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بانكـــــــيك الجـــــــزر
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

 ثالث أرباع كوب دقيق الحبوب.م
بــــيضة كبــــيرة.م

نصف كوب جزر مبشور.م
4 مالعق كبيرة زبادي قليل الدسم.م ر

نـصــــف كــــوب حلــــيب.م
نملعقة صغيرة زيت نباتي.م

ملعقتين زبيب (حسب الرغبة).م

 ضع الدقيق والبيض والجـزر المبشور
 والزبـــادي والحلــــيب في وعـــــاء خلط
 كـــــبير، واســـــتخدم مخفــقة يدوية أو

شـــــوكة لخلــــطهم جــــيًدا.ب
 ســــّخن مقالة غـــــير الصقة علـــى نار
 متوسـطة، أضـــف 2 إلى 3 قـــطرات

مـــــن الــــزيــــت.ب
 قـــم بطـهي مالعق كبيرة من الخليط
 عـــلـى دفــعات، وقــــلبها بعد دقــيقة
 إلى دقــــيقتين لطــهي الجانب اآلخر.

أضــــف الزيت مــــع كل دفـــعة.ن

القــيمة الغــــذائية:س

 غـــــنــــي بالحـــــديد
والفـــــيتامــــيــــنات

 غنــــي بالبــــروتين
والكـــــالســـــيــــوم



طماطم مخبوزة
                                        علـــى توســـت 

املكونـــــات:س

القــيمة الغــــذائية:س

يـــــــقة:س الطر
 ن 8 حــــبات طــــماطم مــــقطعة أنصاف
 (اســتخدم الطــــماطم الكــــرزية فهي

مـــحببة لـدى األطفال).م
م1 ملـــــعقة صـــــغيرة أعشاب مجففة.م

ن2 ملعقة صغيرة من الثوم الـمفروم.م

 رتب الطـماطم مقطـــعة إلى أنصاف
على التوست في صينية خبز.ب

 رشـــــها باألعـشاب المـجـــففة والثوم
وتتبل بالفلفل األسود.ي

 تحــــمص لـمدة 10 دقائق، ويـــمكنك
 إضافة جبــنة البـــارميزان على الـــوجـه

وتـــحمـيصها لمــــدة 5 دقــائق أخـــرى.ي

مصدر ممتاز لأللياف



 كوب ونصف شوفان.م
 كـــوب حليب (يمـكنك استخدام حليب

اللوز أو جوز الهند أو الحليب العادي).م
مــــــوزة كبيـــــــرة ناضــجــــــــة.م

ملعقة صغيرة زيت نبــــاتي.م

بانكيك الشوفان باملوز
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

 اهرس الـموزة واخلطها مع الشوفان
والحليب في وعاء.ب

 قـــم بطـهي مالعق كبيرة من الخليط
 عـــلى دفــــعات، واقـــلبها بعد دقيقة

إلى دقيقتين لطــــهي الجــانب اآلخر.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 غــــــنــي بــــاأللــــــيـــــاف



وجبات
رئيسية



حمص محمص
                           مـــــــــــقــــــــرمــــــــش 

املكونـــــات:س

القــيمة الغــــذائية:س

يـــــــقة:س الطر
ن 3 أكواب حـمص مــطبوخ.م

ملعقة طعام زيـت زيـــتون.م
نصف ملعقة صغيرة مـلح.م

نصف ملعقة صغيرة ثوم.م

 يشطف الحمص ويصفى جـيًدا،
 ثـم ينـقل إلى وعاء ويقلب بزيت

ـــالزيـــتون حـــتى يـــغطى.ب
 في وعـــاء صــغير اخلط البهارات

ــوأضـــفها على الحــمص وقلبها.ي
 يــــوزع علــى صينية ويـــدخل الـفرن
 لــــمدة 30 إلــــى 40 دقـــيــــقة مــــع
الـــتحريك فـــي مــــنتصف الطهي.ي

 يحــتوي الـحمص
 عـــلى الـكثير من
البـروتين النباتي

 داعـــم قــــوي لــجــــهـــاز
 الـمناعة ويـــحتوي على
 مـــضــــادات األكــســـدة



كنة وبرتقالية خضار دا
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

 كوب تفاح أخضر مقشــــر.م
كـــــوب قــــــرع مــــقـــشـــر.م

كوب مكعبات بصل أحمر.م
ربع كوب جزر مقشر شــرائح.م

كوب مكعبات بـطـاطا حـلوة.م
ن 2 ملعقة كبيرة زيـت زيتون.م

ربــع ملــعقة صـــغيرة مــــلح.م
ملعقة صغيرة زعتر مـفروم.م

ملعقة صغيرة ثــــوم مفروم.م
كوب سبانخ صغيرة مفرومة.م

كــــوب تــــوت بـــري مــــفروم.م
ملعقة صغيرة إكليل الجبل مفروم.م

 يبــــخر الـــــجزر عــلى نار عالــية لـمدة ١٠
 دقائق، يخلـط البــــطاطـــــس والـــــقرع
 والـجزر والبصـــل في وعــــاء كـــبير مع

زيت الزيتون والملح.ب
 ضـــع ورق زبــــدة فــــي صــــينية ووزع
 الــــخضار بالــــتساوي عـــليها، حــــّمص

الخضار لمدة 25 دقيقة مع التحريك.ب
 اخلط الـــتفاح والــزعتر وإكـــليل الجـــبل
 والثوم وأضف الخليــط إلى الخــضار،
 أعدها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم

رش عليها التوت قبل التقديم.ن

القــيمة الغــــذائية:س

 التوت البري غني بالقيم
الـــغــــذائية واأللــــيــاف

 الســبانخ مليئة بالحديد
 وتـــساعد علــى تقــليل

تســـاقط الشعر



سمك وخضار
                           مـــــــــــطـــــــبــــــــوخ 

يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر
ن 4 شــرائح ســـمك أبـــيض.م

كــوب خــضراوات مشكلة.م
بصلة صغيرة مقطعة مكـعبات.م

ملعقة صغيرة عـــصير ليـــــمون.م
ملعقة طعام رقائق البقدونس.م

افــــصــل شـــرائح الســمك وضـــعــها
فـــي صــــينية.ب

 امزج الخضار مع البصل في وعــاء ثم
ضعهم حول شرائح السمك.ي

 يــرش عصــــــير الليـــــــمون ويــــضـاف
 البـــقدونس عــلى الـــــوجه، يغـــــطى
 بورق الزبدة لمنع التسـريب وبــــعدها

تدخل في الفرن لمدة 10 دقائق.ي

القــيمة الغــــذائية:س

 يـــحتوي عـلى
أومــــيـــغــا - 3

 يـــــساعــد عـــــلى رفــــع
 المناعة الحـتوائه عــلى

فــــيتامــــين ج

عــــالي بـــــفيتامـــين ك



بطاطس مخبوزة
                            

يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر
خــــل.م

ن 4 بطـاطــس.م

بـصل أخضر.م
فلفل أخضر.م

فلفل أسود.م
فاصــوليا حــمراء.م

ن 200 جــرام تـــونة مـــصــفاة.م

مـــلعقتان طماطم مـفرومة.م

قـــم بطبخ البــطاطس بالـــفرن
لــمدة ساعة.ب

 اخـــلط التــــونة والفـــلفل والطــماطم
 والبصل األخضر والفاصولــيا والـــخل

مًعا، ويــتبل بالفلفل األسود.ي
 اقــــطع البــــطاطــس المــــخبوزة مــــن

الــنصف وُتــمأل بخليط التونة.ي

القــيمة الغــــذائية:س

 خالـــــية من الــــقلـوتين
بـــــشكلها الــــطبــــيعي

 تــــحتوي عـــلى األلياف
 والـــــنشأ الــتي تحـسن
صــحة الجهاز الهضمي

مــــصدر جـــيد للـبروتين



بطاطس وخضار
                            

يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر
ن 50 جرام صنوبر.م

كوسة مقطعة شرائح.م
باذنجان مـقطع شرائح.م

ملعقة زيت زيتون صــغيرة.م
فلفل أحــمر مــقطع شرائح.م

فلفل أصـفر مقطع شرائح.م
ن 800 جرام بطاطس مقطعة شرائح.م

 ضـــع البـــطاطس والـــخضراوات فـي
 صـــينية وقلـــبها فـــي الزيت، ادخـلها

الـــفرن لـــمدة 20 دقيقة.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 الــــصنــــوبــر مـــلــــيـــئ
 بالمغنيسيوم، الحديد،
الــــزنك والـــكالـــسيـوم

 عـــــالية بــــفيــــتامـــيـن أ
واأللـــــيــــاف

 مليئة بالمعادن واأللياف
 والفيـــتامينات وقــــلــــيل

بالـــسعرات الحـــرارية



سلــــطة األلــــــوان
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

 كرفس.م
جـــــــــزر.م

فلفل بارد ملون.م
 ذرة (اســـــتـــخدم الـــــذرة المــــشويــــة
 وقــــطعها بـــدًال من الــمعلبة المليئة

بــــاألمــــالح).م
كينوا حسب الرغبة.م

نليـمون.م

الكريمة الحامضة.م

 قـطع الجزر والـكرفس والـفلفل الـبارد
 إلــى مربـــعـــات صـــغــــيرة، وتخــــلـــط

مـــــع الــــذرة.ب
 للـــــتزيين تخـــــلط مــــلعقة كــــبيرة من

الكريمة الحامضة مع عصير الليـمون.ب
 فـــــي حـــــال رغـــــبتك بإضــافة حبوب
 الكينوا، اغـسلها بالــماء جـــيًدا ثم قم
 بتـــصفيتها ووضـــعها فــي قــدر مــع
 ملعقة صغيرة من الـزيت لتحميصها،
 قــم بإضــافة كوب مــن الماء واتـركها
 لــمدة خمسة عشــر دقيقة ثم تضاف

للســلطة بعــد أن تــبرد.ن

القــيمة الغــــذائية:س

 الــــكــــرفـــــس غـــــنـــــي
بالمـعادن والفيتامينات

 قــــليلة الــدهون وغنية
باأللــــياف والــــبروتــين

 الكيــــنوا تــــسمــــى أم
 الـــحبوب وتزود الجسم
بحاجــــته مـن البــــروتين



أصابع البطاطا الحلوة
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ن موزةمن موزةمبطاطا حلوة مقطعة حسب الرغبة.م

زيت الزيتون أو االفوكادو.م
 بهارات حسب الرغبة (يمكنك

استخدام الزعتر، بودرة الثوم).م
افوكادو طازجة.م

لـــــــيـــــــمــــــون.م

 افرد البطاطا في صينية ورشها بالزيت
والبـــــهارات، ثم تخــــبز في الفرن.ب

 اهرس االفوكادو واعصر عليه القليل
 من الليمون وتّبله بالــملح والــفـلفل،

واســـتمتع بالتـــغميس.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 مـــــلــــيء بالـــــدهـــــون
الصــــحــــيــــة

 البــــطــاطس الــــحلــــوة
 خــــالــــيــــة تــــماًما مــــن
 الــدهــون مــا لــم يــتـم
إضــافتها أثـناء الطهي



خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفة
وجبــــــــــــــــــــــــــــــات



رقائق التورتيال املخبوزة
                                                  بالليــــــــمون 

يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر
 خبز التورتيال.م

عصير ليمونة.م
ملعقة صغيرة ملح.م

 باستــــــخدام قطـــــاعة البـــيتزا، قـــطع
التورتيال إلى أثمـــــان.ب

 ادهــــــن الــــــتورتيال بعـــصير الليمون
 ورشــــــها بالمـــــلح، واخـــــبزها لـــــمدة

12-15دقـــــيقة في الــــفرن.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 تــورتيال الحبوب تحتوي
 عــــلـى الــــعديــــد مــــن
الـــفيتامينات والمعادن

ة!

جّربها مع الصلص



مــــــوز وزبـــــــادي
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ن مــــــوزة.م

تـــــــوت.م
فراولة مقطعة.م

ربع كوب زبادي يوناني أو عضوي.م
ملعقة كبيرة لوز محـــمص مفروم.م

 اقطـــــع المـــــوزة إلى نصــــفين وقم
 بتغطيتها بالزبـــادي والـــفراولة، ورش

اللـــــوز والتوت على الوجه.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 مـــصدر جـيد للبــــروتين
 ويــــحتوي على الـعديد

من الفيتامينات

  مـــــلــــيــــئة باأللــــيــــاف
ومــــضادات األكــــسدة



أصــــابع الجــــــزر
                                        مع الحمص 

يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر
ن 3 فصوص ثوم.م

عـــــلبة حـــــمــــص.م
رشـــــة فلفل أسود.م

ن ملعقة كبيرة عصير ليمون.م

ملعقة صغيرة زيت زيتون.م
ربـــع ملـــعقة صــغيرة ملح.م

 أصــــابع الـــــجزر (يمـكن استبدالها
بالبسكويت أو أي نوع خضراوات).م

 ضــــع جمــــــيع المـــــكونــــــات -ماعدى
 الجزر- فــــي الخالط، واخــلــــطها حتى

تصبح ناعمة.ب
قـــــدمها، واســــــتمتع بالـــتـــــغميس.ي

القــيمة الغــــذائية:س

 عـــالــي بفيـتامين أ الذي
يحافظ على صحة البصر

ئد
فوا

 بال
شمندر لنكهة ممزية مليئة

ف ال
ض

أ



زبـــــــادي وخيــــــار
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ن كــــــوب زبـــــادي.م

فـــــــص ثـــــــوم.م
ملعقة كبيرة عصير ليمون.م

مـــــلعـقة طـــــعام شـــــبت.م
خيار مبشور أو مقطع مكعبات.م

 اخـــــلـــــط الـمــــــكــــونات مـــــًعا وقــــم
بتــــقديــــمها بــــاردة.ب

القـــيمة الغــــذائية:س

 غـــــنـــــي بــــفــــــيتـــــامـــين ك

 مــــــصدر جـــــيد لــــفيتامــين أ
وفــيتامين ج والـــمغنيسيوم



كه وصوص املوز فوا
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ن موزةمن موزةممــــــــــوزة.م

مانـجـــا مقطع شرائح.م
بابايــا مقطعة شرائح.م

أناناس مقطع شرائح.م
فـــراولة مـــقطعة أنـــصاف.م

4 مالعق كبيرة زبادي قليل الدسم.م م 

 قّطع الموز في وعاء واهرسه بالشوكة
ثم أضف الزبادي وقلبه جيًدا.ب

 رّتب الـــــفواكه فـــــي طبـــق التقديم مع
وعــــاء الـــــصوص.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 غـــنية باأللـــياف الــــتي
تسـاعد عـــملية الهضم

 غنـــــي بفــــيتـــــامــين ج
والــــمغـــنـــيسيوم



سلـــــطة الخـــــوخ
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ن خــــوخ.م

رمـــان.م
توت مشكل.م

ريـحان.م
ليمون أخضر.م

ملعقة صغيرة عسل.م

 تخــــلط الــــمكونات مــــًعا في صـحن،
 ويــــضاف علــــيـــها ملعــــقة العــــسل

مخــــلوطة بعــــصير الليـمون األخضر.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 عـــــالـــــي بـــاأللـــــيــــاف
 والمعادن والفيتامينات

   غــــــني بفــــيتــامــين هـ
والمــــغنيـــســـيوم

غــــــني بفـــــيتامـــــين ج



كوكزي الشوفان بالتمر
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ن موزةمن موزةمكوب من الشوفان األصلي.م

 مــــوزة - كلما نـــضج الموز، كلما كـــان
الكوكيز أحلى.م

 ربــــع كـــــوب زبـــدة اللــــوز أو الفـــــول
السوداني.م

 نوعك المفضل من التمر مقطع إلى
أنصـــــاف أو أصــــغر.م

 ســـّخن الفرن إلــــى 180 درجــــة مــئوية،
وضع ورق زبدة فـي صــينية خــبز كبيرة.ب
 فـي وعـــاء كـــبير، اخــــلط الـــشوفان مــع
 الموز والزبدة جيًدا حـتى يتــجانسوا، ثـم

أضــــف قطــــع التمر.ب
 قــم بتــشكيل 12 كرة صـغيرة بيديك أو
 باستخدام مغرفة ايـسكريم، ثــم اخبزها
 لمدة 10-12 دقيقة، حتى تبدأ الحــواف

في التحول إلى اللون البني.ب

القــيمة الغــــذائية:س

 غـــــنـــــــي باألليـــــاف
والــــــفيتامــــــيــنـــــات



وصفات مثلجــــات
بــــــــــــــــرّد صــــــــــــــيفك



كــــيف تصــــــنع قالب
للمـــثلجات باملـــــزنل؟

كـــــــواب ورقيـــــــة استـخدم أ
تـــــــــــجــــــــدهـــــــا يف الــــــــــدرج

أو اسكب الخليط
يف كـــــيــــــس!

كه يف اســــكب خليــــط الفـــوا
الكأس وضــــع عـــود خشب
ثم ثلجها واستمتع بالطعم



مــــــوز وفــــــراولة
 

املكونـــــات:س
 مـــــــوزة.م

ع 8 حبات فـــــراولة.م

ملعقة صغيرة فانيال.م
مــــلـــــعـقة عــــســــــل.م

يـــــــقة:س الطر
 تخلط جمـيع المكونات جيًدا وتـــسكب

 في قوالب المثلجات.م
 ع تـــــدخل الفـــــريزر لمـــدة 4 ســاعات أو

ليلة كامـــــلة.م

القــيمة الغــــذائية:س

ملــــيئ بالــــبوتاسـيوم



 البطيــــــــخ األحمـــــــر

يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر
كــوب فــراولة.م

عصير ليمون أخضر.م
ملعقة صغير قشر ليمون.م

ن 3 أكواب بطيخ مقطع لمكعبات.م

 تـــخلط جمـــيع المـــقادير في الـــخالط
وتــــسكب في قـــوالب المــــثلـــجات.ب

ضــــعها في الــفريزر لمدة 5 ساعات.ي

القــيمة الغــــذائية:س

 مـلــيء بـــفــيــتامـــين ج
وفـــيتامـــين أ



املــــــــانجـــــــــا
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ك 3 حــــبات مانجــــا.م

ملعقة صغيرة فانيال.م
علبة زبادي أو كريمة جوز الهند.م

 تـــخلط جمـــيع المـــقادير في الـــخالط
وتــــسكب في قـــوالب الــــمثـــلجات.ب
 ضــــعها في الــفريزر لمدة 8 ســاعات

أو لــــيلة كامـــــلة.ي

القــيمة الغــــذائية:س

مـــــليئ بــــفيتامــــين ج



املكونـــــات:س
علبــــــة زبادي.م 

ثلث كوب مــــــاء.م
كوبــــين مــــن الفـــواكه
الطازجة (أناناس، مانجا

تــــوت مـــشــكل).م

يـــــــقة:س الطر
 تخلط جمـيع المكونات جيًدا وتـــسكب

 في قوالب المثلجـــــات.م
ع تـــــدخل الفـــــريزر لـــمـــدة 8 ســــاعات.م

كــــــه والزبـــــادي الفوا

القــيمة الغــــذائية:س

 قـــليل الســــعــــرات
ومـــليء باأللـــــياف



املانــــــجا والــــــفراولة
يـــــــقة:ساملكونـــــات:س الطر

ك 10 حــــبات فـــــراولة.م

ملعقتان بذور الشيا.م
كوب وربع ماء جوز الهند.م

كوب مانجا مقطع لمكعبات.م

 تـــخلط الـــــفراولة في الـــــخالط مـــــع
 نــــــصف كـــــمية مــاء جوز الهند، خلط
 ســــريع للـــمحافظة على بعض قـطع
 الفراولة، ثم تضاف ملعقة من بــذور

الشيا وتخلط جيًدا مع الخليط.ب
 يخــــلط المانجا في الخـالط مع نصف
 كمـية ماء جــــوز الـــــهند، خــــلط سريع
 للـــمحافظة على بعض قطع المانجا،
 ثم تضــاف ملــــعقة من بــــذور الشيا

وتـخلط جــــيًدا مــــع الخـــليط.ي
 فــــي قــــوالب المثلجـــــات، تـســـكب
 الخــليطين بالتناوب للحــــصول عـــلى
 شـــكل رخامي، ثـــــم تـــــدخل الـــفريزر

لمـــــدة 8 ســــــاعات.ي

القــيمة الغــــذائية:س

 بـــــذور الــــشيا غــــــنيـــة
   باألليــــاف وأومــــيـغا-3



بالعـــافـــية عــــــليكم
اطـــــبخـــــهــــــا بــــــــحــــــب
وشاركها مع من تحب

لمعلومات أكثر قم بزيارة حساباتنا
اضغط هنا لمشاركة هذا
الـــدليل على الواتس اب

اضغط هنا لمشاركة هذا
الـــدليل عـــلى تويتـــــــر

https://bit.ly/3gCBOkJ
https://bit.ly/2SErpwR
https://twitter.com/GHC_GCC
https://www.instagram.com/ghc_gcc/
https://www.tiktok.com/@ghc_gcc?_d=secCgYIASAHKAESMgowQDApl%2B81jFm9EAnMVkt%2B6jWHmlVeFHkhbR%2FGi%2FNNYJ8almlcINcJxf%2FfcX8SstlMGgA%3D&_r=1&checksum=639c9b007712144901e0d19365810ad383b196eefb9f5f10784315ac862aa3a9&language=en&sec_uid=MS4wLjABAAAADqtG3nKpN0jkbj3m22pXZLbefQJ-OT3mCZQp5_-MUsjitUjBrxkVDRpxE8eoZvCG&sec_user_id=MS4wLjABAAAAO0sujwPERv6I3-2HA30R7IAWRSG3PthfDLznUCA_xYyOEFiLccG-SL68bzoK0WEE&share_app_id=1233&share_author_id=6783211774747886598&share_link_id=C1FFC1C8-94EC-4EA7-B3FD-42B595F58E55&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=d9m899fa9bmf24&user_id=6771014519612916742&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy
https://www.facebook.com/GHCouncil/
https://www.youtube.com/channel/UCrKbHYpmpC_OrAfZ5P_qZXA



