
تغذية مرضى 
غسيل الكلى 

في رمضان



يف هشر رمضان الكرمي تزيد ساعات العبادة والتدبر 
والروحانية. ولتحقيق هذه األهداف جيب أن تكون 

حصتنا العامة جيدة حىت تكون عونًا لنا، فللحمية 
املتوازنة السلمية يف هشر رمضان دورًا مهاًم يف 

تفادي الكثري من املشكالت الصحية اليت قد يتعرض 
هلا الصامئون.

و قد سعينا جاهدين لعمل هذا الكتيب الذي حيتوي 
عىل نصاحئ تغذوية عامة باإلضافة إىل بعض 

الوصفات الهشية املناسبة للحمية املتبعة ملرىض 
الغسيل اللكوي، وأيضًا نظام غذايئ حصي مناسب 

للهشر رمضان.



نصاحئ عامة ملرىض غسيل اللكى يف رمضان

عىل مريض غسيل اللكى مراعاة مكية السوائل 
املتناولة عىل أال تتجاوز مكيهتا لرتًا إىل لرت ونصف 

يف اليوم، وينبيغ االنتباه أن لكمة السوائل ال 
تعين املياه فقط بل اكفة أنواع السوائل والعصائر 
واملرشوبات الرمضانية املتنوعة )الشوربة، الشاي، 

القهوة...(.

جيب احلرص عىل أال يكون الغذاء ماحلًا وذلك ملنع 
ارتفاع ضغط الدم وعدم الشعور بالعطش أثناء 

الصيام.

جتنب تناول األطعمة الغنية بالبوتاسيوم اكملوز 
واملمشش والتني ومقر الدين والمطامط والعدس واللنب 
والمتر حبيث يمت حتديد مكية المتر يف اليوم حببة أو 

اثنتني.

تناول وجبة خفيفة عند اإلفطار، واالبتعاد عن تناول 
األغذية الدمسة وجيب اعداد الطعام بطريقة حصية 

مثل: السلق والشوي أو بالفرن.

جتنب تناول املعجنات املقلية بالدهون واستبداهلا 
باملعجنات املخبوزة بالفرن.
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• 
 

• 
 
 

• 
 

•



أما بالنسبة ملرىض السكر فيجب احلذر من األطعمة 
العالية يف حمتواها من السكر والدهون، مثل 

المسبوسة املقلية واملرشوبات العالية يف حمتواها من 
السكر واحللويات الرمضانية املنترشة، ملا هلا من أثر 

سليب عىل مرىض السكر.

ينصح بالتقليل من تناول العصائر املعلبة واحملالة 
بالسكر بقدر اإلماكن واستبداهلا باملاء والعصائر 

الطازجة من دون سكر وبمكيات معتدلة.

يستطيع مريض اللكى تناول الربوتينات وليس مكا 
اكن يعتقد قدميًا، ولكن جيب االهمتام إىل المكية 

والنوعية اليت يتناوهلا. و يفضل االبتعاد عن اللحوم 
املصنعة واليت حتتوي عىل نسبة امالح عالية مثل 

النقانق والجسق واملرتديال واللحوم املعلبة. ويستطيع 
املريض تناول اللحوم واالمساك غري املعلبة والدجاج 

بعد ازالة الدهون وبطرق طهي حصية.

عند الشعور باألمساك ميكن لملريض االستعانه 
باملرشوبات الدافئة أو عصري اللميون قبل النوم، عىل 

أن يرايع مكية السوائل املمسوحة هبا يوميًا.
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• 
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إن تناول الطعام ببطء واملضغ جيدًا ميثالن جحر 
الزاوية للغذاء اليحص، ولذلك عىل الصامئ تناول 
طعامه ببطء ومضغه جيدًا حىت ال يربك املعدة 

باستقباله دفعة واحدة وغري مهضوم وبالتايل يصعب 
عىل املعدة هضم الطعام كمييائيًا بالعصارات 

املعوية مما يؤدي إىل شعور الصامئ بالتخمة والتعب 
واإلرهاق واملعاناة.

ممارسة الرياضة اخلفيفة اكمليش يوميًا وذلك 
لتنشيط الدورة الدموية ومساعدته للحفاظ عىل وزن 

طبييع بعد استشارة الطبيب.

• 
 
 
 
 
 

•



14 نصيحة لملطبخ حصي لملرىض غسيل اللكى 

مطبخ جمهز بشلك جيد ميكن أن يساعدك عىل 
مضان أن يكون لديك لك ما حتتاجه لطهي وجبات 

هسلة الطبخ. اتبع هذه النصاحئ األربعة عرش:

قارن بني املنتجات التجارية حيث أن مستويات 
الصوديوم والبوتاسيوم ختتلف كثريًا من عالمة 

جتارية إىل أخرى

احبث عن لكمة قليل امللح أو الصوديوم عىل املعلبات.

مق باختيار اخلرضوات الطازجة، أو اخلضار املجمدة 
و املعلبة من غري إضافة األمالح، و لو مل تكن متوفرة 
ميكن نقع اخلضار املعلبة يف املاء إلزالة األمالح مهنا.

.1 
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التقليل من استخدام صلصة المطامط املعلبة للربع 
يف وصفات األلك وذلك للحد من مكية البوتاسيوم 

والصوديوم.

شطف األمساك والدجاج املعلب قبل االستخدام 
للتقليل من مكية األمالح، ويفضل التقليل من 

استخدام السلع املعلبة بشلك عام.

جتنب اخلزب والفطائر املضاف هلا امللح والبيكنج 
باودر، و بداًل من ذلك اتبع أحدى وصفاتنا الهشية.

استخدام املخلالت احللوة بداًل من املخلالت اململحة 
واحلامضة والتحقق من مكية امللح املضافة.

حتقق من مكية األمالح والصوديوم يف حبوب 
اإلفطار، حيث حيتوي الشوفان عىل مكية عالية من 

الفسفور مقارنة ببعض احلبوب وميكن لملريض 
تناول الشوفان مرة أو مرتني يف األسبوع إذا اكن 

الفسفور يف املستوى الطبييع.

حتقق من مكونات اخلل عىل العلبة إلن بعض أنواع 
اخلل يضاف إلهيا امللح والسكر.

جتنب رشاء الصلصات واملرق اجلاهز من األسواق 
لعدم وضوح مكوناهتا، واستخدام الصلصة واملرق 

احملرض مزنليًا بداًل من ذلك.
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تناول الشوربة احملرضه مزنليًا بداًل من الشوربة 
املعلبة ألن بعض أنواع الشوربة حتتوي عىل أكرث من 

800 ممجل صوديوم للك حصة.

استخدام املرق احملرض مزنليًا من سلق الدجاج أو 
المحل وأن يكون قليل األمالح.

ال تقوم باستبدال امللح بالبوتاسيوم، احذر فبعض 
بدائل امللح يضاف إليه البوتاسيوم.

التقليل من املكرسات واحلبوب والشوكوالته ألهنا 
عالية يف البوتاسيوم والفوسفور.
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منوذج لوجبة اإلفطار والحسور ملرىض الفشل 
اللكوي يف رمضان 

عند األذان:

فنجان قهوة أو نصف كوب لنب )مرتني يف األسبوع( 
أو نصف اكسة ماء أو نصف اكسة عصري من 

الفواكه املمسوح هبا فقط.

حبة متر.

مثال لوجبة إفطار مقرتحة:

نصف كوب من السوائل )ماء، أو شوربة، أو نصف 
كوب جييل بالفراولة أو التوت أو التفاح(.

حبتني مسبوسة يف الفرن.

نصف رغيف عريب أبيض أو رشحيتني توست 
أبيض.

بيض مطبوخ مع اخلضار )بصل، باذجنان، قرنبيط( 
أو التونة مع اخلضار. 

كوب سلطة طازجة. 

• 
 

•

• 

•

• 

• 

•



مثال لوجبة حسور مقرتحة:

8 مالعق أرز أو مكرونة أو قرصان )بمكية بسيطة من 
الزيت عند الطبخ، وبدون إضافة مطامط أو صلصة( 

أو نصف رغيف عريب أبيض أو رشحيتني توست 
أبيض أو حبتني مسبوسة.

90 غرامًا )حبجم كف اليد( من المحل أو الدجاج 
مزنوع اجللد قبل الطبخ، مسلوق أو مشوي أو يف 

الفرن.

نصف كوب خضار مطبوخة من اخلضار املمسوح هبا.

• 
 
 

• 
 

•

ملرىض السكر يرىج استخدام اجلييل من غري سكر.

يفضل االبتعاد عن تناول حبة متر يوميًا عىل الفطور 
إذا اكن مستوى البوتاسيوم عايل.

اختيار صنف واحد من بني االختيارات.

أوزان اللحوم باجلرام بعد إزالة العظم مهنا وذلك 
ليمتكن املريض من االستفادة من الربوتني بأكرب 

شلك ممكن.

الشوربة واجلييل تعترب من السوائل. 

•

• 

•

• 
 

•



وصفات 
حصية ملرىض 

غسيل اللكى



المكية: تكيف 4 أخشاص
جحم احلصة: 4/3 كوب

املقادير:
2/1 كوب فلفل رويم أمحر

2/1 كوب فلفل رويم أخرض
1 كوب كوسة 

4/1 كوب بصل أخرض
4/1 كوب رحيان طازج

1 فص ثوم
2/1 كوب من التونة املعلبة يف املاء 
2 2/1 مالعق طعام من اخلل التفاح

1 ملعقة طعام من زيت الزيتون
8/1 ملعقة صغرية من الفلفل األسود

الطريقة:

تقطيع الفلفل إىل مكعبات و الكوسة إىل رشاحئ 
رفيعة. فرم البصل األخرض والرحيان و الثوم .

ضع 4/3 كوب من املاء يف قدر متوسطة احلجم.

سلطة التونة 
باخلضار

.1 
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وضع الفلفل والكوسة يف ماء مغيل عىل النار ملدة 
10 دقائق.

إزالة اخلرضوات من النار، وتصفية اخلرضوات من أي 
مياه زائدة ونقلها إىل وعاء التقدمي.

إضافة التونة والبصل األخرض والرحيان، مث مق 
بالتقليب. 

لصنع الصلصة وضع اخلل والزيت والثوم والفلفل 
األسود يف وعاء مع غطاء وهيز جيدًا.

وضع الصلصة عىل التونة واخلضار وخلطها جيدا.ً

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
88 سعرة السعرات احلرارية 
10 جرام الربوتني 
3 جرام الكربوهيدرات 
4 جرام الدهون 

11 ميلليجرام الكولسرتول 
23 ميلليجرام الصوديوم 

248 ميلليجرام البوتاسيوم 
80 ميلليجرام  الفسفور 
21 ميلليجرام   الاكلسيوم 

1 جرام  األلياف 

.3 
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المكية: تكيف 10 أخشاص
جحم احلصة: 4/1 1 كوب

املقادير:
1 دجاجة مشويه حمرضة مسبق
8 أكواب مرقة دجاج قليلة امللح

نصف كوب بصل 
1 كوب كرفس 

1 كوب جزر 
معكرونة غري مطهوه 

3 مالعق كبرية بقدونس 

الطريقة:

نقوم بإزالة العظم من الدجاج وتقطيعه إىل قطع 
صغرية مبا يعادل 4 أكواب.

نضع مرق الدجاج يف وعاء عىل النار حىت يغيل.

نقوم بفرم اجلزر والبصل والكرفس.

خنلط اخلضار والدجاج واملعكرونة.

شوربة 
معكرونة

.1 

.2
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نضع اخلليط عىل مرق الدجاج ونرتكه عىل النار ملدة 
15 دقيقه تقريبًا حىت تنضج املعكرونة.

للزينة نضع بقدونس مفروم.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
185 سعرة السعرات احلرارية 

21 جرام الربوتني 
14 جرام الكربوهيدرات 
5 جرام الدهون 

63 ميلليجرام الكولسرتول 
361 ميلليجرام الصوديوم 
294 ميلليجرام البوتاسيوم 
161 ميلليجرام  الفسفور 
22 ميلليجرام   الاكلسيوم 

1.4 جرام  ألياف 

.5 
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احلصص: تكيف 10 أخشاص
جحم احلصة الواحده: 1 1/2 كوب

املقادير:
1/2 كيلو صدور دجاج محسب وخيل من اجللد )مطبوخ(

1 ملغقة طعام بصل
4 أعواد كرفس

2 ملعقة طعام بقدونس
1 كوب جزر طازج 
1 ملعقة طعام زبده
1/2 7 أكواب ماء

5 أكواب مرقة دجاج )قليل امللح(
1/8 ملغقة شاي فلفل أسود

1 كوب خرضوات مشلكه مجمده

الطريقة:

يقطع الدجاج ويوضع جانبا، ويقطع البصل والكرفس 
واجلزر حللقات مسيكة

تخسن الزبده يف إناء معيق ملدة مخس دقائق

شوربة الدجاج 
)قليلة األمالح(
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يضاف املاء ومرقة الدجاج ونرتكهم حلد الغليان

نضيق الدجاج والكرفس والبقدونس والفلفل 
األسودونقلهبم مجيعا ونرتكهم عىل النار ملدة 30 

دقيقة

نضيف اجلزر ونقلبه جيدا ونرتك اخلليط ملدة 20 
دقيقة

نضيف اخلرضوات املجمدة ونقلب اخلليط ملدة 20 
دقيقة

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
97 سعرة السعرات احلرارية 
13 جرام الربوتني 
5 جرام الكربوهيدرات 
3 جرام الدهون 

31 ميلليجرام الكولسرتول 
301 ميلليجرام الصوديوم 
274 ميلليجرام البوتاسيوم 
116 ميلليجرام  الفسفور 
27 ميلليجرام   الاكلسيوم 

106 جرام  ألياف 

.3
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المكية: تكيف 6 أخشاص
جحم احلصة: خفذين دجاج

املقادير:
1 مطامط متوسطة احلجم 

2 بصل 

2 فصوص ثوم 

1 كوب زجنبيل

5 مالعق كبرية زيت نبايت

4/3 امللعقة الصغرية مكون

1 عود قرفة

الطريقة:

نقوم بتقطيع المطامط وفرم البصل والثوم والزجنبيل 
ونقوم بإزالة اجللد من الدجاج.

نخسن الزيت يف وعاء عىل نار متوسطة ونضع 
المكون والقرفة وورق الغار والفلفل األسود ونقلب.

أخفاذ الدجاج 
بالاكري

.1 

.2

2 ورق الغار

4/1 ملعقة صغرية فلفل 
أسود

2/1 كيلو أخفاذ دجاج 

4/3 امللعقة الصغرية ملح

1 2/1 ملعقة صغرية اكري

2/1 ملعقة صغرية توابل 
هندية مطحونة



نضيف البصل والثوم والزجنبيل ونقلب اخلليط إىل 
أن يصبح لون البصل بين.

مث نضيف المطامط والدجاج وامللح والاكري ونقلب 
اخلليط حىت يغيل.

نغيط الوعاء بإحاكم ونبقيه عىل نار هادئة مدة 25 
دقيقة إىل أن ينضج الدجاج ونقوم بالتقليب عدة 

مرات خالل فرتة الطهي. 

نزيل الغطاء ونرفع درجة حرارة النار إىل الوسط 
ونضيف الهبارات عىل اخلليط ونقلب ملدة 5 دقائق 

لتقليل السوائل.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
269 سعرة السعرات احلرارية 

21 جرام الربوتني 
6 جرام الكربوهيدرات 

18 جرام الدهون 
67 ميلليجرام الكولسرتول 

350 ميلليجرام الصوديوم 
286 ميلليجرام البوتاسيوم 
139 ميلليجرام  الفسفور 
1,5 ميلليجرام   الاكلسيوم 

28 جرام  ألياف 

.3 
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المكية: تكيف 12 أخشاص
جحم احلصة: 1 رشحية

املقادير:
 4/1 1 ملعقة صغرية من 

امخلرية اجلافة
2/1 1 كوب ماء دافئ

 2 مالعق كبرية من زيت
الزيتون

1 ملعقة سكر
2 كوبني حطني األبيض
 6 مالعق كبرية صلصة 

المطامط قليل امللح
 4/1 ملعقة صغرية من

بودرة الثوم

الطريقة:
حل امخلرية يف كوب ماء دافئ. خلطها مع ملعقة 

كبرية زيت الزيتون والسكر والدقيق لصنع العجني. مث 
وضعها يف وعاء، وتغىط وترتك جانبا.

وضع صلصة المطامط، و 2/1 كوب ماء، ومحسوق 

البيزتا بعجينة 
مزنلية

.1 
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2 مالعق كبرية من التوابل 
اإليطالية

4/1 كوب بصل

4/1 كوب فلفل أخرض

2/1 المحل املفروم

4/1 ملعقة صغرية من 
الفلفل األسود

4/1 ملعقة صغرية من 
بودرة الفلفل األمحر

4/3 كوب جبنة موتزاريال 
رشاحئ



الثوم والتوابل اإليطالية والزيت املتبيق يف مقالة 
صغرية وترتك عىل نار خفيفة مدة 5 دقائق.

يقطع البصل والفلفل األخرض.

تشوحي المحل مع الفلفل األسود واألمحر يف مقالة 
حىت يصبح لونه بين. إزالة اهلون مث يضاف البصل 

والفلفل األخرض.

وضع ورق اخلزب عىل الصينية مث فرد العجني فوقها. 
وبعد ذلك وضع الصلصة، مث خليط المحل واجلنب 

عىل العجني. ختزب يف 425 درجة ملدة 20 دقيقة أو 
حىت يصبح لون العجني واجلنب بنيا ذهبيا.

تقطع إىل 12 قطعة.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
201 سعرة السعرات احلرارية 

11 جرام الربوتني 
19 جرام الكربوهيدرات 
9 جرام الدهون 

25 ميلليجرام الكولسرتول 
75 ميلليجرام الصوديوم 

176 ميلليجرام البوتاسيوم 
115 ميلليجرام  الفسفور 

118 ميلليجرام   الاكلسيوم 
1,4 جرام  ألياف 

.3

.4 
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.6



المكية: تكيف 4 أخشاص
جحم احلصة: ربع المكية

املقادير:
1 ملعقة طعام زجنبيل طازج

1 كوب بازالء
1 حبه جزر متوسطه

4 أعواد بصل أخرض
 2 ملعقة طعام صويا

صوص )قليل الصوديوم(
2 ملعقة طعام سكر بين

الطريقة:

يبرش الزجنبيل ويقطع اجلزر والبصل األخرض إىل 
أعواد رفيعه.

خيلط صوص الصويا والسكر واخلل والزجنبيل يف 
وعاء صغري ويرتك جانبا.ً

يخسن الزيت يف مقالة غري قابله لإللتصاق يف 
حراره متوسطة.

نضع اجلزر عىل الزيت ونشوحه ملدة دقيقتني.

األرز 
باخلرضوات 

.1 

.2 

.3 

.4

2 ملعقة طعام خل

1 ملعقة طعام زيت الفول 
السوداين

4 أكواب أرز مطبوخ
2 كوب فاصوليا مقطعة

4 بيضات



نضيف هيلع البازالء والفاصوليا و ملعقة طعام واحده 
من خليط صاصة الصويا السابق ونشوح مجيع 

اخلرضوات ملده دقيقتني مع إبقاءها مقرمشه.

نضع املقاله عىل حرارة متوسطه ونسكب بايق 
خلطة الصويا ونضع هيلع األرز والبصل ونطبخ مجيع 

املقادير ملدة دقيقه.

خنلط البيض يف وعاء ونقوم بعمل حفره داخل األرز 
ونصب بداخلها البيض.

خنلط البيض مع الفاصوليا حلد السواء.

نقلب البيض مع األرز ونضيف اخلرضوات ونقلب 
مجيع احملتويات ونقدم الصنف ساخنا

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
330 سعرة السعرات احلرارية 

13 جرام الربوتني 
49 جرام الكربوهيدرات 
9 جرام الدهون 

212 ميلليجرام الكولسرتول 
390 ميلليجرام الصوديوم 
397 ميلليجرام البوتاسيوم 
211 ميلليجرام  الفسفور 
87 ميلليجرام   الاكلسيوم 

3.5 جرام  ألياف 

.3 

 

.4 

 

.5 

.6

.7



المكية: تكيف 6 أخشاص
جحم احلصة: 1 كباب

املقادير:
2/1 كوب من اخلل األبيض املقطر

2/1 كوب زيت الاكنوال
4/1 ملعقة صغرية فلفل

4/1 ملعقة صغرية من محسوق الثوم
2/1 ملعقة صغرية زعرت

2/1 كيلو حلم مقطعة إىل مكعبات
2 حبتني متوسطة احلجم
2 فلفل األخرض، مقطعة

1 فليفلة حلوة محراء، مقطعة

الطريقة:

نضع اخلل والزيت والفلفل ومحسوق الثوم والزعرت مث 
نقوم خبلطها لصنع التتبيلة.

وضع المحل واخلضار يف وعاء مع التتبيلة وتغطيته 
وتركه ملدة 30 دقيقة.

شيش كباب

.1 

.2



وضع المحل واخلضار يف أسياخ.

مق بشوي األسياخ عىل نار متوسطة احلرارة ملدة 
10 إىل 30 دقيقة، اعمتادا عىل الدرجة املطلوبة من 

اإلستواء .

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
358 سعرة السعرات احلرارية 

26 جرام الربوتني 
5 جرام الكربوهيدرات 

26 جرام الدهون 
80 ميلليجرام الكولسرتول 
60 ميلليجرام الصوديوم 

458 ميلليجرام البوتاسيوم 
217 ميلليجرام  الفسفور 
25 ميلليجرام   الاكلسيوم 

1,4 جرام  ألياف 

.3

.4



المكية: تكيف 6 أخشاص
جحم احلصة: 2/1 كوب

املقادير:
1 كوب ماء

2 كوبني من الفراولة
2/1 كوب سكر

1 ملعقة صغرية برش اللميون
1 ملعقة كبرية من عصري اللميون الطازج

2/1 2 مالعق كبرية من نشا الذرة
6 مالعق كبرية من كرمية اخلفق 

الطريقة:

تقطيع الفراولة إىل قطع صغرية جدًا أو حطهنا.

ضع املاء عىل النار ليغيل. مث مق بأضافة السكر. 
بعد ذلك إضافة قطع الفراولة إىل املاء املغيل والسكر 
والتقليب حىت ينضج. يضاف عصري اللميون وبرش 
اللميون. واسمتر بتقليب اخلليط عىل نار هادئة ملدة 

3 دقائق.

حىل الفراولة 
بالكرمية

.1

.2



مزج النشاء مع مكية صغرية من املاء البارد ويضاف 
إىل الفراولة. حيرك املزجي ويطهى حىت يثقل اخلليط، 

ملدة 1-2 دقائق.  مث يرفع عن النار.

يقسم اخلليط إىل 6 أكواب )زبادي( احللوى وتربد يف 
الثالجة.

يضاف إىل لك كوب ملعقة كبرية من كرمية اخلفق 
عند التقدمي 

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
102 سعرة السعرات احلرارية 

0 جرام الربوتني 
24 جرام الكربوهيدرات 
0 جرام الدهون 

0 ميلليجرام الكولسرتول 
2 ميلليجرام الصوديوم 

87 ميلليجرام البوتاسيوم 
10 ميلليجرام  الفسفور 
9 ميلليجرام   الاكلسيوم 

1,2 جرام  ألياف 

.3 

 

.4 

.5



المكية: تكيف 6 أخشاص
جحم احلصة: قطعة متوسطة )مكا يف الصورة(

املقادير:
6 تفاحات متوسطة

2 ملعقتني صغرية قرفة
2 3/1 كوب سكر

3 أكواب حطني أبيض
1 كوب زيت الاكنوال

4 بيضات كبرية
4/1 كوب عصري برتقال

1 ملعقة كبرية بيكنج باودر
2 2/1 ملعقة شاي محسوق الفانيليا

الطريقة:

جهز الفرن إىل حرارة 350° فهرهنايت.

تدهن الصينية بقليل من الزيت.

مق بتقشري التفاح وتقطيعه إىل رشاحئ أو قطع.

خلط القرفة، ومقدار 3/1 كوب سكر. مزجها مع 
التفاح وتوضع جانبًا.

كيكة التفاح

.1

.2

.3

.4



خلط بايق املكونات يف وعاء وخلطها باخلالط 
الكهربايئ حىت يصبح نامعًا.

وضع نصف خليط الكيك، مث التفاح، مث املتبيق من 
اخلليط يف الصينية.

اخزب الكيك ملدة 75 دقيقة حىت تكتسب اللون البين 
الذهيب.

ال ينصح به لألخشاص الذين يعانون من مرض 
السكري نظرا لنسبة عالية من الكربوهيدرات.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
368 سعرة السعرات احلرارية 

4 جرام الربوتني 
52 جرام الكربوهيدرات 
16 جرام الدهون 

53 ميلليجرام الكولسرتول 
110 ميلليجرام الصوديوم 
99 ميلليجرام البوتاسيوم 
72 ميلليجرام  الفسفور 
67 ميلليجرام   الاكلسيوم 

1,5 جرام  ألياف 

.5 

.6 

.7



المكية: تكيف خشصني
جحم احلصة: 4/3 كوب

املقادير:
1 كوب ثلج جمروش

1 كوب مكعبات بطيخ )حبحب( اخلايل من البذور
2 ملعقة صغرية عصري اللميون

1 ملعقة طعام سكر

الطريقة:

وضع مجيع املكونات يف اخلالط وختلط ملدة 30 
ثانية.

سكب العصري إىل 2 أكواب صغرية، ميكن تزيينه 
بقطع من البطيخ.

عصري البطيخ 
)حبحب أو اجلح(

.1 

.2



ميكن مجتيد حصة واحدة ورشهبا يف وقت الحق 
وذلك للرضورة التقليل من السوائل. إزالة من 

الثالجة 10-15 دقيقة قبل التقدمي.

يستخدم بديل السكر بدال من السكر، يمت تقليل 
الكربوهيدرات إىل 6 غرامات و 26 سعرة حرارية.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
52 سعرة السعرات احلرارية 

0 جرام الربوتني 
13 جرام الكربوهيدرات 
0 جرام الدهون 

0 ميلليجرام الكولسرتول 
1 ميلليجرام الصوديوم 

96 ميلليجرام البوتاسيوم 
9 ميلليجرام  الفسفور 

6 ميلليجرام   الاكلسيوم 
0,3 جرام  ألياف 



المكية: تكيف 12 خشص
جحم احلصة: 2 ملعقة طعام

املقادير:
1 كوب ملفوف األخرض

3/1 كوب بصل
1 فلفل طازج

1 ملعقة طعام من الكزبرة الطازجة
1 ملعقة طعام عصري لميون

الطريقة:

تقطيع امللفوف والبصل. فرم الفلفل والكزبرة.

ختلط مجيع املكونات يف وعاء صغري.

ميكن ختزيهنا بالثالجة. متتع بألكها كهبار مع 
األطعمة املفضلة لديك.

صلصة من غري مطامط

.1

.2

.3



حتفظ يف الثالجة ملدة 2 إىل 3 أيام.

ملزيد من األلوان ميكن استبدال امللفوف األمحر 
بدال من األخرض.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
4 سعرة السعرات احلرارية 
0 جرام الربوتني 
1 جرام الكربوهيدرات 
0 جرام الدهون 

0 ميلليجرام الكولسرتول 
1 ميلليجرام الصوديوم 

25 ميلليجرام البوتاسيوم 
3 ميلليجرام  الفسفور 

4 ميلليجرام   الاكلسيوم 
0,2 جرام  ألياف 



المكية: تكيف 30 خشص
جحم احلصة: 1 ملعقة كبرية

املقادير:
2 كوب كزبرة طازجة

1 فلفل حار أخرض طازج
1 بصلة محراء متوسطة احلجم

فصني ثوم
1 ملعقة طعام مكون

2/1 ملعقة صغرية ملح
2 مالعق طعام عصري لميون

الطريقة:

غسل الكزبرة والفلفل جيدا.

تقطيع البصل والثوم والكزبرة والفلفل احلار.

وضع اخلضار يف اخلالط مع امللح والمكون وعصري 
اللميون.

صلصة الكزبرة

.1

.2

.3



ميكن وضعها عىل الساندويتشات أو مع اخلرضوات 
كغموس أو مع غريها من الوجبات اخلفيفة.

القمية الغذائية يف احلصة الواحدة:
4 سعرة السعرات احلرارية 
0 جرام الربوتني 
1 جرام الكربوهيدرات 
0 جرام الدهون 

0 ميلليجرام الكولسرتول 
37 ميلليجرام الصوديوم 
21 ميلليجرام البوتاسيوم 
4 ميلليجرام  الفسفور 

4 ميلليجرام   الاكلسيوم 
0,1 جرام  ألياف 

.4
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