
الطبخ في رمضان
الوجباب الصحيه لالجازات



عزيزي القارئ،

من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء شهر رمضان لتضمن قدرة جسدك 
على الصيام وبالتالي يتسنى لك التركيز على العبادة والتأمل والجانب الروحاني. 
ولكي نساعدك على االلتزام بنظام غذائي جيد طوال شهر رمضان، وضعنا لك 

مجموعة من 15 وصفة شهية ولطيفة على الكلى، حيث تحتوي على نسب قليلة من 
الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، بدًء من الخبز مع قرصان لحم الضأن 

بالخضروات على السحور وانتهاًء بهريس القمح والدجاج على اإلفطار، هذا 
ويمكنك أن تختم وجبتك بتناول المهلبية. كما ستجد معلومات غذائية عامة ونصائح 

لدعمك طوال الشهر الفضيل. 

نتمنى أن تستمتع بمجموعة الوصفات الخاصة بشهر رمضان التي ستجدها في 
الصفحات التالية. ويمكنك العثور على عدد أكبر من الوصفات والمواد التعليمية الخاصة 

 بأمراض الكلى إلى جانب موارد أخرى على الموقع
.DaVita.com/SA/Ramadan

نتمنى لكم طهًوا ممتًعا!
فريق األنظمة الغذائية في داڨـيـتــا

الطبخ في رمضان

تعامل مع إصابتك بمرض الكلى باالستفادة من موارد داڨـيـتــا على اإلنترنت

الوصفات
اطلع على ما يزيد عن 50 وصفة لطيفة على الكلى من خالل زيارة العنوان 
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كتب الطهي
بادر بتحميل كتاب وصفات األذواق الدولية لطهو وصفات لطيفة على الكلى 

.DaVita.com/SA/Cookbook من جميع أنحاء العالم عبر العنوان
التعليم

تعلم المزيد عن أمراض الكلى وكيف يمكنك التحكم بها عبر زيارة العنوان 
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يعد رمضان شهر الصيام والقيام والتوبة والعطاء. ويلتزم فيه الناس بالصوم طوال 
ساعات النهار خالل الشهر. وقد تنجم عن ذلك تحديات لمرضى غسيل الكلى فيما 
يتعلق بالحفاظ على النظام الغذائي الصحي الضروري للتعامل مع أمراض الكلى. 

وإليك سبع نصائح تمّكنك من الصيام بطريقة صحيه للكلى.

إن تناول الطعام ببطء ومضغه جيًدا يشكل جزء من النظام الغذائي الصحي.   .1 
ويكونان أكثر أهمية عند إفطار الصائم. لذا تناول طعامك ببطء وامضغه جيًدا    
كي ال تربك معدتك، فالطعام الذي ال يمضغ جيًدا يصعب على المعدة هضمه    

باستخدام العصارة الهضمية، مما يؤدي إلى الشعور بالتخمة والضعف    
واإلرهاق.  

تناول وجبة إفطار خفيفة، وتجّنب المأكوالت الدهنية.   .2

تجنب تناول المعجنات المقلية بالزيت؛ حيث تعّد المعجنات المخبوزة بالفرن   .3 
خياًرا أفضل.  

ينبغي إعداد الطعام بطريقة صحية كالسلق أو الشوي أو الَخبز بالفرن.  .4

ينبغي االكتفاء بإضافة مقدار قليل من الملح إلى الطعام لمنع ارتفاع ضغط الدم   .5 
والشعور بالعطش أثناء الصيام.  

تجنب تناول األطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والمشمش وعصير   .6 
المشمش والتين والطماطم والعدس والحليب والتمر. تناول حبة تمر واحدة أو    

اثنتين فقط يومًيا.  

بعكس االعتقاد الذي كان شائًعا في الماضي، يستطيع مريض الغسيل الكلوي   .7 
تناول البروتينات، ولكن ينبغي االنتباه لنوعها وكميتها. فيفضل االبتعاد عن    

اللحوم المصنعة )مثل النقانق واللحوم المعلبة( التي تحتوي على نسبة مرتفعة    
من األمالح. يمكنك تناول اللحوم الطازجة غير المعلبة واألسماك والدجاج بعد    

التخلص من الدهون الزائدة وطهوها بطريقة صحية.   

نصائح شهر رمضان الغذائية
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تبحث عن المزيد من وصفات محببه للكلى؟ استمتع أكثر من مجموعه 
وصفاتنا أدناه.

األذواق

الدولية
وصفات صحية للكلية 
مسلية من أرجاء العالم

 DaVita.com/SA :أعثري على المزيد من الوصفات المساعدة للكلية على الرابط التالي

تغذية مرضى 
غسيل الكلى 

في رمضان

استمتع بوجباتنا
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نكهات دولية
حلّق ببراعمك الذوقية في جولة عبر العالم مع كتاب 

داڨـيـتــا للطهو بنكهات دولية , تمتع بمأكوالت من 
المطبخ الماليزي إلى الكولومبي وما وراء ذلك مع 
هذه الوصفات الواحده والعشرين سهلة التحضير 

والمحببة للكلى.

قم اليوم بتحميل كتاب الطهو المجاني هذا عبر 
 .DaVita.com/SA/Cookbook العنوان

شهر رمضان 2015 
هل حازت هذه األطباق على إعجابك؟ قم بمشاركتها 

مع أسرتك وزمالئك ومن يقدم لك الرعاية ! قم بتحميل 
كتاب الطهو هذا وشاركه عبر وسائل التواصل 

االجتماعي لعلك تمنح اآلخرين فرصة االستمتاع 
بوصفات محببة للكلى طوال الشهر الفضيل.

قم اليوم بتحميل كتاب الطهو هذا مجاًنا عبر العنوان 
.DaVita.com/SA/Cookbook



67

السحور

خبز الكوسة والتفاح
الوصفة مقدمة من قبل أخصائيي الحمية في فريق دافيتا.

حجم الوجبة: شريحة مقاس 1.3 سم الحصص: 36 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
200 جرام من البيض )4(
120 مل من الزيت النباتي

150 جرام من السكر الحبيبي
145 جرام من السكر البني )يضاف 

حسب الحاجة(
1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
1/2-1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

470 جرام من الدقيق األبيض متعدد 
األغراض )يضاف حسب الحاجة(

1/2 ملعقة صغيرة من الملح
3 مالعق صغيرة من القرفة المطحونة 

)يضاف حسب الحاجة(
125 جرام من التفاح المقشر والمقطع

250 جرام من الكوسة المقطعة
ملعقتان كبيرتان من الزبدة الباردة غير المملحة

التحضير
سخن الفرن مسبًقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية؛ وادهن وعاء خبز أبعاده 23 × 13 سم   .1 

ورش عليها الدقيق.   
في وعاء كبير، اخلط البيض والزيت والسكر الحبيبي و110 جرام من السكر البني والفانيليا.  .2

في وعاء كبير منفصل، اخلط صودا الخبز و435 جرام من الدقيق وملح وملعقتين صغيرتين من القرفة.  .3
ُيضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض. ال تقم بالخلط كثيًرا.  .4

نقلبهم مع قطع التفاح والكوسة ونصب الخليط في وعاء الخبز. وزع الخليط بالتساوي.  .5
ُيخبز لمدة 40 دقيقة.  .6

أثناء الخبز، قم بتحضير الطبقة العلوية من الفتات: اخلط 35 جرام المتبقية من الدقيق و35 جرام من   .7 
السكر البني وملعقة صغيرة من القرفة. ُتقطع في الزبدة حتى يصبح الخليط متفتت تماًما.  
أخرج الخبز من الفرن بمجرد نضجه بعد مرور 40 دقيقة وأضف طبقة الفتات العلوية.  .8

وضعه مرة أخرى لمدة 10 دقائق أو حتى خروج عود األسنان نظيف )من منتصف الرغيف(.  .9
ُيبرد لمدة 10 دقائق، ثم أزل األرغفة من األوعية وأنقلها إلى أرفف سلكية حتى تبرد تماًما.  .10

ع كل رغيف إلى ثمانية عشر شريحة بُسمك 1.3 سم قبل التقديم. قطِّ   .11

نصائح مفيدة
لف رغيًفا واحًدا في غالف بالستيكي وضعه في كيس التجميد ليقدم في وقت الحق.  •

السعرات الحرارية: 134
البروتين: 2 جم

الكربوهيدرات: 20 جم
الدهون: 5 جم

الكوليسترول: 25 مجم
الصوديوم: 93 مجم
البوتاسيوم: 53 مجم

الفسفور: 28 مجم

الكالسيوم: 13 مجم
األلياف: 0.6 جم

هل تحبين الوصفة؟
DaVita.com/SA/Recipes زوري

لتجديها وتشاركيها مع اصدقائك 
 وأسرتك على تويتر، على الرمز 
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السحور

شطيرة كوكو سبزي
الوصفة مقدمة من قبل أخصائيي الحمية في فريق دافيتا.

حجم الوجبة: 1/4 فطيرة كوكو + 1 خبز عربي الحصص: 4 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
جرام من البقدونس

40 جرام من البصل
4 جرام من الكزبرة الطازجة

3 جرام من الثوم
5 بيضات كبيرة

1 ملعقة صغيرة شبت جاف
1/2 ملعقة صغيرة توابل ليمون 

وفلفل خالية من الملح

1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كبيرة دقيق أبيض متعدد 

األغراض
60 مل من زيت الكانوال

4 أرغفة من الخبز العربي األبيض، 
مقاس 10 سم

)28 جرام( 4 شرائح ليمون

التحضير
افرم البقدونس والبصل والكزبرة والثوم. أخفق البيض برفق.  .1

ضع جميع المكونات في وعاء، ما عدا الزيت. تقلب حتى تخلط جيًدا.  .2
ُيسخن الزيت في مقالة على نار متوسطة الحرارة.  .3
يصب الخليط في مقالة لعمل فطيرة واحدة كبيرة.  .4

يغطى وُيخبز حتى يصبح الخليط لونه بني ذهبي وهش.  .5
ُيقلب برفق ويحمر الجانب األخر )مثل البان كيك( بدون غطاء.  .6

ُتقسم الفطيرة إلى 4 أجزاء متساوية. ُيقدم مع الخبز العربي وشريحة ليمون.  .7

نصائح مفيدة
يمكن خبز شطيرة كوكو بدال من تحميرها. ُيسخن الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية،   • 

ويوضع الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت وُيخبز لمدة 50 إلى 60 دقيقة، حتى ُتحمر    
الطبقة العلوية ويصبح لونها ذهبي. ُتقطع إلى 4 أجزاء.  

يمكنك تناول خبز الفاش أو خبز التورتيال أو خبز القمح بدال من الخبز العربي،حسب الرغبة.  •
استخدم 1/4-1 كوب من بيض منخفض الكوليسترول بدال من البيض للحصول على طبق بنسبة   • 

كوليسترول منخفضة.  

السعرات الحرارية: 398
البروتين: 15 جم

الكربوهيدرات: 37 جم
الدهون: 21 جم

الكوليسترول: 264 مجم
الصوديوم: 397 مجم
البوتاسيوم: 308 مجم

الفسفور: 195 مجم
الكالسيوم: 147 مجم

األلياف: 3.5 جم
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السحور

سلطة فواكه مع الدجاج
الوصفة مقدمة من قبل أخصائيي الحمية في فريق دافيتا.

حجم الحصة: 180 غم الحصص: 8 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
230 غم معكرونة بشكل أصداف، نية.

400 غم دجاج مطبوخ
200 غم كرفس

200 غم عنب بدون حب
430 غم برتقال مندرين معلب

170 غم مايونيز

نصائح مفيدة
قم بتأخير وجبة السحور حتى قرب أذان الفجر.  •

تناول الكثير من البروتين في وجبة السحور.  •
تناول األطعمة بطيئة الهضم واألطعمة الغنية باأللياف )مثل الخبز المصنوع من القمح   • 

والبقوليات والسلطة والخضراوات والفواكه المجففة( والتي تساعدك على االستمرار طوال اليوم.  

السعرات: 380
البروتين: 17 غرام
النشويات: 31 غرام

الدهن: 21 غرام

الكولسترول: 47 ملغم
صوديوم: 183 ملغم
بوتاسيوم: 291 ملغم

فوسفور: 159 ملغم
كالسيوم: 23 ملغم

ألياف: 1.7 غ

التحضير
قطعي الدجاج الى مكعبات. قطعي الكرفس الى شرائح، قطعي كل عنبة الى نصفين، نشفي قطع   .1 

البرتقال.  
أطبخي المعكرونة وفق تعليمات غالف العلبة، ولكن أتركي الملح. نشفي وأغسلي المعكرونة بالماء   .2 

البارد. نشفيها كلياً.  
في وعاء سلطانية )إناء عميق مستدير(، أخلطي المعكرونة المطبوخة وجميع المكونات األخرى.   .3 

أخلطي ليتالئم.  
غطي وضعي في الثالجة الى وقت التقديم.  .4
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السحور

قرصان لحم الضأن بالخضروات
وصفة معدة بواسطة مريم عبد العزيز، جدة سعاد التي تعمل أخصائيه تغذية في داڨـيـتــا.

حجم الوجبة: 284 جراًما الحصص: 4 أجزاء 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
70 جرام بصل مفروم

ملعقة طعام من الزيوت النباتية
500 جرام من لحم الضأن

ملعقة صغيرة من خلطة البهارات العربية 
السبعة   

فص ثوم مهروس
180 جرام من الطماطم المقشرة 

والمفرومة

1 1/2 ملعقة طعام من معجون الطماطم، 
مخلوطة في 475 مل من الماء

250 جرام من البطاطس المقشرة والمقطعة 
إلى أرباع؛ مغلية ومصفاة

ملعقة طعام من خليط البهارات العربية السبعة 
 1/4ملعقة صغيرة من الملح 
خبز مفروم )حوالي 3 قطع(

التحضير
في مقالة عميقة، اقل البصل في الزيت النباتي على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبًيا.  .1

أبعده من على النار، وأضف لحم الضأن وحركه حتى يمتزج.   .2
عندما يصبح لحم الضأن بني اللون، أضف البهارات والملح والثوم المهروس.  .3

أضف البطاطس والطماطم ومعجون الطماطم المخلوط؛ حافظ على بقاء المقالة على نار متوسطة   .4 
حتى ينضج لحم الضأن.  

عند التقديم، ضع الخبز على طبق التقديم، ثم أضف البطاطس ولحم الضأن بالخضروات فوق الخبز.   .5 
زين الطبق بالبقدونس المطحون.  

نصائح مفيدة
تحتوي البهارات العربية السبعة عادة على الفلفل األسود، والكمون, والقرفة، والقرنفل،   • 

ومسحوق الثوم، والليمون األسود المطحون، مطحونة جميًعا ومختلطة ببعضها البعض.    
يحتوي خليط البهارات الخليجيه على  الفلفل األسود والكمون والفلفل األحمر والكزبرة والقرنفل   • 

وجوزة الطيب والقرفة والهيل، مختلطة ببعضها البعض.   

السعرات الحرارية: 333
البروتين: 30 جم

الكربوهيدرات: 28 جم
الدهون: 12 جم

الكوليسترول: 81 مجم
الصوديوم: 396 مجم
البوتاسيوم: 677 مجم

الفسفور: 323 مجم
الكالسيوم: 66 مجم

األلياف: 2.4 جم
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السحور

شوربة القمح الخشنة
وصفة معدة بواسطة مريم عبد العزيز، جدة سعاد التي تعمل أخصائيه تغذية في داڨـيـتــا.

حجم الوجبة: 268 جراًما الحصص: 4 أجزاء 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
165 جرام من القمح الخشن 

ملعقة طعام من الزيوت النباتية
150 جرام من البصل المفروم

1/2-1 ملعقة طعام من معجون الطماطم

1/2 ملعقة صغيرة من الملح
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة
710 مل من الماء

التحضير
اغسل القمح الخشن وضعه في وعاء متوسط الحجم، وغط القمح بالماء ودعه يغلي على نار متوسطة   .1 

لمدة 50-45 دقيقة حتى ينضج تماًما.  
اطحن القمح الخشن في مطحنة خضار أو خالط يدوي حتى يصبح ناعًما، وضعه جانًبا.   .2

اقل البصل في الزيت، ثم أضف القمح الخشن ومعجون الطماطم، والكزبرة، والملح، والفلفل األسود   .3 
والماء.  

اترك الحساء يغلي على نار خفيفة لمدة 8 إلى 10 دقائق.  .4
أسكب الحساء في أوعية التقديم وزين السطح بالبصل المقلي.  .5

نصائح مفيدة
يجب أن تكون وجبة السحور خفيفة ألن معظم الناس يذهبون إلى النوم بعدها.  •

النوم مباشرة بعد تناول الطعام يؤدي إلى سوء الهضم، ويمكن أن يسبب إمساًكا وغازات. لذلك،   • 
أثناء السحور من األفضل تناول المواد الغذائية قليلة الدسم وتجنب الوجبات الكبيرة، والذهاب    

للمشي بعد تناول الطعام، والعودة إلى النوم في موعد ال يتجاوز ثالث ساعات بعد تناول الطعام.   

السعرات الحرارية: 203
البروتين: 6 جم

الكربوهيدرات: 35 جم
الدهون: 4 جم

الكوليسترول: 0 مجم
الصوديوم: 347 مجم
البوتاسيوم: 200 مجم

الفسفور: 74 مجم
الكالسيوم: 26 مجم

األلياف: 2.7 جم
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اإلفطار

اللحم البقري المطهو بالشعير
الوصفة مقدمة من قبل أخصائيي الحمية في فريق دافيتا.

حجم الوجبة:  143 جرام الحصص: 6 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
200 جرام من شعير لؤلؤي غير مطهي

455 جرام من اللحوم الحمراء
2 ملعقتان كبيرتان من دقيق أبيض متعدد 

األغراض
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقتان صغيرتان من زيت الكانوال

80 جرام من البصل
65 جرام من الكرفس

3 جرام من الثوم
120 جرام جزر متوسط الحجم

٢ ورقة من أوراق الغار
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

التحضير
انقع الشعير في 475 مل من المياه لمدة ساعة واحدة.   .1

قطع البصل والكرفس إلى مكعبات. افرم فص من الثوم. قطع الجزر إلى شرائح بُسمك 0.6 سم.   .2 
قطع اللحم البقري إلى مكعبات بُسمك 3.8 سم.  

ضع الدقيق والفلفل األسود واللحم في كيس بالستيكي. قم بهز الكيس لتغطية اللحم البقري بالدقيق.  .3
سخن الزيت في وعاء سعة 4 لتر ويحمر فيه اللحم. أزل اللحم من الوعاء.  .4

قم بتشويح وتحريك البصل والكرفس والثوم في مرق اللحم لمدة دقيقتين. أضف 2 لتر من المياه   .5 
واتركها حتى الغليان. أعد اللحم إلى الوعاء. أضف أوراق الغار والملح. اخفض الحرارة إلى نار    

هادئة.  
قم بتصفية وغسل الشعير، ثم أضفه إلى الوعاء. يغطى ويطهى لمدة ساعة واحدة. يقلب كل 15 دقيقة.  .6

بعد مرور ساعة واحدة أضف شرائح الجزر والكزبرة الجافة. يترك على نار هادئة لمدة ساعة   .7 
أخرى. أضف مياه عند الحاجة لتجنب االلتصاق.  

نصائح مفيدة
بالنسبة للحمية منخفضة البروتين الخاصة بمرضى الكلى المزمن الذين ال يحتاجون إلى غسيل   • 

الكلى، يقلل اللحم إلى 8 أونصات. يقلل البروتين إلى 14 جم لكل وجبة.  

السعرات الحرارية: 295
البروتين: 22 جم

الكربوهيدرات: 32 جم
الدهون: 9 جم

الكوليسترول: 54 مجم
الصوديوم: 257 مجم
البوتاسيوم: 395 مجم

الفسفور: 218 مجم
الكالسيوم: 37 مجم

األلياف: 6.3 جم
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اإلفطار

سمك السالمون المشوي مع 
قشرة األعشاب

الوصفة مقدمة من قبل أخصائيي الحمية في فريق دافيتا.

حجم الوجبة: 1 قطعة فيليه الحصص: 4 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
340 جرام من فيليه السلمون منزوع الجلد

16 جرام من األوريجانو
5 جرام من الكزبرة

25 جرام من البصل األخضر
3 جرام من الثوم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

التحضير
يسخن الفرن مسبًقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، أو تسخن الشواية مسبًقا.  .1

باستخدام رقائق األلومنيوم، يمكنك عمل جراب طبخ واحد لكل قطعة فيليه )إذا استخدمت سالمون   .2 
مجمد، فتأكد من إذابة الثلج تماًما(.  

افرم األوريجانو والكزبرة والبصل األخضر والثوم. اخلطهم مع عصير الليمون وزيت الزيتون   .3 
ل محضر الطعام للفرم والخلط. والملح والفلفل في محضر الطعام. شغِّ  

تغطى قطع فيليه السالمون بخليط التوابل بكمية وفيرة.  .4
توضع كل قطعة فيليه داخل جراب من رقائق األلومنيوم ويقفل عليها.  .5
توضع األجربة على صفيحة معدنية أو لوحة للشواء في حالة الشوي.  .6

يطهى لمدة 30 دقيقة أو حتى النضج، أو يشوى لمدة 6 إلى 8 دقائق حسب السماكة.  .7

نصائح مفيدة
استخدم السلمون الطازج أو المجمد. عند استخدام السلمون المجمد، تأكد من إذابة الثلج تماًما   • 

قبل الطهي.  
يمكن طهي السلمون في الفرن أو على الشواية.  •

عدل حجم الوجبة لتناسب أهدافك للحصول على البروتين.  •

السعرات الحرارية: 212
البروتين: 18 جم

الكربوهيدرات: 1 جم
الدهون: 15 جم

الكوليسترول: 47 مجم
الصوديوم: 186 مجم
البوتاسيوم: 380 مجم

الفسفور: 213 مجم
الكالسيوم: 50 مجم

األلياف: 1.2 جم
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اإلفطار

دجاجة مشوية مع إكليل الجبل 
)روزماري( وخضروات

الوصفة مقدمة من قبل أخصائيي الحمية في فريق دافيتا.

مقدار الحصة: قطعة دجاج )118 غم( و128 غم خضروات حصص الطبخة: 4 

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
225 غم كوسة\قرع صيفي

110 غم جزر
45 غم فلفل أخضر

2\1 بصلة كبيرة حمراء )75 غم(
8 فصوص ثوم )25 غم(

1 ملعقة طعام زيت زيتون
4\1 ملعقة كوب فلفل اسود

4 قطع صدر دجاح مع العظم )475 غم(
1 ملعقة طعام روزماري مجفف

التحضير
سخني الفرن الى 180 درجة مئوية  .1

قطعي الكوسة الى رقائق بسماكة 1.3 سم، قطعي الجزر والفلفل األخضر الى رقائق بسماكة  .2 
0.6 سم؛ قطعي البصلة الى فصوص بسماكة 1.3 سم؛ أهرسي فصوص الثوم  

اخلطي الكوسة، الجزر، البصل، الثوم، والزيت في طنجرة شوي طولها 33 سم بعرض 23 سم.   .3 
رشيها بالفلفل وقلبيها لتغطي جميع الخضار. اشويها الى ان تسخن الخضار، حوالي 10 دقائق.   

بينما تشوى الخضار، أزيحي جلد الدجاج من الصدر وامسحي اللحم بالفلفل والروزماري المجفف   .4 
المفتت. أرجعي الجلد فوق اللحم، امسحي فوق كل الدجاج بمزيد من الفلفل والروزماري كما تحبين.  
أخرجي صينية الشوي من الفرن، ضعي الدجاج، الجلد في االعلى، فوق الخضار. أرجعي الطنجرة   .5 

الى الفرن إلكمال الشوي الى ان ينضج الدجاج تماماً وتصبح الخضار طرية )حوالي 35 دقيقة(.  

نصائح مفيدة
تناول وجبة اإلفطار عند غروب الشمس حسب الشريعة االسالميه.  •

ال تمارس الرياضة خالل وقت النهار؛ فالمساء أفضل وقت لممارسة الرياضة حتى تتمكن من   •
تناول الطعام بعدها.

ال تفرط في تناول الطعام.  •
قلل من تناول الحلويات )مثل الجيالتين المحلى”الجلي” والمربى والعسل والحلوى والمشروبات   •

السكرية(. الحلويات ال تجعلك تشعر باالرتياح لفترة طويلة.

السعرات الحرارية: 215
البروتين: 30 جم

الكربوهيدرات: 8 جم
الدهون: 7 جم

الكوليسترول: 73 مجم
الصوديوم: 107 مجم
البوتاسيوم: 580 مجم

الفسفور: 250 مجم
الكالسيوم: 65 مجم

األلياف: 3.0 جم
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اإلفطار

هريس القمح والدجاج
وصفة معدة بواسطة مريم عبد العزيز، جدة سعاد التي تعمل أخصائيه تغذية في داڨـيـتــا.

مقدار الحصة: 455 جراًما حصص الطبخة: 4 أجزاء  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
225 جرام  من الدجاج بدون عظم أو جلد

190 جرام من كسكسي القمح الكامل 
1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1420 مل من الماء
ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

التحضير
اشطف حبوب القمح وانقعها في الماء لمدة ساعتين على األقل.  .1

اغل الدجاج في وعاء كبير، ثم قم بإضافة الفلفل األسود و 1/2 ملعقه من الملح.  .2
أضف حبوب القمح إلى الدجاج؛ غط الوعاء وضعه على نار منخفضة لمدة ساعتين ونصف.  .3

أزل المقالة من على النار واهرس الحبوب بهاون حتى يتم خلطها تماًما. ثم اهرسها مع الدجاج   .4 
)يمكنك تسريع هذه العملية عن طريق هرس الكميات الصغيرة بمطحنة كهربائية(.  

ضع الخليط في طبق وزينه بمسحة من الزيت على سطح الهريس.  .5

نصائح مفيدة
سوف يتكيف جسمك وسوف يكون شعورك بالجوع أقل حدة األيام في رمضان.  •

خفض الدهون في وجبتك )تجنب الطعام المقلي واستخدم اللحوم الخالية من الدهون والدجاج   • 
منزوع الجلد أو السمك المشوي(. يجب  شوي األطعمة في الفرن مثل السامبوسا، وليس قليها.  

يجب الحرص على عدم شرب أكثر من لتر واحد من الماء/السوائل يومًيا بعد اإلفطار لمنع   • 
احتباس الماء والذي قد يؤثر على القلب والرئتين.  

السعرات الحرارية: 265
البروتين: 20 جم

الكربوهيدرات: 37 جم
الدهون: 4 جم

الكوليسترول: 38 مجم
الصوديوم: 338 مجم
البوتاسيوم: 197 مجم

الفسفور: 224 مجم
الكالسيوم: 24 مجم

األلياف: 4.4 جم
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عصير البطيخ الصيفي المثلج
وصفة مقدمة من دافيتا.

حجم الوجبة: 175 مل حصص الطبخة: 2  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
140 جرام ثلج مجروش

150 جرام مكعبات بطيخ بدون بذور
1/2 كوب من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة سكر
شريحتين من بطيخ صغيرة للتزيين

التحضير
ضع كل المكونات ما عدا أسافين الزينة في الخالط ومزيج لمدة 30 ثانية.  .1

صب في 2 أكواب صغيرة، مقبالت مع أسافين والتمتع به!  .2

نصائح مفيدة
يختلف البطيخ في نسبة السكريات. أجعلها مناسبة عن طريق إضافة المزيد من التحلية إذا لزم   • 

األمر.  
األنظمة الغذائية التي تحد من السوائل، استمتع بعصير البطيخ الصيفي المثلج اآلن وقم بتجميد   • 

واحدة لتقدم الحًقا. ُيخرج من المجمد لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة قبل التقديم.  

السعرات الحرارية: 52
البروتين: 0 جم

الكربوهيدرات: 13 جم
الدهون: 0 جم

الكوليسترول: 0 مجم
الصوديوم: 1 مجم

البوتاسيوم: 96 مجم

الفسفور: 9 مجم
الكالسيوم: 6 مجم
األلياف: 0.3 جم
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العصير األخضر
وصفة مقدمة من الفريق االختصاصي للتغذية في داڨـيـتــا.

حجم الوجبة: 175 مل حصص الطبخة: جزئين  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
315 جرام من التفاح )التفاح األحمر أو األخضر(

1/2 ليمونة خضراء  
80 جرام من األناناس
200 جرام من الخيار 

التحضير
اغسل كل هذه المنتجات جيًدا.  .1

قشر الليمون وانزع بذور التفاح.   .2
أضف جميع المكونات في عصارة فاكهة واستمتع بها.  .3

DaVita.com/SA/Recipes :أعثري على المزيد من الوصفات المساعدة للكلية على الرابط التالي

السعرات الحرارية: 52
البروتين: 0 جم

الكربوهيدرات: 13 جم
الدهون: 0 جم

الكوليسترول: 0 مجم
الصوديوم: 1 مجم

البوتاسيوم: 96 مجم

الفسفور: 9 مجم
الكالسيوم: 6 مجم
األلياف: 0.3 جم
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الليمون بنكهة النعناع
وصفة مقدمة من الفريق االختصاصي للتغذية في داڨـيـتــا.

حجم الوجبة: 175 مل حصص الطبخة: 5 أجزاء  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
6 مالعق طعام من عصير الليمون الطازج

6 أوراق نعناع
825 مل من الماء البارد

التحضير
في ابريق زجاجي سعته لتر واحد، امزج عصير الليمون وأوراق النعناع. أضف 825 مل من الماء   .1 

البارد لملء األبريق.  
ضعها في الثالجة حتى تبرد.  .2

قدمه في كوب 175 مل مع تزيينها بأغصان من النعناع.  .3

السعرات الحرارية: 4
البروتين: 0 جم

الكربوهيدرات: جرام واحد
الدهون: 0 جم

الكوليسترول: 0 مجم
الصوديوم: 4 مجم

البوتاسيوم: 19 مجم

الفسفور: 1 مجم
الكالسيوم: 5 مجم
األلياف: 0.1 جم

نصائح مفيدة
استبدل المشروبات التي تحتوي على الكافيين )القهوة، والكوال، والشاي( بتلك المنزوعة الكافيين   • 

نظًرا ألن الكافيين مدر للبول ويستنزف السوائل من الجسم.  29 28
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مياه بنكهة الليمون والخيار
وصفة مقدمة من الفريق االختصاصي للتغذية في داڨـيـتــا.

حجم الوجبة: 240 مل حصص الطبخة: 10 أجزاء  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

المكونات
200 جرام من الخيار متوسط الحجم

60 جرام من الليمون
6 من أوراق النعناع الطازجة

2370 مل من الماء

التحضير
قطع الخيار والليمون إلى قطع صغيرة.  .1

قطع أوراق الريحان والنعناع إلى أجزاء صغيرة.  .2
أضف كافة المكونات في وعاء أو ابريق زجاجي.  .3

ضعه في الثالجة لمدة ليلة واحدة قبل التقديم.  .4

السعرات الحرارية: 4
البروتين: 0 جم

الكربوهيدرات: جرام واحد
الدهون: 0 جم

الكوليسترول: 0 مجم
الصوديوم: 8 مجم

البوتاسيوم: 38 مجم

الفسفور: 4 مجم
الكالسيوم: 15 مجم

األلياف: 0.4 جم
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كعكة تفاح بافارية
الوصفة مقدمة من قبل فريق داڨيتا من أخصائيو الحمية. 

مقدار الحصة: 456 جراًما حصص الطبخة: 4 أجزاء  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

التحضير
سخني الفرن الى 230 درجة مئوية  .1

اتركي جبنة الكريمه في الخارج لتصبح ناعمة طرية. قشري التفاح أزيحي لبه ثم قطعيه الى شرائح.  .2
امزجي الزبدة، 67 غم سكر و4\1 ملعقة كوب فانيال الى ان يصبح المزيج كريمي.  .3

أطوي هذا الكريم في الطحين ليصبح عجين.  .4
أبسطي العجين بتساوي على أسفل وجانب وعاء عمقه 23 سم )معدني مستدير بجوانب يمكن   .5 

إزاحتها بزنبرك، يستعمل دائما لخبز كيكة الجبنة الكريمية(.  
في قدر متوسط أخلطي الجبنة الكريمية مع 67 غم سكر؛ امزجي الى ان يتجانس.  .6

أضيفي البيضة و نصف ملعقة كوب فانيال، امزجي الى ان يتجانس.  .7
أسكبي الخليط في والوعاء المفروش بالعجين.  .8

أمزجي 67 غم سكر والقرفة؛ أخلطيه مع التفاح الى ان يغطيه تماماً.  .9
بالملعقة أضيفي الخليط فوق طبقة الجبنة الكريمية.  .10

أنثري اللوز فوق الكل.  .11
أخبزي بدرجة 230 درجة مئوي لمدة 10 دقائق.  .12

حففي الحرارة الى 200 درجة مئوي وأكملي الخبز لمدة 25 دقيقة. اتركيه يبرد.  .13

نصائح مفيدة
حددي أكله الى مرة واحدة فقط في األسبوع.  •

السعرات الحرارية: 337
البروتين: 4 جم

الكربوهيدرات: 39 جم
الدهون: 19 جم

الكوليسترول: 69 مجم
الصوديوم: 164 مجم
البوتاسيوم: 168 مجم

الفسفور: 101 مجم
الكالسيوم: 44 مجم

األلياف: 2.6 جم

المكونات
120 جرام زبدة

200 جرام سكر ناعم )محبب( ابيض
4\3 ملعقة كوب سكر فانيال

120 جرام طحين أسمر متكامل
227 جرام الجبنة الكريمية

1 بيضة كبيرة )50 غم(
2\1 ملعقة كوب دارسين )قرفة(
4 تفاحات حجم وسط )750 غم(

25 جرام لوز مقشر ومفصص
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حلوى المهلبيه
وصفة معدة بواسطة مريم عبد العزيز، جدة سعاد التي تعمل أخصائيه تغذية في داڨـيـتــا.

مقدار الحصة: 84 جراًما حصص الطبخة: 4 أجزاء  

أنواع الحميات الغذائية:
مرض الكلى المزمن بدون غسيل الكلى

غسيل الكلى
السكري

العناصر الغذائية لكل وجبة

التحضير
قم بتذويب مسحوق الحليب في 240 مل من الماء وضعه جانًبا.  .1

قم بتذويب دقيق الذرة في 60 مل المتبقية من الماء، ثم أضف الحليب.   .2
سخن المزيج مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان.  .3

أبعده من على النار، ثم أضف السكر وماء الزهر البرتقالي.  .4
اخلطه جيًدا واسكب الخليط الساخن في األكواب.  .5

ضعه جانباً حتى يصل الخليط إلى درجة حرارة الغرفة، ثم ضعه في الثالجة قبل التقديم.  .6

نصائح مفيدة
استبدل الحلويات الجافة مثل البقالوة واللقيمات  بالكاسترد والجيالتين ) الجلي ( والحلويات   • 

نظًرا ألن هذه األطعمة تحتوي على المزيد من المياه.  
استبدل الحلويات بالفواكه الطازجة والتي سوف تساعدك على  االستمرار لفترة أطول.  •

السعرات الحرارية: 24
البروتين: جرام واحد
الكربوهيدرات: 5 جم

الدهون: 0 جم

الكوليسترول: 1 مجم
الصوديوم: 21 مجم
البوتاسيوم: 61 مجم

الفسفور: 37 مجم
الكالسيوم: 42 مجم

األلياف: 0.1 جم

المكونات
295 مل من الماء 

3 مالعق طعام من مسحوق الحليب منزوع الدسم
ملعقة طعام من دقيق الذرة
1/2 ملعقة طعام من السكر

ملعقة طعام من ماء الزهر البرتقالي
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