقيقة. بمجرد
االنتهاء من ذلك تقدم مع السبانخ

طريقة التحضير

المقادير

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون
 ١ ملعقة كبيرة بابريكا

١ ملعقة كبير زيت زيتون
 ١٧٠ جرام صدر دجاج

 ١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم
١ رشة ملح

١ رشة فلفل اسود مطحون طازج
١ كوب سبانخ نيئة

المقادير

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ ملعقة كبيرة جبن جودا

 نص حبة فلفل رومي ملون نيئ
١ رشة ملح

١ رشة فلفل أسود�
١ رشة كمون مطحون

١ رشة بهارات بابريكا
 ٩٠ جرام ستيك

 ١. افركي شريحة اللحم مع أول كمية من الملح والفلفل والكمون
والفلفل الحلو ، والكمية األولى من زيت الزيتون

 ٢. قومي بتسخين الكمية الثانية من زيت الزيتون في مقالة ،
 واطهي شرائح اللحم على نار عالية لمدة ٦-٧ دقائق لكل جانب.

مرة واحدة ، وتوضع جانبا

 ٣. قللي حرارة المقالة إلى متوسطة منخفضة ، واطهي شرائح
الفلفل مع الملح والفلفل حتى يحمر لونهما

 ٤. قطعي اللحم إلى شرائح وانقليها مرة أخرى إلى المقالة مع
الفلفل، واطفئ الحرارة. ُيرش الجبن على الوجه وُيقّدم على الفور

طريقة التحضير

الصفحة ٧٨الصفحة ٧٧

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤٢١  كالوري

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٣٩٨  كالوري



الروبيان بالصوص الحار
 قد يكون للجمبري مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. إنه غني

 بالفيتامينات والمعادن ومصدر غني بالبروتين. قد يؤدي تناول الجمبري
 أيًضا إلى تعزيز صحة القلب والدماغ ، ألنه يحتوي على أحماض أوميغا ٣

الدهنية ومضادات األكسدة

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ رشة فلفل أسود
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١ ملعقة  كبيرة بذور السمسم
١ فص ثوم نيئ

١ ملعقة كبيرة خل
١ ملعقة كبيرة صوص الصويا�

١ ملعقة كبيرة الصلصة الحارة
١٠ حبات من الروبيان الكبير
١ ملعقة من قشر الليمون
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

 ١. اخلطي الروبيان وصلصة الصويا والخل وعصير الليمون والفلفل وبذور
 السمسم والثوم المفروم في وعاء وقومي بتغطيته. دعيها تنقع في الثالجة

لمدة ساعة واحدة

 ٢. سخني المقالة على نار متوسطة إلى درجة حرارة عالية ، واطهي الروبيان في
  ماء مالح

حتى يصبح الروبيان ذهبي اللون. خفضي الحرارة قليال لتجنب حرق الصلصة     

٣. يقدم الروبيان وصلصة مع بشر الليمون الطازج

طريقة التحضير

الصفحة ٨٠الصفحة ٧٩

٤٣٣  كالوري



فراخ كاملة مشوية بالزعتر
 دجاجة كاملة مشوية او مدخنة. غالًبا ما يكون الدجاج المشوي متبًال ومغطى

 بمقشر البهارات أو بصلصة الشواء أو كليهما. تستخدم المخلالت أيًضا لتليين
اللحوم وإضافة النكهة

المقادير

٢ ملعقة كبيرة زبدة
١ ملعقة كبيرة تتبيلة الزعتر 

١ رشة ملح
٩٠٠ جرام دجاجه كاملة�

١. سخني الفرن إلى ٢٢٠ درجة مئوية

٢. ضمي الدجاج في الصينية تدهن  بالزبدة اللينة وتتبل بالملح والزعتر على األمام والخلف

٣. اشوي الدجاج لحوالي ساعة ونصف حتى تنضج

طريقة التحضير

الصفحة ٨٢الصفحة ٨١

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٣٥٥  كالوري



ء لـعـشـــا ا



 

طماطم بالفطر
 ومنذ االف السنين Funji  الفطر هو نوع من الفطريات

 اشتهر الفطر بكونه مصدر غذائي للعديد من العناصر
:الغذائية المهمة والضرورية وخاصة

الكالسيوم
فيتامين د

البوتاسيوم والسيلينيوم
 وهو منخفض السعرات الحرارية والصوديوم، وال يحوي

 أي من: الدهون، الكولسترول أو الجلوتين. وبهذا أيضا
.فقد دخل الفطر عالم الطب والعالج من أوسع أبوابه

١. اقطعي الساق من الفطر

 ٢. قطعي جبن الموزاريال والطماطم إلى
  شرائح، وضعي الطماطم كقاعدة ثم الفطر

 والموزاريال. ويتبل بالملح والفلفل حسب
الرغبة

٣. اشوى الفطر بالفرن لمدة ٦-٧ دقائق

 ٤. ُيضاف زيت الزيتون إلى وعاء صغير
 وُيفرم الثوم. أخلطيه مع الزعتر المجفف

بشكل جيد

 ٥. بمجرد طهي الفطر، اسحب الصينية
للخارج ورّش زيت الثوم الموجود في األعلى

 ٦. قومي بشويها لمدة ١ دقيقة. انثري
الريحان الطازج ثم قدميها

طريقة التحضير

المقادير

رشة فلفل أسود 
١ ريحان طازج  

١ فص ثوم نيئ 
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون  

 ٣٠  جرام شرائح جبن موتزاريال مشروم 
 ١ طماطم نيئة

١ ملعقة صغيرة نعنع ُمجفف
١ رشة ملح 

الصفحة ٨٦الصفحة ٨٥

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

١٦٧  كالوري



أجنحة الدجاج 
بالفلفل والليمون

 أجنحة الفلفل الحار بالليمون المقرمشة متبلة
 بالليمون والثوم ، مغموسة بصلصة أجنحة الدجاج

التقليدية ، تقدم مع عصير الليمون

المقادير

١ ملعقة كبيرة بقدونس طازج ُمقطع 
٢/١ ليمون

أجنحة الدجاج
١ ملعقة كبيرة تتبيله الفلفل والليمون 

١ ملعقة كبيرة مايونيز 
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 

١. سخني الفرن إلى ٢١٨ درجة مئوية

 ٢. في وعاء كبير، ضعي األجنحة في زيت الزيتون وتوابل
 الفلفل والليمون. وانشريها على صينية الخبز واخبزيها لمدة

٣٠ دقيقة

 ٣. بينما ينضج الدجاج، قشري الليمون وامزجي القشر مع
البقدونس المفروم

 ٤. بمجرد أن يصبح الدجاج ناضًجا ومقرمًشا، ُيضاف مزيج
 من قشر الليمون والبقدونس جنًبا إلى جنب مع عصير

الليمون وُيقلب كل ذلك مًعا

٥. ُتقدم على الفور مع صوص المايونيز

طريقة التحضير

الصفحة ٨٨الصفحة ٨٧

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤٣٦ كالوري



سويس ما شروم
 ما عليك سوى قلي فطر بني كبير مع بعض

 المكونات البسيطة المطبوخة في زيت الزيتون
والزبدة ، ثم رش الملح والفلفل

المقادير

١ رشة فلفل أسود
١ بصل أحمر نص حبة

 ١ فطر مقطع نص كوب
١ رشة ملح

٢ قطعة جبن شيدر 
١ رشة مسحوق الثوم 

١ رشة  بببريكا 
١١٠ جرام لحم مفروم

١ بيضة
١ قطعة زبدة

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

 ١. امزجي قطعة لحم فيليه مع الملح، والفلفل، ومسحوق
 الثوم والببريكا في وعاء. ثم اضيفي بيضة وامزجيها جيًدا

وشكلي كرتين من اللحم أو ثالث

 ٢. اضيفي بعًضا من زيت الزيتون إلى المقالة واضبطي
 الحرارة على درجة متوسطة إلى مرتفعة. قومي بطهي اللحم

مع وضع الغطاء لمدة ١٤ دقيقة على كل جانب

 ٣. قومي بتقطيع شريحة رقيقة من الجبن الشيدر وضعيها
 أعلى اللحم. وضعي الغطاء مجدًدا واتركيه حتى يذوب الجبن،
وينضج البرجر كامل ثم ضعيه في الطبق على شكل طبقات

 ٤. ضعيه فوق البرجر وبنفس المقالة ضعي الفطر حتى
 يذبل ثم أضيفيه أعلى البرجر يقدم ساخنا. قومي بتقطيع

 شرحات من البصل األحمر وضعيهم في مقالة مع الزبدة
حتى يتكرمل على البرجر

طريقة التحضير

الصفحة ٩٠الصفحة ٨٩

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٦٦  كالوري



سلطة السلمون
الُمدخن

-

 يصنع الليمون زوًجا مثالًيا من السلمون المدخن ، حيث
 يساعد الحمض في تقليل دهون األسماك. مع الشبت

!الطازج ، هذه السلطة خفيفة للغاية ومنعشة

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

١. ضعي أوراق سلطة الجرجير والزيتون في طبق عميق

٢. ضعي سمك السلمون المدخن أعلى السلطة

٣. يرش الفلفل وزيت الزيتون فوق السلمون المدخن

٤. زيني بشريحة من الليمون ويقدم فورا

طريقة التحضير

المقادير

١ كوب أوراق الجرجير
١ رشة فلفل أسود

حبات زيتون اخضر   
٦٠ جرام سلمون ُمدخن

١ قطعة ليمون
١ ملعقة زيت زيتون كبيرة

الصفحة ٩٢الصفحة ٩١

٢١٣  كالوري



سوشي الخضروات

 على الرغم من أن السوشي يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالخضروات ، إال أن هذا يستخدم حشًوا
نباتًيا نقًيا مما يجعله وصفة نباتية بالكامل

 ١. قطعي الفلفل والجزر في قطع رقيقة. قشري الخيار إلى
شرائح مسطحة

 ٢. ضعي الخيار مسطح. رتبي شرائح الفلفل، الجزر
واألفوكادو على الطرف

٣. لفي بلطف كالسوشي يقدم باردا 

طريقة التحضير المقادير

٩٠ جرام شرائح خيار
٤٠ جرام. فلفل رومي أحمر نيئ

٢/١ حبة أفوكادو
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

الصفحة ٩٤الصفحة ٩٣

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٢٣٢  كالوري



رقائق التشدر
بالهالبينو

متبل كوسا

 ١. ضعي الكوسا في قدر ماء على النار للسلق لمدة ٢٥ دقيقة.
جانبا لتبرد

 ٢. في محضر الطعام، ضعي الثوم، الطحينة، نصف زيت
 الزيتون، عصير الليمون، الملح، الكمون والبابريكا. بمجرد أن

 تبرد، قم بغسل الكوسا، ثم أضيفيه إلى محضر الطعام. امزج
حتى يكون لديك صلصة شبه ناعمة

٣. يقدم مع رشة من زيت الزيتون وبعض من البابريكا

 مقرمشة ولذيذة للغاية ، تعتبر رقائق الهالبينو هذه
 الوجبة الخفيفة المثالية الخالية من الغلوتين ووجبة كيتو.

 ُتقدم كمقبالت للحفالت مصنوعة من الهالبينو وجبن
الشيدر المبشور

 يقطع القرع ويرش بالملح ويخلط مع عصير الليمون
والثوم وزيت الزيتون. تغطى بالكوس

المقادير

فلفل هاالبينيو
١ رشة ملح 

١ رشة فلفل أسود
 ٢/١ كوب جبن شيدر مبشور

المقادير

١ ملعقة كبيرة زيت الزيتون 
١ ملعقة كبيرة طحينة 

١ رشة ملح 
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

كوسه 
١ فص ثوم نيئ 

١ رشة كمون مطحون 
١ ملعقة صغيرة بابريكا  

١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة

٢. قومي بتبطين صينية الخبز بروق الزبدة

 ٣. قومي بوضع ملعقة كبيرة من أكوام الجبن المبشور على
 ورق الزبدة حتى ال يتبقى من الجبن أخلطيه مع التوابل،

الملح، الفلفل األسود

٤. ضعي شرائح الهالبينو فوق كل كومة جبنة

٥. اخبزي حتى تصبح الحواف ذهبية، حوالي ١٠-١٢ دقيقة

طريقة التحضير

طريقة التحضير

الصفحة ٩٦الصفحة ٩٥

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤١٢  كالوري

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٢٩  كالوري



المقادير

١١٠ جرام لحم مشوي
(أوراق) خس إفرنجي
١ قطعة شرائح جبن

١ ملعقة كبيرة مايونيز
شرائح بصل

 ١ قطعة طماطم

 ١. ابدأي بورقة كبيرة من الخس، واجعليها على شكل كوب، على استعداد
لتحمل بعض الحشوات

 ٢. ضعي اللحم البقري المشوي، ثم جبن الشيدر وشرائح البصل مع شريحة  من
الطماطم

 ٣. قومي بطيها في األطراف أوًال، ثم لفي شطيرة اللحم في الخس. بناًء على
 حجم ورقة  الخس، يمكنك استخدام السكين لتقطيعه مما يجعله أسهل في

األكل والتماسك

 ٤. يمكنك أيًضا استخدام عصى األسنان لتثبيتها مًعا 

طريقة التحضير

ساندويتش اللحم
المشوي

مباراة لزجة مصنوعة بين اللحم والخس تذوب في فمك ذوبان

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

الصفحة ٩٨الصفحة ٩٧

٢٢٧  كالوري



المقادير

صدر دجاج مقطع    
١ ملعقة كبيرة معجون الطماطم

١ رشة ملح 
١ ملعقة كبيرة كزبرة

١ ملعقة صغيرة بهارات دجاج
١ رشة فلفل أسود

٢ ملعقة زيت زيتون  
١ ملعقة كبيرة بصل مقطع

٢ حبة كوسه 
١ ملعقة كبيرة جبن مازروال

 ١ فص ثوم نيئ

١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة مئوية
  ٢. اقطعي الكوسا إلى أنصاف وانزعي قلبها. رتبي على صينية خبز مع القليل من زيت الزيتون

يرص الكوسا ويخبز لمدة ١٥-١٨ دقيقة   

  ٣. أضيفي قطع الدجاج إلى مقالة مع زيت الزيتون على نار متوسطة ُتفرم الثوم وُتضاف إلى
 المقالة مع الدجاج والبصل المقطع حتى تنضج. ثم أضيفي بهارات الدجاج والفلفل األسود. نضيف   

معجون الطماطم ونضعه في المقالة. ثم قللي إلى نار هادئة وحرك جيدا لمدة ٥-١٠ دقائق

  ٤. نخرج الكوسا من الفرن وقسم خليط الدجاج في الكوسا ،نرش المازروال. أعيديها إلى الفرن
لمدة ١٠ دقائق أخرى   

٥. قومي بإخراجها من الفرن. يقدم مع الكزبرة الطازجة

طريقة التحضير

قوارب الكوسا
 الكوسا مصدٌر غنيٌّ بمضادات األكسدة السّن مصدٌر جيٌد لأللياف إضافة إلى أّن احتواء الكوسا

 على الماء بنسبٍة عاليٍة مصدٌر جيٌد للفيتامينات: مثل: فيتامين ج الذي يتوّفر بكمّيٍة كبيرٍة في
الكوسا، كما أّنه يحتوي على نسبٍة جّيدٍة من فيتامين ب٦، مصدٌر جّيٌد للمعادن

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

الصفحة ١٠٠الصفحة ٩٩

٣٨٨  كالوري



أجنحة الدجاج
المشوية باألعشاب

 

 النسبة العالية من الجلد إلى اللحوم هي ما
 يجعل طعم األجنحة جيًدا للغاية ، والشواية

 تستفيد بالكامل من ذلك. هذه الضمادة
 العشبية مشرقة وصيفية وخفيفة بما يكفي

للسماح للبشرة بالنعومة والهدوء

المقادير

١ رشة مردقوش ُمجفف 
 ٩٠ جرام أجنحة الدجاج

١ ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف 
 ١ رشة ملح 

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
 ١ رشة حبيبات الفلفل األحمر  

١ رشة فلفل أسود 
١ رشة ورق الغار 

 ١ ملعقة صغيرة بببريكا 

١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة مئوية

 ٢. قومي بإعداد أجنحة الدجاج عن طريق
 تقطيعها إلى أجنحة متساوية، وضعيها

 في وعاء. ُيغّطى الدجاج بزيت الزيتون
 والملح والفلفل األحمر والببريكا

واألوريغانو المجفف

 ٣. رتبي أجنحة الدجاج على صينية للخبز
 وضعي أوراق األوريجانو وأوراق الغار

الطازجة حول الدجاج

٤. ُيخبز لمدة ٤٠ دقيقة، تقدم ساخنة

طريقة التحضير

الصفحة ١٠٢الصفحة ١٠١

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

٣٤٣  كالوري



سردين مقلي
 مثل األسماك ، فإنه يوفر الكثير من البروتين وأحماض أوميغا

 ٣ الدهنية. ستحصل أيًضا على كومة من الحديد والكالسيوم
 والبوتاسيوم. وهذا ليس كل شيء - ستوفر وجبتك الخفيفة

أيًضا فيتامين ٢ بي وفيتامين ١٢بي و النياسين

المقادير

٢ حبة سردين
(قطع) زيتون أسود

١ملعقة كبيرة مسحوق الثوم
١ملعقة كبيرة بقدونس 

١ملعقة كبيرة زيت زيتون 

١. قطع الزيتون األسود إلى قطع أو شرائح

 ٢. أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى
المقالة

٣. اقلي كل شيء معا لمدة ٥ دقائق

طريقة التحضير

الصفحة ١٠٤الصفحة ١٠٣

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٣٦٩  كالوري



أومليت بالماشروم
 هل تحلم بمذاق رائع يدوم ويدوم ، الفطر مع

البيض لذة تحكى

المقادير

١ رشة ملح 
٣٠ جرام جبنة مبشورة

١ بصل أصفر صغير
١ رشة فلفل أسود 

٢ متوسط مشروم أبيض
٢ بيضة 

٣٠ جرام زبدة

 ١. أخفقي البيض بشوكة حتى يصبح ناعما ويشكل رغوة
 ثم أضيفي التوابل حسب الرغبة. تذوبي الزبدة في مقالة

ثم تصب في خليط البيض

 ٢. بمجرد أن تبدأ العجة في الثبات ، قومي برش الجبنة
والفطر والبصل في األعلى

 ٣. استخدامي ملعقة لطي العجة بعناية إلى أنصاف. عندما
 يبدأ تكوين اللون البني الذهبي في األسفل، انقلي العجة

إلى طبق

طريقة التحضير

الصفحة ١٠٦الصفحة ١٠٥

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٥١٣  كالوري



قلوب الدجاج
 قلوب الدجاج صغيرة ورقيقة ، وهي جاهزة بسرعة ،

 ومثالية لتناول عشاء سريع طوال األسبوع. خمس
دقائق من القلي والعشاء جاهزة

المقادير

١ملعقة كبيرة صلصة الطماطم 
١ رشة مسحوق الثوم 

١ رشة فلفل أحمر مطحون 
١٤٠ جرام قلوب الدجاج  

١ رشة ملح  
١ رشة فلفل أسود

١. جففي قلوب الدجاج بمنشفة ورقية

٢. اخلطي القلوب مع البهارات

.٣ ضعي القلوب في صينية الفرن

٤. أخبزي لمدة ٣٠ دقيقة على ١٧٦ درجة

 ٥. قدمي هذه القلوب مع صلصة الطماطم الخالية من
السكر أو الكاتشب

طريقة التحضير

الصفحة ١٠٨الصفحة ١٠٧

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٨٠  كالوري



لزانيا الكوسا

 الزانيا الكوسة هي طريقة راحة كالسيكية جديدة. إنه مليء
 بالخضار ، ولكن ال يزال يحتوي على النكهات الغنية

والملمس اللذيذ من الالزانيا التقليدية

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

٣٠ جرام كوسا  
٣ مالعق كبيرة صلصة الماريانا

٢ ملعقة كبيرة جبن ريكوتا
 ٩٠ جرام جبن موزاريال

١. قطعي الكوسا إلى حلقات رفيعة. يمكنك استخدام سكين حاد

 ٢. في الجزء السفلي من الطبق الخاص بك أضيفي ملعقة كبيرة من 
الماريانا. طبقة على بعض الكوسا

 ٣. انشري بعناية ١ ملعقة كبيرة من الريكوتا. مع إضافة ملعقة أخرى
 من ماريانا. طبقة على الطبقة الثانية من الكوسا، ملعقة أخرى من

الريكوتا، أي كوسه متبقية، ثم آخر ملعقة من ماريانا

٤. رشي جبن موزاريال

 ٥. سخنيه لمدة ٣-٤ دقائق في الميكروويف، وهذا يتوقف على قوة 
 الميكروويف الخاص بك. يمكنك رش القليل من التوابل أو جبنة

البارميزان إذا أردت

طريقة التحضير

الصفحة ١١٠الصفحة ١٠٩

٣٣٢  كالوري



سمك هامور مقلي
مع صوص الطماطم

١ رشة فلفل أسود 
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ رشة ملح 
١ شبت طازج

٧٠ جرام طماطم
٢ ملعق كبيرة كريمة طبخ

١ ملعقة كبيرة زبدة 
١ فص ثوم نيئ

ورقة ريحان طازج
 ٩٠ جرام هامور سمك

 السمك المقلي في البصل وصلصة الطماطم هو تحضير
 سمك بسيط ولذيذ. السمك المقلي بنفس التوابل طعمه رائع.
سمكة كبيرة ككل أو مقطعة إلى قطعتين حسب الحجم والطالء

المقادير

 ١. سخني زيت الزيتون في مقالة على نار متوسطة الحرارة. ضعي شرائح السمك في الزيت، ورشي الملح والفلفل
والشبت فوق السمك. اقلبي السمك بعد حوالي ٤ دقائق، اطبخ لمدة ٤ دقائق إضافية. اتركيه جانبا

ك المزيج في الطماطم والثوم. غطي المقالة  ٢. خفضي حرارة المقالة إلى متوسطة. نذوب الزبدة في المقالة، وُيحرَّ
 بغطاء ، واتركي الطماطم تطهو لمدة دقيقتين تقريًبا، حركي الطماطم بلطف حتى تندمج مع الزبدة والثوم ثم أضيفي

الكريمة

٣. بمجرد طهي الصلصة، أعدي السمك إلى الصلصة واطهيها لمدة دقيقة واحدة تقريًبا. ُيقدم على الفور

طريقة التحضير

الصفحة ١١٢الصفحة ١١١

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٤أشخاص

٣٩٦  كالوري



سمك الهامور
مع الخضار

دجاج مسحب
مكسييك

 الزبدة العشبية وسمك الثوم مع الهليون - تعتبر
 مقالة السمك والهليون المغذية طريقة سهلة

 لتجديد قائمة الطعام الخاصة بك وملء البروتين ،
 حيث يجتمع الثوم والزبدة واألعشاب لتذوق هذه

السمكة الذهبية بطريقة مغرية
 يعد هذا الدجاج المكسيكي المسحوب وصفة

 صحية يمكن إضافتها إلى البوريتو والتاكو
 واالنتشالدا أو تقديمه كطبق رئيسي. يتم نقع

 أفخاذ الدجاج في خليط من التوابل المدخنة
 اللذيذة ويتم تحميصها ، مما ينتج عنه حلوى بنية

مقرمشة ، ثم تقطع بشوكتين

 ٢ شريحة سمك
١ملعقة كبيرة بهار سمك 
١ملعقة كبيرة زيت زيتون

١رشة ملح
٢/١ كوب فاصوليا خضراء

١ كوسا

المقادير

١. سخني الفرن إلى (٢٠٠ درجة مئوية)

 ٢. رتبي السمك على صينية للخبز ورشي بهار على
الوجه

 ٣. خذي الفاصوليا الخضراء واغسلها. ثم تقليم
 األطراف وقطع الكوسا إلى أعواد سميكة. تبلي

الخضروات بزيت الزيتون والملح

 ٤. انقلي الصينية إلى الفرن واخبزي السمك لمدة ١٠
 دقائق. ثم ضع الخضروات حول السمكة واخبزيها

لمدة ١٢-١٥ دقيقة

طريقة التحضير

 ١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة مئوية. ضعي جبنة
 الشيدر المقطعة إلى شرائح رقيقة على بعض ورق
 الزبدة وأخبزها في الفرن لمدة ٤ دقائق. توضع جانبا

لتبرد لمدة ٥ دقائق

 ٢. قطعي الدجاج المطبوخ مسبقا إلى قطع رقيقة.
ُيمزج في وعاء مع الملح والفلفل والكمون

 ٣. ضعي الدجاج المقّطع فوق أقراص الجبن. ثم،
 شريحة رقيقة األفوكادو وضعها على الدجاج. وفي

 النهاية، رشي البصل األخضر  فوق الجزء العلوي مع
بعض عصير الليمون الطازج

طريقة التحضير

٢/١ حبة األفوكادو
١ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

١شريحة ليمون
١رشة ملح

١رشة فلفل أسود
٦٠ جرام جبن شيدر

١ ملعقة صغيرة كمون
٩٠جرام صدور الدجاج

١ ملعقة صغيرة حبيبات الفلفل األحمر المطحونة

المقادير

الصفحة ١١٤الصفحة ١١٣

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٣٢٤ كالوري

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤٣٥  كالوري



 صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد مع صلصة الطماطم الكريمية
 المجففة بالشمس المطبوخة في مقالة .. صدور الدجاج طرية ورطبة

وال تجف أبًدا بفضل صلصة كريمية غنية

 صدر الدجاج بطماطم
 ٌمجففة

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٢ قطعة طماطم ُمجففة
شريحة صدر الدجاج

١ ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ فص ثوم نيئ
 ١ ملعقة كبيرة خل

٢ ملعقة طعام كريمة طبخ
 ٢/١ نص كوب مشروم 

 ١ رشة ببريكا 
١ رشة مسحوق البصل 

١ رشة ملح
١ رشة فلفل أسود

المقادير

 ١. ُيقطع الدجاج شرائح وتتبل بالببريكا المدخنة ومسحوق البصل والملح والفلفل.
 سخني زيت الزيتون في مقالة على نار عالية ثم قلبي الدجاج من كل جانب حتى

ينضج ضعيه جانبا

 ٢. ُيقطع الماشروم وتطهى لمدة ٣-٥ دقائق حتى تنضج وُتحّرك المقالة بالخل .
 ُيضاف الطماطم المجففة، الكريمة لثقيلة وجبنة البارميزان وُيطهى المزيج لمّدة

 دقيقة واحدة. ثم ُيضاف الدجاج المطبوخ في المقالة وُيطهى المزيج لمّدة تتراوح
بين دقيقتين و٣ دقائق إلنشاء الصلصة

 ٣. يقدم على الفور

طريقة التحضير

الصفحة ١١٦الصفحة ١١٥

٣٥٣  كالوري



كوسا محشية بلحم الضأن
 وصفة لحم الضأن المحشوة بالكوسا على الطريقة اليونانية مليئة بالبروتين. إن إدراج الكوسة

كأساس يجعل هذه الوصفة متعددة االستخدامات

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١١٠ جرام لحم ضأن مفروم
١ ملعقة كبيرة معجون الطماطم 

١ رشة ملح 
١ رشة قرفة مطحونة
١ ملعقة كبيرة  كزبرة

١ ملعقة كبيرة نعنع ُمجفف
١ ملعقة صغيرة  كزبرة مطحونة

١ رشة فلفل أسود

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
١ ملعقة صغيرة كمون مطحون

١ ملعقة كبيرة من البصل
٢ كوسه

١ ملعقة كبيرة جبن فيتا 
١ فص ثوم نيئ

١ ملعقة كبيرة صنوبر

١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة مئوية

  ٢. اقطعي الكوسا إلى أنصاف وانزعي قلبها. رتبي على صينية خبز مع القليل من زيت الزيتون. يختتم الكوسا في ورقائق
ويخبز لمدة ١٥-١٨ دقيقة   

 ٣. أضيفي اللحم إلى مقالة جافة على نار متوسطة. ُتفرم الكراث وُتفرم الثوم وُتضاف إلى المقالة مع لحم الضأن حتى
 تنضج. ثم اخلطي الكمون واألوريجانو والقرفة والكزبرة. نضيف معجون الطماطم ونضعه في المقالة.  ثم قللي إلى نار

هادئة وحركي جيدا لمدة ٥-١٠ دقائق

٤. انقلي الكوسا من الفرن وقسمي خليط اللحم إلى األجزاء الوسطى. أرجعه إلى الفرن لمدة ١٠ دقائق أخرى

  ٥. قومي بإخراجها من الفرن وفتتي الفيتا فوق الكوسا، وكذلك قومي برش الصنوبر حسب الرغبة. أخبز لمدة ٥ دقائق
أخرى. يقدم مع الكزبرة الطازجة   

طريقة التحضير

الصفحة ١١٨الصفحة ١١٧

٥٣٦  كالوري



ت با و مـشـــر



حلوى اللوز والشيا

 

 يتكون بودنغ الشيا هذا المكون من ٣ مكونات من حليب
 اللوز وبذور الشيا والمحليات التي تختارها؛ إنها وجبة خفيفة

صحية غنية بالبروتينات واأللياف والدهون الصحية

المقادير

١ رشة مردقوش ُمجفف 
 ٩٠ جرام أجنحة الدجاج

١ ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف 
 ١ رشة ملح 

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
 ١ رشة حبيبات الفلفل األحمر  

١ رشة فلفل أسود 
١ رشة ورق الغار 

 ١ ملعقة صغيرة بببريكا 

١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة مئوية

 ٢. قومي بإعداد أجنحة الدجاج عن طريق
 تقطيعها إلى أجنحة متساوية، وضعيها

 في وعاء. ُيغّطى الدجاج بزيت الزيتون
 والملح والفلفل األحمر والببريكا

واألوريغانو المجفف

 ٣. رتبي أجنحة الدجاج على صينية للخبز
 وضعي أوراق األوريجانو وأوراق الغار

الطازجة حول الدجاج

٤. ُيخبز لمدة ٤٠ دقيقة، تقدم ساخنة

طريقة التحضير

الصفحة ١٢٢الصفحة ١٢١

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

١٨٩  كالوري



مخفوق التوت األزرق
ببروتين الصويا

أضيفي المكونات إلى الخالط وامزجها جيًدا حتى تصبح ناعمة يقدم باردا

رشفة واحدة من هذا العصير ، ينقلكم الى عالم هاواي ، انه التوت األزرق بال منازع

المقادير

١ ملعقة ونصف بروتين الصويا
 ١ كوب حليب اللوز غير المحلى 

١ ملعقة زيت جوز الهند
٣٠ جرام توت

طريقة التحضير

الصفحة ١٢٤الصفحة ١٢٣

وقت التحضير
١ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٥٦  كالوري



أضيفي المكونات إلى الخالط وامزجها جيًدا حتى تصبح ناعمة يقدم باردا

 ستحب مخفوق البروتين بالفراولة ألنه طعمه مثل كعكة الجبن بالفراولة. وصفة عصير
مسحوق البروتين هذه مصنوعة من عدد قليل من المكونات البسيطة

المقادير

١ ملعقة ونصف بروتين الصويا
 ١ كوب حليب اللوز غير المحلى

١ زيت جوز الهند ملعقة
 ٣٠ جرام فراولة

طريقة التحضير

مخفوق الفراولة
ببروتين الصويا

مخفوق الفراولة
ببروتين الصويا

الصفحة ١٢٦الصفحة ١٢٥

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٤٩  كالوري



 القهوة بالكريمة

 حتى مع الكيتو القهوة حاضرة ، ما أروع
 رائحة القهوة تتغلغل صباحا مساء

المقادير

١ كوب قهوة
١ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة

١قطرة ستيفيا سائلة

١. قومي بإعداد بعض القهوة القوية

 ٢. نخفق الكريمة الثقيلة البارّدة ثم يضاف قطرات من
الستيفيا. واخفقيها حتى تتشكل قمة جامدة

٣. أضيفي بعض الكريمة فوق كل كوب وتقدم ساخنة

طريقة التحضير

الصفحة ١٢٨الصفحة ١٢٧

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٠٤  كالوري



شاي جوز الهند
األخضر

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

 النكهات التايالندية الغنية هي مصدر إلهام لهذا المزيج
اللذيذ. مزيج من الشاي األخضر وجوز الهند

المقادير

١ كيس شاي أخضر
١ كوب ماء مغلي

١ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

١. انقعي الشاي األخضر في الماء الساخن لمدة ٣ دقائق

 ٢. أخرجي كيس الشاي واسكب الشاي الساخن في خالط
تقديم واحد مع زيت جوز الهند

٣. امزجي لفترة وجيزة واسكب في قدح الشاي

طريقة التحضير

الصفحة ١٣٠الصفحة ١٢٩

١٢٣  كالوري



بروتين الفانيليا
المخفوق

 مع مكونات بسيطة ولكنها لذيذة ، تعتبر مشروبات بروتين الفانيليا واحدة من أفضل الطرق
 لبدء يومك. على الرغم من أن وصفة المخفوق منخفضة السعرات الحرارية سهلة للغاية ، إال

أنها ستمأل معدتك وتجعلك راضًيا لجزء كبير من اليوم

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ ملعقة كبيرة بروتين
١ كوب حليب اللوز غير المحلى

٩٠ جرام زبادي يوناني
١ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 

أضف المكونات إلى الخالط وامزجها جيًدا حتى تصبح ناعمة يقدم باردا

طريقة التحضير

الصفحة ١٣٢الصفحة ١٣١

١٧٨ كالوري



عصير اليقطين

كاكاو الساخن بالكريمة

حارة قليًال مع لمسة من الحالوة ونكهة اليقطين الناعمة تجعلها مثالية للسقوط

 تكمن فوائد الكاكاو في تعزيز صحة القلب والشرايين
 باحتوائه على مركبات الفالفونويد، والتي تلعب دور

وقائي مهم جدا

المقادير

 ٤/١ كوب هريس اليقطين
١ ستيفيا سائلة ملعقة صغيرة

١ زنجبيل أخضر ملعقة صغيرة  نص
١ قرفة مطحونة  نص ملعقة صغيرة

١ كوب حليب لوز عادي غير ُمحلى
٢ ملعقة كبيرة كريمة ثقيلة

 اجمع جميع المكونات وامزجها في الخالط صبها
 في كوب كبير وأستمتع يقدم باردا

طريقة التحضير

 ١. ضعي ١ كوب من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة. من الكريمة
الثقيلة في قدر على حرارة متوسطة

٢. انتظري حتى يبدأ خليط الحليب في الغليان 

٣. أضيفي القرفة والقهوة، وحركيها جيًدا

٤. أضيفي ١ ملعقة كبيرة. مسحوق الكاكاو

 ٥. أضيفي الفانيليا وستيفيا وحركي كل شيء مًعا لضمان عدم وجود
كتل وانتظري حتى يصل إلى درجة الغليان

 ٦. بمجرد أن تغل ، قم بتحويل الحرارة إلى درجة منخفضة واستمري في
تحريك الشوكوالته االساخنة

٧. بمجرد أن تبرد الشوكوالتة الساخنة ،أشربيها وأستمتعي

طريقة التحضير

المقادير

١ ملعقة صغيرة قهوة فورية
١ ملعقة صغيرة مسحوق كاكاو غير ُمحلى

١ ملعقة كبيرة كريمة مخفوقة ثقيلة القوام
١ كوب حليب جوز الهند غير ُمحلى

١ ملعقة صغيرة ُمستخلص الفانيال
١ ملعقة صغيرة قرفة

 ١ ستيفيا سائلة ملعقة صغيرة

الصفحة ١٣٤الصفحة ١٣٣

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

١٨١  كالوري

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

١٣٣  كالوري



الصفحة ١٣٦الصفحة ١٣٥

 مع طبقات من الملمس والنكهة الكاملة ، هذه القهوة المثلجة اللذيذة
 هي عالج مجدد لحفل الزفاف في الطقس المعتدل. بمجرد الخلط ،

 تنفصل فرابي ، تاركة غطاء رغوي فوق جافا مبردة. مغطاة بحلوى
القطن لتحلية كل رشفة

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

١ ملعقة كبيرة قهوة مطحونة
١ ملعقة كبيرة كريمة جوز الهند

١ رشة قرفة مطحونة
١ قطرة ستيفيا سائلة 
١ كوب مكعبات ثلج 

المقادير

١. اخلطي القهوة المطحونة مع نصف كوب من الماء المغلي  

٢. صبي ٢ مالعق كبيرة من كريم جوز الهند في الجزء السفلي من فنجان كبير  

٣. صبي القهوة المخلوطة في الفنجان، مع الستيفيا

٤. أضفي رشة قرفة وكوب من مكعبات الثلج 

٥. اخلطي كل شيء مًعا واشربه في كوب كبير 

طريقة التحضير

حلوى القهوة المثلجة

١٠٩  كالوري



بروتين الفانيليا وجوز
الهند المخفوق

 الفانيال وجوز الهند فوائد كبيرة من تحسين عملية الهضم مصدر كبير
للفيتامينات والمعادن ، طعم رائع

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

.أضيفي المكونات إلى الخالط وامزجيها جيًدا حتى تصبح ناعمة زينيها بجوز الهند المبشور يقدم باردا

طريقة التحضير

المقادير

١ ملعقة كبيرة بروتين 
١ كوب حليب لوز غير محلى 

٦٠ g زبادي يوناني
١ ملعقة كبيرة جوزالهند المبشور

١ ملعقة صغيرة فانيال سائلة

الصفحة ١٣٨الصفحة ١٣٧

٢٨٥  كالوري



وجبــات خفيفــة



قطع البروكلي
وجبن الشيدر

 قطع البروكلي المقرمشة على البخار في مقالة. صلصة
 الحليب ونشا الذرة والجبن والشيدر والبارميزان والملح

والفلفل هي كل ما يتطلبه األمر لجعل هذا الجبن مغرًيا

المقادير

٢ ملعقة كبيرة جبن شيدر
١ بيضة

 ١ رشة ملح 
ملعقة كبيرة جبن تشدر

 ٦٠ جرام بروكلي
١ رشة فلفل أسود 

٢ بيض 
١ ملعقة زيت زيتون 

١. سخني الفرن إلى ١٧٥ درجة مئوية

٢. تقطيع القرنبيط إلى قطع صغيرة جدا وتخلط مع المكونات المتبقية

٣. قومي بتشكيل أجزاء متساوية من الخليط ثم قومي بتسويتها في أقراص على صينية  للخبز. أخبزي لمدة ٣٠ دقيقة

طريقة التحضير

الصفحة ١٤٢الصفحة ١٤١

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

٤٣٢  كالوري



سلطة التونة
 وجبة خفيفة كالسيكية وسلطة التونة الطازجة

 مصنوعة من مكونات بسيطة مثل التونة والمايونيز
 والبصل واألفوكادو والخيار ، وهي مزيج مثالي من

الكريمة والقرمشة
 ١. اخلطي الخيار مع مكعبات األفوكادو مع عصير

الليمون

٢. تفتح التونة وتخلط جيدا مع المايونيز والخردل

 ٣. أضيفي التونة إلى األفوكادو والخيار. أضيفي الملح
حسب الرغبة

٤. يرش الفلفل األسود على القمة

طريقة التحضير

المقادير

٢/١ حبة أفوكادو مقطع
٢/١ حبة خيار مكعبات

 ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون 
١٤٠ جرام تونة معلبة

١ ملعقة كبيرة مايونيز
١ ملعقة كبيرة مستردة 

١ رشة ملح 
١ رشة فلفل اسود مطحون

الصفحة ١٤٤الصفحة ١٤٣

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤١٢  كالوري



سلطة سيزر
سلطة السيزر ، رائعة السلطات ، من أروع السلطات مذاقًا

 ١. قومي بتسخين المقالة ضعي زيت الزيتون وصدر
الدجاج مع الملح والفلفل

٢. عندما ينضج أرفعه جانبا وقطعه

 ٣. في وعاء أخلطي المايونيز مع المستردة وعصير
الليمون أضيفي فص الثوم إلى المزيج

 ٤. في صحن التقديم ضعي الخس ثم الصوص وقطع
الدجاج زينها بجبنة البارمزان المبشورة وتقدم

طريقة التحضير المقادير

١ رشة ملح
١ رشة فلفل أسود 

 ١ ملعقة كبيرة مستردة 
١ ملعقة كبيرة مايونيز 

١ كوب خس مقطع
١ ملعقة كبيرة جبنة البارميزان مبشورة 

عصير ليمونة 
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 

٩٠ جرام صدور الدجاج
 ١ فص ثوم

الصفحة ١٤٦الصفحة ١٤٥

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٤٥٢ كالوري



أعواد الكرفس
مع الجبن

١. اقطعي نهايات الكرفس

 ٢. قّسمي الجبن بالتساوي بين عصي الكرفس وامألي
المراكز. ثم قّسمي الجوز المفروم وضعيها في الجبن

 ٣. ُيضاف العنب البري إلى كل عصا كرفس محشوة
وُتقدم على الفور

 أعواد الكرفس المحشوة بجبنة الكريمة واألعشاب
 وجبن الشيدر جيدة جًدا! تقدم كفاتح للشهية أو

وجبة خفيفة

المقادير

١ ملعقة كبيرة جبنة كريمي 
١ ملعقة كبيرة عين الجمل

١ توت ملعقة كبيرة 
٢ عود كرفس

طريقة التحضير

الصفحة ١٤٨الصفحة ١٤٧

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

١٢٥  كالوري



قوارب الخس
 قوارب الخس هذه مغرية وصحية وممتعة للنظر
 إليها ، حتى ألذ مما تبدو. لقد قدموا وجبة خفيفة

أو مقبالت الصيف المثالية

وقت التحضير
١٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

٣٠ جرام زيتون أسود
٣٠ جرام فلفل رومي أحمر نيئ
١ ملعقة صغيرة عصير ليمون

١ كوب سبانخ نيئة
١ ملعقة كبيرة زيت الزيتون

١ رشة ملح
١ رشة فلفل أسود 

أوراق خس 

 ١. قومي بتقطيع الزيتون والسبانخ والفلفل الحلو وتخلط
جيدا مع جميع المكونات

  ٢. تقدم بأوراق الخس منخفض الكربوهيدرات

طريقة التحضير

الصفحة ١٥٠الصفحة ١٤٩

١٧٢  كالوري



 ١. انقلي الزيتون، األنشوجة، الثوم، عصير الليمون
 والبقدونس إلى محضر الطعام. امزج المزيج حتى يصبح

متماسًكا

 ٢. أضيفي زيت الزيتون ببطء على أكثر من مرة لتشكيل
عجينة شبه مكتنزة، تحفظ بالثالجة وتقدم باردة

طريقة التحضير المقادير

٣ مالعق كبيرة زيتون كاالماتا
٣ مالعق كبيرة زيتون أسود

١ فص ثوم نيئ
٢ فيليه أنشوجة في زيت زيتون

١ ملعقة كبيرة زيت الزيتون
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

بقدونس ُمقطع

تابينادي الزيتون
 وجبة خفيفة مالحة ، تستغرق وصفة التابينادي الزيتون خمس دقائق

 لتحضيرها سهلة وسريعة! هذه الوصفة نباتية ،وخالية من الجلوتين

الصفحة ١٥٢الصفحة ١٥١

وقت التحضير
٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٢٥٥  كالوري



١. سخني الفرن إلى ١٨٠ درجة مئوية

 ٢. امزجي اللوز المطحون مع البارميزان والبيض في محضر الطعام
 وتتبل حسب الرغبة. امزجي حتى تتشكل عجينة سميكة.  ثم انزعي

 العجينة ثم انقلها إلى ورقة الخبز. ُتلف العجينة في الورقة وتوضع في
الثالجة لمدة ٥ دقائق

٣. أخرجي العجينة وأفرديها. باستخدام سكين قطعي أشكال البسكويت

 ٤. أخبزي لمدة ١٥-١٨ دقيقة حتى يصبح هًشا وذهبًيا. بمجرد أن يبرد
البسكويت أستمتعي به

طريقة التحضير

سلمون ُمدخن مع قطع الخيار

بسكويت اللوز
والبارميزان

 يتم دمج كل من الشبت والخيار واألسماك المدخنة مع
قليل من الليمون إلضفاء الحيوية على األشياء

 ُيخبز بسكويت البارميزان بدقيق اللوز وُيصنع بسكويت
 لذيذ. خيار صحي لمن يتبعون نظاًما غذائًيا منخفض

الكربوهيدرات أو كيتو أو خاٍل من الغلوتين

 ١. اخلطي الجبن الكريمي مع نكهة الليمون وعصير الليمون والملح والشبت 
الطازج، وضعي الخليط في الثالجة حتى يصبح جاهزا لالستخدام

٢. قومي بتقطيع الخيار إلى حلقات وضعيه على طبق التقديم 

 ٣. أضيفي ملعقة واحدة صغيرة من خليط الجبنة الكريمي على كل شريحة خيار.
يقطع السلمون إلى قطع صغيرة وُيقسم بالتساوي بين شرائح الخيار

٤. يقدم مع غصن من الشبت الطازج ورشة من عصير الليمون

طريقة التحضير المقادير

 ١ ملعقة صغيرة قشر ليمون
٣٠ جرام جبن كريمي

١ رشة ملح
٣٠ جرام سلمون ُمدخن

 ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون
٣٠ جرام شرائح خيار

١ شبت طازج

المقادير

 ١ رشة ملح 
٤/١ كوب دقيق اللوز

٣ مالعق كبيرة جبنة البارميزان
١ بيضة 

١ رشة فلفل أسود 

الصفحة ١٥٤الصفحة ١٥٣

وقت التحضير
٢٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

١٥١  كالوري

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

٢٣٢ كالوري



وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

أومليت الجبن
 ُيسحق البيض الممزوج بالبهارات مع قليل من ملح البحر والفلفل األسود وُيطهى بالزيت مع

الجبن المحّمل بالكامل

المقادير

٢ بيضة
٣٠ جرام زبدة

١ رشة فلفل أسود
١ رشة ملح

٧٠ جرام جبن شيدر

١. اخفقي البيض ثم اخلطيه في نصف الشيدر المبشور، وأضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة

٢. تذوب الزبدة في مقالة ساخنة وتصب في البيض واتركيها تطهو لبضع دقائق

 ٣. استمري في الطهي على حرارة منخفضة حتى يتم طهي البيض تقريًبا. أضيفي الجبنة المتبقية واطوي
العجة. ُيقدم على الفور

طريقة التحضير

الصفحة ١٥٦الصفحة ١٥٥

٦٦٦  كالوري



وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٢ أشخاص

سلطة كسكسي
 الزيتون والفيتا

 يحتوي الكسكس على نسبة منخفضة من الدهون وقليلة
 السعرات الحرارية وهو كربوهيدرات بطيء التحرر مما يعني أنه
 يستغرق وقًتا أطول إلطالق الطاقة في الجسم ، مما يجعلك

 ممتلئة لفترة أطول جاهز في ٥ دقائق فقط ، إنه أسرع أيًضا
من الطبق الجانبي العادي

المقادير

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون 

١ ملعقة كبيرة كزبرة خضرا 
٢ ملعقة كبيرة زيتون كاالماتا

١ ملعقة كبيرة جبن فيتا
١ كوب أرز القرنبيط
٢ ورقة نعناع طازج

 ١ رشة ملح
١ ملعقة كبيرة جوز
١ رشة فلفل أسود 

 ١. قومي بطهي أرز القرنبيط في مقالة على نار خفيفة متوسطة لمدة ٤
دقائق. ثم ضعه جانبا

 ٢. يقطع النعناع والكزبرة والزيتون ويضاف إلى وعاء مع القرنبيط المبرد.
ك المزيج جيًدا، رشي عصير الليمون على السلطة والملح الفلفل ُيحرَّ

٣. أضيفي الفيتا والجوز فوق السلطة مع رشة زيت الزيتون

طريقة التحضير

الصفحة ١٥٨الصفحة ١٥٧

٢٠٤  كالوري



وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٥ أشخاص

خضروات مشوية
بصوص البيستو

 ال يجب أن تكون وصفة الطبق الجانبي الصحية سلطة ، فهذه الخضار
المشوية مع البيستو سهلة سريعة التحضير لذيذة

المقادير

١ كوسا متوسطة
٢/١ نصف جزرة

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢/١ نص كوب بروكلي

٢ ورقة ريحان طازج
٤/١ كوب سبانخ نيئة

١ ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور
٣٠ جرام فاصوليا خضراء

 ١ رشة ملح 
١ فص ثوم نيئ

١ ملعقة كبيرة صنوبر
١ رشة فلفل أسود

١. سخن الفرن إلى ٢٠٠ درجة مئوية

 ٢. اقطع النهايات من الفاصوليا الخضراء، وقطع البروكلي إلى أنصاف والكوسا
والجزر إلى أرباع

 ٣. ضعيهم في صينية للخبز. رّش بزيت الزيتون واتركيه مع قليل من الملح
والفلفل. يشوى في الفرن لمدة ١٨-٢٠ دقيقة

 ٤. لصنع البيستو، يضاف السبانخ والريحان إلى محضر الطعام مع ١ ملعقة كبيرة
 من الصنوبر والثوم والبارميزان. ُيتّبل المزيج بسخاء مع الملح المتبقي ويخلط مًعا

  لتشكيل عجينة سميكة. يضاف زيت الزيتون ببطء واحد حتى تصبح صلصة
البيستو على نحو سلس   

 ٥. أخرجي الخضروات المحمصة من الفرن لتبرد لفترة وجيزة ثم رشيها بصلصة
البيستو. يقدم مع الصنوبر المتبقي

طريقة التحضير

الصفحة ١٦٠الصفحة ١٥٩

٢٦٦  كالوري



 

كريب البيض مع
 األفوكادو

 الدسم من صفار البيض السائل مع األفوكادو الدافئ
الناعم هو ببساطة مزيج رائع ، وهو صحي أيًضا

المقادير

١ ملعقة كبيرة مايونيز
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٢ بيضة
١ شبت

 ٢/١ نص حبة أفوكادو
 ٢ قطعة ديك رومي بارد

 ١. سخني الزيت في مقالة صغيرة متوسطة
الحجم على نار متوسطة

 ٢. بمجرد تسخين المقالة، قومي بكسر البيض
 في المقالة واستخدام الملعقة الخاصة بك، ثم

 قومي بتوزيعها قليًال بحيث تكون بنفس السماكة
في كل مكان وتغطي المقالة بالكامل

 ٣. اطهيها حتى القرمشة، ثم اقلبيها واستمر في
الطهي لمدة دقيقة أخرى

 ٤. أخرجي من المقالة ولفيها بإحكام، بجانب
المكونات المتبقية

طريقة التحضير

الصفحة ١٦٢الصفحة ١٦١

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
١٠ أشخاص

٣٤٤  كالوري



فطيرة السبانخ
 سبانكوبيتا تعني "فطيرة السبانخ" وهي معجنات يونانية لذيذة ، عادة
 ما تكون محشوة بالسبانخ وجبنة الفيتا. إنه مشابه لبوريك المعجنات

في ثقافات شرق البحر األبيض المتوسط   األخرى

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

٢ بيضة
٣٠ جرام سبانخ

٤ مالعق كبيرة جبنة البارميزان
١ رشة ملح

١ ملعقة كبيرة جبن ريكوتا
١ ملعقة صغيرة فلفل أسود 

١. سخني الفرن إلى ١٩٠ درجة مئوية

 ٢. امزجي السبانخ المفرومة مع جميع المكونات
 المتبقية باستثناء البارميزان. ادهني طبق الخبز

 واسكبي الخليط. انشري جبنة البارميزان المبشورة
(فوق الجزء العلوي من الخليط (غطيها بالكامل

 ٣. اخبزي الطبق بدون غطاء لمدة ٢٥ دقيقة تقريًبا.
ُيقدم على الفور

طريقة التحضير

الصفحة ١٦٤الصفحة ١٦٣

٣٦٤  كالوري



سلطة كاليفورنيا
 ُتعّد أطباق السلطة عموًما من أشهر أطباق المقبالت التي تكون مرافقة

 لمعظم األطباق الرئيسة على السفرة، كما ُيمكن تناول بعض أطباق
 السلطة كأطباق جانبية خفيفة وسريعة التحضير، ومن أشهر أطباق السلطة

 سلطة كاليفورنيا، وسميت هذه السلطة بهذا االسم نسبة إلى المكان
 الذي اشتهرت فيه في البداية وهي والية كاليفورنيا األمريكية، ومنه تناقلت

 إلى جميع المطابخ العالمية ومن بينها المطبخ العربي الذي أضاف إليها
.العديد من المكّونات

المقادير

٣٠ جرام خس
٢ قطعة الديك الرومي

٣٠ جرام األفوكادو
١ بصل أخضر واحد

١٠ جرام خيار
١ ملعقة كبيرة جزر صغير
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون
١ ملعقة كبيرة خل التفاح

١ رشة ملح
١ رشة مسحوق الثوم
١ رشة ريحان ُمجفف
١ رشة  فلفل أسود 

 ١. قومي بقطع الخس والبصل األخضروالديك الرومي
واألفوكادو والخيار والجزرة بأي طريقة من اختيارك

 ٢. اخفقي المكونات المتبقية مًعا. ثم بتقليب
الصلصة قبل سكبها على السلطة، تقدم فورا

طريقة التحضير

الصفحة ١٦٦الصفحة ١٦٥

وقت التحضير
١٥ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

٢٥١  كالوري



رز القرنبيط مقلي مع
دجاج بصوص تشلي

 طبق ملئ بالفائدة والفيتامينات ، والطعم اللذيذ ، تجربة
جديدة وفريدة

وقت التحضير
٣٠ دقائق

يخدم
٠٤ أشخاص

المقادير

١ رشة فلفل أسود 
١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١٠ جرام بروكلي
١ ملعقة كبيرة صوص الصويا

٦٠ جرام صدور الدجاج
٢/١ كوب  أرز القرنبيط

١ رشة ملح
١ ملعقة كبيرة  بصل أخضر

 ١ ملعقة صغيرة الصلصة
١ بيضة�الحارة

 ١. امزجي أرز القرنبيط مع أول كمية من الفلفل ومسحوق الثوم وصلصة الصويا
 في مقالة واطهي على نار متوسطة الحرارة. ثم ضعي البيض الني في أرز

القرنبيط.  ثم ينقل األرز المقلي إلى طبق

 ٢. عد بالمقالة إلى الحرارة وأضيفي زيت الزيتون. تقطع الدجاج تقريًبا إلى 
  مكعبات صغيرة، ثم ُتقلبيها في الزيت. نضيف

الملح والفلفل ونطهو   

 ٣. يقطع البروكلي ويخلط في الدجاج ويستمر الطهي. ُيقلب في صلصة
التشيلي بمجرد طهي الدجاج تماًما

٤. ضعي الدجاج والبروكلي على األرز المقلي. يقدم مع البصل األخضر المفروم

طريقة التحضير

الصفحة ١٦٨الصفحة ١٦٧

٢٢٨ كالوري



WHAT YOU CAN EAT
& DRINK ON THE

KETO DIET IS A LIST OF 
LOW-CARB FOODS

 ماذا يمكنك أن تأكل
 وتشرب في نظام

 قائمة األطعمة�الكيتو
منخفضة الكربوهيدرات

قائمة

األطعمة منخفضة الكربوهيدرات

 خذ هذه القائمة معك للتسوق! إنه دليل
مفيد لما يجب شراؤه وما ال يجب شراؤه

 أساسيات كل يوم: ال بأس من تناول
 الطعام يوًميا وأسبوًعيا: الدهون والزيوت

 اللحوم واألسماك والخضار والبيض
  ومنتجات األلبان غير المحالة

 تجنب بالتأكيد: السكر والحبوب والزيوت
                     النباتية والدهون المتحولة واألطعمة
 السريعة والمنتجات قليلة الدسم / 

األطعمة المصنعة بشكل عام

الصفحة ١٧٠الصفحة ١٦٩



قائمة تسوق مفصلة
 الدهون والزيوت الصحية: زيت جوز الهند ، والزبدة ، وزيت الزيتون ،

إلخ. تجنب الدهون السيئة مثل الزيوت النباتية

 اللحوم: الدجاج ، ولحم البقر ، ولحم الضأن ، ولحم الغزال ، إلخ.
 اكل العشب هو األكثر صحة.األسماك والمأكوالت البحرية. سمك

 السلمون وسمك القد والروبيان واألخطبوط والتونة والبلطي
وغيرها

 الخضار: كل الخضار غير النشوية جيدة. السبانخ ، الكوسا ، البروكلي
 إلخ. الخضروات غير البطاطس والذرة منخفضة الكربوهيدرات

ويجب تناولها عدة مرات يومًيا

البيض: األفضل هو تناول أوميغا ٣ المخصب ، والمراعي العضوية

 األلبان كاملة الدسم: الجبن ، حليب اللوز غير المحلى ، الكريمة
 الثقيلة ، اللبن اليوناني ، الزبدة. أي منتجات ألبان منخفضة
   الكربوهيدرات وعالية المحتوى المشبع و / أو األحادي غير

المشبعة جيدة بشكل عام

 المكسرات والبذور: اللوز والجوز وجوز المكاديميا والكاجو وبذور
عباد الشمس

بدائل الطحين: دقيق اللوز وطحين اللوز ودقيق جوز الهند

 التوت: العنب البري ، التوت ، التوت األسود ، الفراولة ، الليمون
الحامض

 المحليات و السكر: اريثريتول ، ستيفيا ، تروفيا ، إكسيليتول.
 يوصى باستهالك المحليات بأقل سعرات حرارية وخالية من

الكربوهيدرات ومؤشر جالسيميكس منخفض

الصفحة ١٧٢الصفحة ١٧١



األطعمة منخفضة
الكربوهيدرات

 الشوكوالتة الداكنة: ٧٠٪ كاكاو أو أكثر يحتوي على
حوالي ١٠ كربوهيدرات لكل أونصة

 آيس كريم منخفض الكربوهيدرات: جيلو خالي من
 السكر مع الكريمة المخفوقة: بسيط ولكنه حلو

ويبقيك منخفض الكربوهيدرات

 زبدة الفول السوداني: دائمًا جيدة ولكن بجرعات
 صغيرة. اشتِر ماركة طبيعية بالكامل من مكونين

فقط: الفول السوداني والملح

 البيتزا (الطبقة العلوية فقط): إذا كنت ال تستطيع
 العيش بدون البيتزا (وال تريد صنع بيتزا كيتو) ، فقط

 تناول الطبقة العلوية والصلصة. هذه هي أفضل
 األجزاء على أي حال! أو اصنع بيتزا منخفضة

الكربوهيدرات الخاصة بك

الصفحة ١٧٤الصفحة ١٧٣



مشروبات منخفضة
الكربوهيدرات

 ماء ، ماء ، ماء! تحتاج إلى شرب المزيد من الماء عند
 اتباع نظام كيتو ، أو أي نمط حياة صحي ، لهذا األمر.
 البقاء رطًبا مهم للغاية. فيما يلي بعض الخيارات التي
 يمكنك االستمتاع بها مع الحفاظ على الكربوهيدرات

والسكر تحت السيطرة

ماء

قهوة

شاي

مخفوق البروتين

 عصائر الخضار (معصورة وغير محالة) مياه غازية أو
 صودا أو المشروبات المحالة األخرى من اإلريثريتول /

الستيفيا

الصفحة ١٧٦الصفحة ١٧٥



إنقاص الوزن أو
ببساطة األكل

الصحيح
 بغض النظر عن سبب تحولك إلى نظام 

 غذائي منخفض الكربوهيدرات ، من المهم أن
 تضع في اعتبارك وحدات الماكرو اليومية

وكمية السعرات الحرارية

 إن التمتع بصحة جيدة هو كل ما يتعلق
 بالحصول على العناصر الغذائية والفيتامينات

 الصحيحة من طعامك ، لذلك عليك دائًما
 تضمين مجموعة متنوعة في نظامك الغذائي.

 تناول الكثير من اللحوم (أو األسماك)
 ومنتجات األلبان والخضروات يومًيا بناًء على

 قائمة األطعمة منخفضة الكربوهيدرات.
 استخدم زيت جوز الهند وزيت الزيتون عند

 الطهي وفي السلطات (على التوالي) وتناول
حفنة من المكسرات أو التوت من وقت آلخر

الصفحة ١٧٨الصفحة ١٧٧



أنت في عالم من وصفات الكيتو السهلة والذيذة !
 ُصممت خطة الوجبات المجانية لمدة ٤ أسابيع لتناسب االحتياجات
 الغذائية لمعظم األشخاص وهي مثالية لمبتدئ الكيتو أو لمتبعين

نظام غذائي متمرس

 كل أسبوع ، ستجد وصفات جديدة مناسبة تماًما لحمية الكيتو
 وجدول زمني إلخبارك بموعد تناول تلك الوصفات. لقد عملنا بجد

لجعل خطة الوجبة هذه سهلة المتابعة قدر اإلمكان

 نأمل أن تجد خطة الوجبات المجانية لمدة ٤ أسابيع
٤مفيدة ولذيذة! استمتع

 أسابيع
 نظام غذائي 

مجانًا مع الكتاب

الصفحة ١٨٠الصفحة ١٧٩



قطع البروكلي وجبن الشيدر
٤٣٢ كالوري

سلطة سيزر
٤٥٢ كالوري

لزانيا الكوسا
٣٣٢ كالوري

ساندويتش اللحم المشوي
٢٢٧ كالوري

قلوب الدجاج
٢٨٠ سعرة حرارية

أومليت بالمشروم
٥١٣ كالوري

سلطة التونة
٤١٢ كالوري 

دجاج ترياك مقرمش
٤٣٧ كالوري

سلمون مشوي مع بيستو الجوز
٣٧٣ كالوري

 لحم بالكمون مع سلطة القرنبيط
 ٤٤٧ كالوري

روبيان مقلي
٥١٦ كالوري

ستيك الثوم البرازيلي
٤٨٤ كالوري

دجاج إيطالي بالفطر
٤٣٠ كالوري

أفخاذ الدجاج بالروز ماري
٤١٩ كالوري

كعكه زبده الفول السوداني
٣٢٩ كالوري

أومليت بالبقدونس 
٢٩٩ كالوري

كوب البيض والسبانخ 
٣٦٤ كالوري

سلطه البيض مع األفوكادو 
٤٥٥ كالوري

فطيرة السبانخ 
٣٦٤ كالوري

ـشرائح الطماطم والريحان
 ١٩٥ كالوري

بيض مقلي مع السبانخ
٣٦٥ كالوري

بذور عباد الشمس

خيار

فول سوداني

فراولة

لوز

جوز

مكاديميا

وجبة خفيفة عشاء غداء فطور

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

اليوم السابع

األسبوع األول

الصفحة ١٨٢الصفحة ١٨١



رقائق هاالبينيو بجبن الشيدر
٣١٠ كالوري

قوارب الكوسا
٣٨٨ كالوري

متبل كوسه
٢٢٩ كالوري

أومليت بالفطر
٥١٣كالوري

سردين مقلي
٣٦٩ كالوري

 شريحة لحم فيالدلفيا بالجبن
٦١٠ كالوري

سلطة كاليفورنيا
٢٥١ كالوري

روبيان بالليمون وجوز الهند
٥١٨ كالوري

كلماري والروبيان بالليمون وزبدة الثوم
٤٤٢ كالوري

 شريحة لحم بقري مشوية
 ٤٣٣ كالوري

فيليه السمك الحار
٤٣٥ كالوري

دجاج محشي بالبروكلي والفيتا
٤٢١ كالوري

السلمون المدخن والبيض المخفوق بالثوم
٤٠٩ كالوري

سمك بزبدة الريحان
٤٤٦ كالوري

عجة الزهرة
٣٤٧ كالوري

بيض باللحمة المفرومة
٣٧٦ كالوري

شوفان قليل الكربوهيدرات
٤١٨ كالوري

كعكة الفانيال في الميكرويف
٤٠٤ كالوري

وافل محشي بالجبنة الكريمة
٣٨٩ كالوري   

حلوى اللوز والشيا
١٨٩ كالوري

بيض مخفوق بالفلفل الرومي
١٧٧ كالوري

لوز برازيلي

مكعبات جوز الهند

توت أزرق

بذور اليقطين

شريحة بطيخ

جوز البيقان

كيوي

وجبة خفيفة عشاء غداء فطور

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

اليوم السابع

األسبوع الثاني

الصفحة ١٨٤الصفحة ١٨٣



كريب البيض مع األفوكادو
٣٣٤ كالوري

شرائح التونة بالهاالبينو والليمون 
 ٣٩٦ كالوري

سلمون ُمدخن مع قطع الخيار
١٥١ كالوري

سلطة كسكسي الزيتون والفيتا
٢٠٤ كالوري

أجنحة الدجاج المشوية باألعشاب
٣٤٣ سعرة حرارية

أومليت طماطم كرزية
٤٧٤ كالوري 

سلطة السلمون الُمدخن
٤١٢ كالوري 

طبق الدجاج اليوناني
١٧٣ كالوري

 كرات لحم الضأن بالثوم واألعشاب
٢٥٠ كالوري

صدور الدجاج بالببريكا
٤٢١ كالوري

ستيك فاهيتا مقالة
٣٩٨ كالوري

الروبيان الحار
٣٠٠ كالوري

دجاج كاملة مشوية بالزعتر
٣٥٥ كالوري

دجاج مخبوز محمص بالفلفل والثوم
٣٩٩ كالوري

فطائر الجبن وكريمة اللوز
٢٩٣ كالوري

بيض غيوم
٢٢٢ كالوري

ساندويتش بيض مسلوق
١٤٣ كالوري

الجبن الحلوم واألفوكادو 
٥٣٧ كالوري

عصيدة جوز الهند  
٢٧٩ كالوري

حلوم مقرمش بالفلفل األحمر
٤١١ كالوري

وافل محشي بالجبنة الكريمة
.٣٨٩ كالوري   

كرفس

بذور اليقطين

بندق

أفوكادو

خيار

قطع جوز الهند

فراولة

وجبة خفيفة عشاء غداء فطور

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

اليوم السابع

األسبوع الثالث

الصفحة ١٨٦الصفحة ١٨٥



 متبل كوسا
 ٢٢٩ كالوري

كريب البيض مع األفوكادو 
٣٣٤ كالوري

سلطة التونة
٤١٢ كالوري 

بروشيتا البحر المتوسط
١٧٢ كالوري

أومليت طماطم كرزية
٤٧٤ كالوري 

سمك هامور مقلي مع صوص الطماطم
٣١٨ كالوري

سلطة كاليفورنيا
٢٥١ كالوري

دجاج مخبوز محمص بالفلفل والثوم
 ٣٩٩ كالوري

كيتو سويس ماشروم
٦٦٧ كالوري

صدر الدجاج بطماطم ٌمجففة 
٣٥٣ كالوري

دجاج مسحب مكسيكي
٤٣٥ كالوري

سمك الهامور مع الكوسا والفاصوليا الخضراء 
٣٢٤ كالوري

أجنحة الدجاج بالفلفل والليمون
٤٣٦ كالوري

 شريحة لحم فيالدلفيا بالجبن
٦١٠ كالوري

 أومليت الجبن
٦٦٦ كالوري

حلوى اللوز والشيا
١٨٩ كالوري

بيض مقلي مع السبانخ 
٣٦٥ كالوري

كعكة الفانيال في الميكرويف  
٤٠٤ كالوري

شوفان قليل الكربوهيدرات 
٤١٨ كالوري

فطيرة السبانخ
٣٦٤ كالوري

سلطه البيض مع األفوكادو 
٤٥٥ كالوري

شوكالته داكنة

أفندي

لبن يوناني

جوز البيقان

شريحة بطيخ

بندق

توت أزرق

وجبة خفيفة عشاء غداء فطور

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

اليوم السابع

األسبوع الرابع

الصفحة ١٨٨الصفحة ١٨٧






