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نصائح إرشادية إلعداد أفضل الوصفات الصحية

1- الشوربات:

2- المرق بطريقة صحية واالستعاضة به عن المكعبات المنكهه:

3- السلطات والمقبالت:

أكثر من إستخدام الخضار الطازجة عند إعداد الشوربات.	 
إبتعد قدر اإلمكان عن المكعبات المنكهة إلحتوائها على الكثير من األمالح المركزة وإستعض عنها بمرق الدجاج المذكور أدناه طريقة تحضيره.	 
إستخدم كمية قليلة من زيت الزيتون لتشويح الخضار أو إستعض بالسلق.	 
أكثر من إستخدام األعشاب الطبيعية وإبتعد عن المنكهات الصناعية والملح.	 
إذا اضطررت إلستخدام الحليب المكثف في بعض أطباق الشوربة اختر دومًا قليل الدسم.	 

نضــف الدجــاج أو اللحــم وانــزع الجلــد عنــه والدهــون الزائــدة ثــم ضــع الدجــاج أو اللحــم علــى النــار مــع إضافــة 8 أكــواب مــن المــاء والبهــارات الكاملة واألعشــاب 	 
الطبيعيــة والخضــار مثــل: الفلفــل اإلســود، القرنفــل، أوراق الريحــان، جــوزة الطيــب، الهيــل، القرفــة، البصــل، الكرفــس، الجزر.

بعــد مايتــرك المزيــج علــى النــار لمــدة ســاعة وربــع، قــم بتصفيــة الخليــط، وخــذ المــرق واســتعمله مباشــرة أو إحتفــظ بالخليــط فــي الثالجــة )الفريــزر( وإســتخدمة 	 
حيــن الحاجــة لتحضيــر الحســاء.

إستخدم كمية قليلة من زيت الزيتون )ملعقة فقط لـ6 - 7 أشخاص(.	 
ــة 	  ــن إضاف ــا يمك ــة كم ــاب الطبيعي ــل واألعش ــض والخ ــالت بالحم ــلطات والمقب ــح بالس ــت والمل ــن الزي ــتعض ع إس

المكســرات المحمصــة.
إستخدام الجبن قليلة الدسم حين تدخل في الوصفة.	 



4- األطباق الرئيسية:

5- الحلويات:

أكثر من استخدام الخضار الطازج عند إعداد األطباق الرئيسية.	 
إبتعد قدر اإلمكان عن المكعبات المنكهة إلحتوائها على الكثير من األمالح المركزة واستعض عنها بمرق الدجاج المذكور أعاله طريقة تحضيرة.	 
استخدم كمية قليلة من زيت الزيتون لتشويح الخضار أو استعض بالسلق.	 
أكثر من استخدام األعشاب الطبيعية وابتعد عن المنكهات الصناعية والملح.	 
استخدم دومًا اللحوم قليلة الدهون والتي ال تحتوي على دهون مرئية.	 
إذا اضطررت الستخدام الحليب المكثف في بعض األطباق اختر دومًا قليل الدسم واستخدم كمية قليلة.	 
يمكنك استخدام أداة الشوي المتوفرة في األسواق حين إعدادك للوجبات المشوية بداًل من اللجوء إلي القلي.	 
إستخدم ملعقة فقط من الزيت النباتي عند إعدادك لكامل الطبق أو الحشوة المراد صنعها.	 
إذا كان طبقك يحتوي على الخبز استعض بالخبز األسمر الغني باأللياف والحبوب الكاملة بداًل من الخبز األبيض وشوي الخبز بدل القلي.	 
إذا كان طبقك يحتوي على األرز أو المعكرونة فاستعض باألسمر الغني باأللياف والحبوب الكاملة عن األبيض.	 

حاول تقليل الحلويات ما أمكن، واستعض عنها بالفواكه الطازجة المجففه.	 
قلل من السكر عند إعدادك ألطباق الحلوي المختلفة.	 
إذا كان طبقك يحتوي على الحليب أو الجبن، إستبدل الحليب أو الجبن كامل الدسم بقليل الدسم.	 
إذا كان طبقك يحتوي على الكريمة، إستخدم الكريمة قليلة الدسم.	 



البيض المخفوق مع الشمر

السعرات الحرارية

127kcal

الــدهــــون

5.1g

الدهون المشبعة

1.1g

الســــكـــر

1.6g

الــمــلــح

0.60g



الـفـطور

البيض المخفوق مع الشمر

حبة بطاطا حلوة صغيرة مسلوقة ومقطعة إلي 10 مكعبات.	 
3 بياض البيض و 1 بيضة كاملة.	 
1.5 ملعقة صغيرة )7مل( زيت الزيتون.	 
2 ملعقة طعام شمر.	 
ملعقة صغيرة إكليل الجبل )روزماري(.	 
فص ثوم مفروم	 

يسخن زيت الزيتون في مقالة ويضاف إليه إكليل الجبل والشمر والثوم ويقلب.	 
تضاف البطاطا الحلوة المسلوقة وتقلب حتي تصبح ذهبية اللون.	 
يضاف البيض المخفوق ويقدم ساخنًا.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري                                                                                              الوجبة تكفي شخصين



السعرات الحرارية

156kcal

الــدهــــون

5.1g

الدهون المشبعة

1.1g

الســــكـــر

13g

الــمــلــح

0.16g

بارفيه الشوفان



الـفـطور

بارفيه الشوفان

1/2 كوب شوفان.	 
2 كوب حليب خالي الدسم )يمكن إستخدام حليب الصويا حسب الرغبة(.	 
120 جم زبادي بالفراولة )قليل الدسم(.	 
20 جرام لوز او جوز محمص.	 
1/4 كوب خوخ مجفف أو أي نوع من الفواكهة المجففة.	 

يمزج الشوفان مع الحليب والجوز والفواكه المجففة.	 
يترك الخليط في الثالجة لمدة ساعتين.	 
فــي أكــواب طويلــة تــرص طبقــة مــن خليــط الشــوفان ثــم طبقــة مــن اللبــن الزبــادي 	 

ــة. ــة وهكــذا حتــي نفــاذ الكمي بطعــم الفراول
أخيرًا يزين بطبقة من الفواكهة المجففة والجوز أو اللوز.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري                                                                                              الوجبة تكفي 4 أشخاص



السعرات الحرارية

  84kcal

الــدهــــون

3.9g

الدهون المشبعة

0.8g

الســــكـــر

5.3g

الــمــلــح

0.61g

متبل الباذنجان



المقبالت

متبل الباذنجان

كوبان من الباذنجان المشوي والمقشر.	 
1 ملعقة )16جم( طعام من الطحينينة.	 
3 فص ثوم كبير.	 
1/2 كوب من زبادي قليل الدسم.	 
1/4 ملعقة صغيرة من الملح.	 
ملعقة صغيرة من الكمون.	 

يشــوي الباذنجــان الكامــل فــي الفــرن بعــد عمــل شــقوق عميقــة فيــه، بعــد ســاعة يخــرج 	 
الباذنجــان، ثــم تــزال القشــرة الخارجيــة الســوداء بعــد أن يبــرد، بعــد ذلــك يهــرس الباذنجــان 
ويضــاف عليــه الثــوم المفــروم والزبــادي والطحينــة والتوابــل، ثــم يزيــن الطبــق بالكمون 

والبقدونس.

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة صحة أبوظبي                                                                                                                      الوجبة تكفي 4 أشخاص



السعرات الحرارية

259kcal

الــدهــــون

5.1g

الدهون المشبعة

0.8g

الســــكـــر

6.5g

الــمــلــح

0.88g

فتة الحمص



المقبالت

فتة الحمص

كوبان من الحمص المسلوق.	 
ملعقة طعام من الطحينية.	 
3فص ثوم كبير.	 
1/2 كوب من الزبادي قليل الدسم.	 
1/4 ملعقة صغيرة من الملح.	 

ملعقة صغيرة كمون.	 
ــات 	  ــع مربع ــمر مقط ــي أس ــز عرب 2خب

ومحمــص بالفــرن

يشــوي الخبــز فــي الفــرن، ثــم يضــاف إليــه الحمــص مــع ربــع كــوب مــن مــاء الحمــص، 	 
ــن  ــم يزي ــل، ث ــة والتواب ــوم والطحين ــع الث ــوط م ــادي المخل ــه الزب ــاف علي ــك يض ــد ذل بع

ــكا. ــار البابري ــس وبه ــق بالبقدون الطب

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة صحة أبوظبي                                                                                                                      الوجبة تكفي 6 أشخاص



السعرات الحرارية

154kcal

الــدهــــون

6.0g

الدهون المشبعة

0.8g

الســــكـــر

19g

الــمــلــح

1.1g

سلطة البطاطا والخيار



السلطة

سلطة البطاطا والخيار

600جم جذور البطاطا ) تعرف بالجيكاما(.	 
200جم قلب الخس	 
120جم أوراق الكزبرة الطازجة.	 
200 جم ليمون.	 
5جم فلفل أبيض.	 

400جم خيار.	 
600جم برتقال.	 
20جم من الفلفل الحار المجفف.	 
5جم ملح.	 
30 مل زيت الزيتون.	 

تقطع جذور البطاطا )الجيكاما( والخيار إلي شرائح.	 
ترتب أوراق الخس في وعاء.	 
تمزج الجيكاما والخيار ورقائق الفلفل الحار المجفف وتوضع في وعاء الخس.	 
تزين بشرائح البرتقال وأوراق الكزبرة الطازجة.	 
تقدم مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات قصر اإلمارات                                                                                                                               الوجبة تكفي 4 أشخاص



السعرات الحرارية

281kcal

الــدهــــون

9.7g

الدهون المشبعة

1.3g

الســــكـــر

11g

الــمــلــح

1.7g

سلطة الكينوا مع الكرنب



السلطة

سلطة الكينوا مع الكرنب

600جم من الكينوا.	 
80جم تفاح أخضر.	 
80جم توت بري طازج.	 
30مل زيت الزيتون.	 
5جم فلفل أبيض.	 
40جم خردل ديجون.	 

300جم كرنب طازج.	 
80جم تفاح أحمر.	 
120جم مانجو.	 
5جم ملح.	 
5جم سكر.	 
80مل خل التفاح.	 

يوضع الكرنب في طبق وينثر عليه حبوب الكينوا المسلوقة.	 
يضاف المانجو المقطع شرائح إلي رقيقة وشرائح التفاح والتوت البري.	 
يمزج زيت الزيتون مع الخل والخردل والسكر والملح والفلفل.	 
تقدم السلطة مع صلصة الخل.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات قصر اإلمارات                                                                                                                               الوجبة تكفي 6 أشخاص



السعرات الحرارية

144kcal

الــدهــــون

8.4g

الدهون المشبعة

2.2g

الســــكـــر

6.0g

الــمــلــح

0.39g

سلطة السبانخ والفراولة



السلطة

سلطة السبانخ والفراولة

400جم من السبانخ الصغيرة.	 
200جم فراولة، مقطعة إلي شرائح.	 
50جم جبنة شيدر قليلة الدسم.	 
15جم صنوبر محمص.	 
40 مل خل البلسميك.	 
ملعقة صغيرة زيت الزيتون.	 

توضع السبانخ الصغيرة في وعاء تضاف إليها شرائح الفراولة والصنوبر المحمص.	 
يرش عليها زيت الزيتون والخل البلسمي وتخلط معًا.	 
تزين بقطع من جبن الشيدر.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات فندق فيرمونت باب البحر                                                                                                              الوجبة تكفي 3 أشخاص



السعرات الحرارية

289kcal

الــدهــــون

15g

الدهون المشبعة

2.6g

الســــكـــر

1.2g

الــمــلــح

0.51g

األرز األسمر وسلطة السلمون



السلطة

األرز األسمر وسلطة السلمون

تتبل شرائح سمك السلمون في عصير الليمون والفلفل الحلو )بابريكا( لبضع دقائق.	 
يسخن زيت السمسم في مقالة، يضاف الثوم ويقلي.	 
تضاف شرائح السلمون وتطهي حتي تحمر وتترك جانبًا	 
يخلط األرز البني المطبوخ والفلفل األحمر والفلفل األخضر والخس المشكل.	 
ــر الليمــون فــي كــوب ويســكب 	  ــت السمســم وعصي لعمــل الصلصــة، يضــاف الخــل وزي

ــدًا ــب جي فــوق الســلطة ويقل

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مطعم ساليز                                                                                                                                الوجبة تكفي 4 أشخاص

1 كوب من األرز األسمر.	 
ملعقة طعام بابريكا.	 
1 فلفل أحمر.	 
فص ثوم.	 
أوراق خضراء مشكلة.	 
280جم شرائح رقيقة من سمك السلمون.	 

1/2 ملعقة صغيرة عصير الليمون.	 
1 فلفل أخضر.	 
1 ملعقة طعام زيت السمسم.	 



السعرات الحرارية

333kcal

الــدهــــون

5.5g

الدهون المشبعة

0.8g

الســــكـــر

2.0g

الــمــلــح

0.10g

برغل بالطماطم



السلطة

برغل بالطماطم

ــي 	  ــم يقلــي البصــل حت ــار منخفضــة الحــرارة، ث ــون فــي مقــالة علــى ن ــت الزيت يســخن زي
يذبــل.

تضاف الطماطم وتطهي حتي تصبح كالصلصة.	 
يضــاف البرغــل والمــاء ويتــرك المزيــج حتــي يصــل إلــي درجــة الغليــان ثــم يســوي علــي نــار 	 

هادئــة حتــي يتشــرب البرغــل الماء.
يترك في القدر لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل التقديم.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 3 أشخاص

كوب برغل.	 
2 بصلة صغيرة مقطعة.	 
3 حبة طماطم صغيرة مقطعة.	 
كوب ماء.	 
ملعقة طعام زيت زيتون.	 



السعرات الحرارية

116kcal

الــدهــــون

5.7g

الدهون المشبعة

1.1g

الســــكـــر

9.7g

الــمــلــح

0.05g

بامية بالزيت



السلطة

بامية بالزيت ) يمكن إستخدام هذه الوصفة كسلطة جانبية أو كطبق رئيسي(

يسخن زيت الزيتون في قدر.	 
يضاف البصل ويقلب حتي يصبح ذهبي اللون ثم تضاف البامية والثوم.	 
يقلب المزيج حتي يصبح ذهبي اللون.	 
تضاف الطماطم والليمون الحامض والكزبرة اليابسة والفلفل اإلسود.	 
يضاف ربع كوب ماء ويترك حتي يغلي على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة تقريبًا.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 4 أشخاص

1/2 كيلو بامية طازجة.	 
2 حبة بصل مفروم.	 
فص ثوم مفروم.	 
عصير ليمون حسب الرغبة.	 
فلفل إسود حسب الرغبة.	 
1/2 كيلو طماطم طازجة مقطعة.	 

1 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.	 
ملعقة طعام زيت زيتون.	 
رشة كمون.	 
1/4 كوب ماء.	 



السعرات الحرارية

221kcal

الــدهــــون

12g

الدهون المشبعة

4.4g

الســــكـــر

8.8g

الــمــلــح

0.63g

سلطة البروكلي



السلطة

سلطة البروكلي

تقطع زهور البروكلي ويضاف إليها البصل.	 
تحضر الصلصة بخفق المقادير جيدًا.	 
يتبل البروكلي بالصلصة ويضاف إليها جبنة فيتا و السمسم.	 

مكونات الصلصة:المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 3 أشخاص

3 أكواب بروكلي طازج.	 
60جم جبنة فيتا قليلة الدسم.	 
1/2 كوب بصل أحمر.	 
2ملعقة صغيرة من حبوب السمسم.	 

1/2 كوب لبن زبادي قليل الدسم.	 
1 ملعقة كبيرة من الماء.	 
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض.	 



السعرات الحرارية

154kcal

الــدهــــون

7.1g

الدهون المشبعة

1.1g

الســــكـــر

4.5g

الــمــلــح

0.48g

لوبياء بالزيتلوبياء بالزيت



لوبياء بالزيت

يقلي البصل والثوم في قدر مع زيت الزيتون.	 
يضــاف الملــح، الفلفــل اإلســود، الطماطــم واللوبيــاء الخضــراء ويقلــب حتــي يصبــح جميــع 	 

الخليــط مغطــي بزيــت الزيتــون.
ــة القــدر 	  ــار خفيفــة مــن دون تغطي ــى ن ــاء وتطهــي عل ــي يغمــر اللوبي يضــاف المــاء حت

ــًا. كــي يتبخــر المــاء كلي
تقدم باردة أو ساخنة.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 4 أشخاص

السلطة

حبة بصل مقطع.	 
2 حبة طماطم مقطعة.	 
2 فص ثوم.	 
ملعقة طعام زيت الزيتون.	 
ملح وفلفل حسب الرغبة.	 
 	

طازجــة 	  خضــراء  لوبيــاء  كيلــو   1/2
)تنــزع منهــا العــروق الخضــراء وتقطــع 

إلــي 3 قطــع(.
ماء حسب الحاجة.	 



السعرات الحرارية

231kcal

الــدهــــون

10g

الدهون المشبعة

4.2g

الســــكـــر

9.6g

الــمــلــح

1.5g

شوربة الطماطم بالنعناع



شوربة الطماطم بالنعناع
مع جبن حلوم قليل الدسم والخبز المحمص

يقلي البصل والثوم مع زيت الزيتون.	 
تضاف الطماطم، ويترك الحساء حتي يغلي ثم يغطي ويترك دافئًا.	 
بينمــا يطهــي الحســاء يوضــع 15جــم )1 ملعقــة طعــام( مــن الجبــن علــى الخبــز المحمــص 	 

وتوضــع علــى صينيــة الخبز.
تضــاف الكريمــة الحامضــة والنعنــاع علــى الحســاء ومــن ثــم يســكب الحســاء فــي وعــاء 	 

ويوضــع فوقهــا الخبــز المحمــص. يــرش الفلفــل ويزيــن بالنعنــاع.

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مطعم ساليز                                                                                                                                الوجبة تكفي 4 أشخاص

الشوربات

ــرة 	  ــة مقش ــم الطازج ــن الطماط ــواب م 4 أك
ومهروســة.

70جم جبن الحلوم قليل الدسم-مبروش.	 
1/4 كوب نعناع.	 
1/4 كوب بصل أبيض.	 
4 قطع خبز مصنوع من الحبوب الكاملة.	 

حامضــة 	  كريمــة  طعــام  ملعقــة   2
الدســم. قليلــة 

ملعقة طعام زيت الزيتون.	 
ملعقة صغيرة ثوم.	 



السعرات الحرارية

294kcal

الــدهــــون

6.7g

الدهون المشبعة

1.3g

الســــكـــر

6.9g

الــمــلــح

1.3g

شوربة العدس



يغســل العــدس جيــدًا ونتركــة يصفــي، فــي هــذه األثنــاء يقلــي البصــل ثم يضــاف الجزر وحبــات الكوســا المقطعــة والبطاطس 	 
ثــم يضــاف العــدس وخمــس أكــواب مــن مــرق الدجــاج المحضــر مســبقًا ويقلــب الخليــط ثــم يتــرك علــى نــار هادئــة لمــدة 30 

دقيقة.
ــط لمــدة 5 	  ــرك الخلي ــح، يت ــل المطحــون والكمــون ورشــة خفيفــة جــدًا مــن المل ــل كالفلفــل األســود والزنجبي تضــاف التواب

ــدًا. دقائــق ثــم يوضــع فــي الخــالط ليتــم خلطــة جي
تقدم الشوربة ساخنة وترش بالبقدونس للتزيين مع شرائح الليمون ويمكن إضافة الخبز المحمص بالفرن حسب الرغبة.	 

التوابل:المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة - أبوظبي                                                                                                                 الوجبة تكفي 5 أشخاص

الشوربات

كوب من العدس أصفر جاف منقي.	 
1 بطاطس صغيرة.	 
3 حبات صغيرة من البصل.	 
حبتان من الجزر.	 
حبتان من الكوسا.	 
5 أكواب من ماء مرق الدجاج.	 

ربع ملعقة صغيرة من الملح.	 
2 ملعقة صغيرة كمون.	 
ملعقة طعام من زيت الزيتون.	 
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.	 
ملعقة صغيرة من الزنجبيل.	 

شوربة العدس



السعرات الحرارية

126kcal

الــدهــــون

1.0g

الدهون المشبعة

0.3g

الســــكـــر

14g

الــمــلــح

0.36g

حساء الجزر



في مقالة يسخن الجزر مع العسل والماء، يغطي ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.	 
يصفي الجزر من الماء، ويترك القليل من السائل ويوضع جانبًا.	 
فــي مقــالة أخــري يمــزج الدقيــق مــع البهــار وجــوزة الطيــب والحليــب، يطهــي علــى نــار متوســطة مــع التحريــك بيــن فتــرة 	 

وأخــري، حتــي تتماســك الصلصــة.
يخلط الجزر مع الصلصة في الخالط حتي تصبح ناعمة وتتجانس المكونات.	 
يضاف القليل من السائل المتبقي حتي نحصل على قوم الحساء الذي نفضلة.	 

 يوضع الحساء في أطباق التقديم ويزين كل طبق بملعقة صغيرة من البقدونس. وتقدم ساخنة.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مطعم ساليز                                                                                                                                الوجبة تكفي 6 أشخاص

الشوربات

10 حبات من الجزر، مقشرة ومقطعة.	 
1/2 ملعقة طعام من العسل.	 
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.	 
4 أكواب من الحليب الخالي من الدسم.	 
كوبان من الماء.	 
3 مالعق طعام من الدقيق األسمر.	 

1/4 ملعقــة صغيــرة من جــوزة الطيب 	 
المطحون.

البقدونــس 	  مــن  طعــام  ملعقتــا 
م و لمفــر ا

حساء الجزر



السعرات الحرارية

294kcal

الــدهــــون

9.1g

الدهون المشبعة

1.9g

الســــكـــر

6.6g

الــمــلــح

1.4g

شوربة الدجاج



يغسل الدجاج ويقطع إلي قطع صغيرة ثم يشوح بالزيت مع البصل األخضر والثوم.	 
يضــاف لــه الجــزر وحبــات الكوســا المقطعــة والبطاطــس ونضيــف مــرق الدجــاج المحضــر مســبقًا ونقلــب الخليــط ثــم نتركــه 	 

علــى نــار هادئــة لمــدة 40 دقيقــة.
بعــد ذلــك تضــاف التوابــل كالفلفــل األســود والبهــارات المشــكلة المطحونــة، ورشــة خفيفــة جــدًا مــن الملــح، يتــرك الخليــط 	 

لمــدة 5 دقائــق.
تقدم الشوربة ساخنه وترش بالبقدونس للتزيين.	 

مالحظة: يمكن اإلستعاضة عن الدجاج باللحم أو كوبان من الذرة أو الخضار المشكلة.	 

التوابل:المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 5 أشخاص

الشوربات

إثنان من صدور الدجاج منزوعة الجلد.	 
حبة بطاطس صغيرة.	 
3 حبات من البصل.	 
بقدونس. حبتان من الجزر.	 
حبتان من الكوسا.	 
3 فص ثوم كبير.	 
5 أكواب من مرق الدجاج.	 

ربع ملعقة صغيرة من الملح.	 
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة المطحونة.	 
1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.	 
ملعقة طعام من زيت الزيتون.	 

شوربة الدجاج



السعرات الحرارية

140kcal

الــدهــــون

2.1g

الدهون المشبعة

0.6g

الســــكـــر

4.7g

الــمــلــح

1.6g

شوربة الدجاج مع الخضار واألرز



يمزج مرق الدجاج والخضروات والتوابل ويغلي المزيج.	 
عند الغليان تخفض الحرارة وتطهي الشوربة حتي تنضج الخضروات تمامًا.	 
يضاف األرز ويتابع الطهي حتي ينضج األرز.	 
تضاف قطع الدجاج لتسخن، وتسكب الشوربة وتقدم ساخنة.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 6 أشخاص

الشوربات

6 أكواب مرق دجاج.	 
1/2 كوب كرافس مقطع مكعبات.	 
1/2 كوب جزر مقطع مكعبات.	 
ملعقة كبيرة بقدونس مقطع.	 
فلفل أسود حسب الرغبة.	 
1/3 كوب أرز أسمر.	 

1/4 كوب بصل مقطع.	 
1/4 كوب ذرة.	 
كوب بازالء.	 
ملعقة صغيرة برش ليمون حامض.	 
كوب دجاج مسلوق مقطع مكعبات.	 

شوربة الدجاج مع الخضار واألرز



السعرات الحرارية

189kcal

الــدهــــون

8.0g

الدهون المشبعة

1.2g

الســــكـــر

3.6g

الــمــلــح

1.7g

حساء الهريس



يوضع القمح مع مرقة الخضروات في قدر مغطاه ويترك ليغلي.	 
في هذه األثناء تحمر جميع الخضروات في زيت الزيتون.	 
يترك القمح ليغلي لمدة ساعة ثم تضاف جميع الخضروات ويغلي الخليط لمدة 15 دقيقة.	 
يتبل الخليط بالملح والفلفل األسود حسب المذاق.	 
يرش عليه القليل من النعناع اليابس ويقدم.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 4 أشخاص

الشوربات

1/2 كــوب قمــح منقــوع مســبقًا فــي المــاء 	 
)لمــدة ســاعة علــى األقــل(.

حبة جزر مقطع.	 
5 كوب مرقة خضروات.	 
ملعقة صغيرة نعناع يابس.	 
3 حبة كوسا مقطعة.	 

حبة بصل مقطع.	 
ملعقة كبيرة زيت الزيتون.	 
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.	 

حساء الهريس



السعرات الحرارية

512kcal

الــدهــــون

6.6g

الدهون المشبعة

0.9g

الســــكـــر

2.8g

الــمــلــح

0.04g

المجدرة المهروسة



ينقع العدس في الماء لمدة 15 دقيقة ثم يطهي في قدر مع 6 أكواب من الماء حتي ينضج.	 
يهرس العدس بواسطة خالط يدوي )هراسة يدوية(.	 
في مقالة يحمر البصل حتي يذبل ثم يضاف إلي العدس.	 
يضاف األرز األسمر إلي الخليط ويطهي حتي ينضج مع اإلستمرار في التحريك من حين ألخر.	 
يقدم باردًا.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 4 أشخاص

2 كوب عدس بني.	 
6 كوب ماء.	 
1/2 كوب أرز أسمر.	 
بصلة مقطعة.	 
ملعقة طعام زيت زيتون.	 

المجدرة المهروسة

األطباق الرئيسية



السعرات الحرارية

337kcal

الــدهــــون

32g

الدهون المشبعة

4.2g

الســــكـــر

0g

الــمــلــح

0.21g

سمك السلمون المشوي



تحمــي النــار فــي شــواية الفحــم أو شــواية الغــاز أو الشــواية الكهربائيــة. تــرش صينيــة الشــواء بزيــت الطهــي. توضــع الصينيــة 	 
علــى بعــد 4 إلــي 6 إنــش مــن النــار.

فــي وعــاء صغيــر عميــق، يخلــط البقدونــس والريحــان مــع الثــوم وعصيــر الليمــون. يــرش البهــار. تغطــي كل قطــع الســمك 	 
ــار بحيــث تكــون الجهــة المغطــاة إلــي األســفل. بكميــة متســاوية مــن المزيــج. ويوضــع الســمك علــى الن

تشــوي لمــدة 3 إلــي 4 دقائــق علــى نــار حاميــة. عندمــا تصبــح األطــراف بيضــاء اللــون توضــع قطعــة 	 
الســمك علــى الجهــة األقــل حــرارة مــن الشــواية، ويتــم تخفيــض درجــة الحــرارة قليــاًل.

تشوي حتي تصبح غامقة اللون. توضع في صحن وتزين بقطع الليمون والزيتون المفروم	 

المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 4 أشخاص

األطباق الرئيسية

4 مالعق طعام ريحان طازج مفروم.	 
ملعقة طعام بقدونس طازج مفروم.	 
ملعقة طعام ثوم مفروم.	 
ملعقة أكل عصير الليمون.	 
وزن 	  الســلمون  ســمك  فيليــه  مــن  4قطــع 

150جــم. الواحــدة 

فلفل أسود للنكهة.	 
4 حبات زيتون أخضر مفروم.	 
4 شرائح ليمون.	 

سمك السلمون المشوي )على الطريقة الشرق أوسطية(



السعرات الحرارية

379kcal

الــدهــــون

7.0g

الدهون المشبعة

1.3g

الســــكـــر

6.1g

الــمــلــح

1.8g

صالونة دجاج مع األرز



المقادير:

التوابل:

طريقة التحضير:

طريقة عمل األرز:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 6 أشخاص

األطباق الرئيسية

400جــم مــن الدجــاج منــزوع الجلــد والعظــم أو 400جــم مــن اللحــم منــزوع 	 
الدهــن.

حبتان من الجزر.	 
بطاطس صغيرة.	 
حبتان من الكوسا.	 
3 حبات من البصل.	 
كوب من القرنبيط المقطع.	 
كوب من الطماطم مقطعة إلي قطع صغيرة.	 
3 فص ثوم كبير.	 
بقدونس.	 

نظفــي الدجــاج أو اللحــم وإنزعــي الجلــد عنــه والدهــون الزائــدة قــم ضعــي الدجــاج أو اللحــم علــى النــار مــع إضافــة 8 أكــواب مــاء والبهــارات الكاملــة 	 
واألعشــاب الطبيعيــة والخضــار مثــل: الفلفــل األســود، القرنفــل، أوراق الريحــان, جــوزة الطيــب، الهيــل، القرفــة، البصــل، الكرفــس، الجــزر.

بعد مايترك المزيج على النار لمدة ربع ساعة، قومي بتصفية الخليط.	 
ــف 	  ــم ونضي ــس والطماط ــط والبطاط ــة والقرنبي ــا المقطع ــات الكوس ــزر وحب ــاف الج ــوم ويض ــل والث ــوح البص ــم يش ــدر، ث ــي الق ــون ف ــت الزيت ــع زي نض

ــة لمــدة 20 دقيقــة، بعــد ذلــك تضــاف التوابــل كالفلفــل األســود والبهــارات  ــار هادئ مــرق الدجــاج المحضــر مســبقًا ونقلــب الخليــط ثــم نتركــة علــى ن
ــح. ــن المل ــدًا م ــة ج ــة خفيف ــون، ورش ــون والكم ــل المطح ــن الزنجبي ــة م المتنوعة،وملعق

شــوحي بصلــة مقطعــة بقليــل مــن زيــت الزيتــون فــي قعــر القــدر ثــم أضيفــي األرز وقلبيــه مــدة دقيقتيــن مــع إضافــة 	 
البهــارات ثــم أضيفــي كوبيــن مــن المــرق، يتــرك مــدة 30 دقيقــة.

5 أكواب من ماء مرق الدجاج,	 
كوب من األرز األسمر.	 

1/2 ملعقة صغيرة ملح.	 
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.	 
2 ملعقة صغيرة كمون.	 
ملعقة صغيرة زنجبيل.	 
ملعقة طعام زيت زيتون.	 

صالونة دجاج مع األرز

يحضر طبق التقديم بإضافة األرز وفوقة الدجاج أو اللحم وبعض الصلصة وباقي الصلصة توضع في قدر تقديم منفصل.
لعمل الثريد تتبع الطريقة أعاله ولكن يستعاض عن األرز بخمسمئة غرام من خبز الرقاق األسمر المقطع يضاف إلي الخضار بعد أن 

تنضج ويطهي مع التحريك لمدة 15 دقيقة.



السعرات الحرارية

478kcal

الــدهــــون

9.3g

الدهون المشبعة

2.4g

الســــكـــر

17g

الــمــلــح

1.6g

صالونة لحم



المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 6 أشخاص

األطباق الرئيسية

450 جم من لحم البقر.	 
ملعقتان صغيرتان من زيت الكانوال.	 
2 كوب بصل مقطع إلي مكعبات.	 
كوب من الكرفس, المقطع إلي قطع صغيرة.	 
كوب من الطماطم مقطع إلي قطع صغيرة.	 
1/2 كوب من البطاطا الحوة المقطعة إلي قطع صغيرة.	 
1/2 كوب من البطاطا المقطعة إلي قطع صغيرة مع قشرتها.	 
1/2 كوب الفطر مقطع.	 
كوب من الجزر المقطع إلي قطع صغيرة.	 
4 فصوص من الثوم المفروم	 
4 فصوص من اللفت المفروم.	 

تسخن الشواية )أو مقاله غير الزقة( إلي درجة حرارة متوسطة.	 
تشوي شرائح اللحم لمدة 12 إلي 14 دقيقة، مع تقليبها مرة واحدة، تزال عن الشواية وتوضع جانبًا أثناء إعداد الخضروات.	 
فــي مقــالة كبيــرة، تحمــر الخضــروات مــع الزيــت علــى نــار متوســطة، حتــي يصبــح لونهــا بنيــًا خفيفــًا، لمــدة 10 دقائــق. يضــاف إليهــا القمــح وتطبــخ لمــدة 	 

5 دقائــق إضافيــة.
تقطع شرائح اللحم إلي قطع صغيرة، وتضاف إلي الخضروات ويضاف إليها الخل، والمرق واألعشاب والتوابل.	 
تطهي لمدة ساعة حتي ينضج القمح ويصبح الحساء سميكًا.	 

1/2 كوب من القمح النئ.	 
1/4 كوب من الخل األحمر.	 
 	.)balsamic vinegar( ملعقة صغيرة من الخل البلسمي
3 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار.	 
ملعقة صغيرة من عشبة المريمية المجففة، المطحونة.	 
ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج المفروم.	 
ملعقة طعام من البقدونس الطازج المفروم.	 
ملعقة طعام من الزعتر المجفف.	 
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف المفروم.	 
فلفل إسود للنكهة.	 

صالونة لحم



السعرات الحرارية

485kcal

الــدهــــون

11g

الدهون المشبعة

2.7g

الســــكـــر

4.0g

الــمــلــح

0.47 g

معكرونة مع الدجاج المشوي والفطر



المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 4 أشخاص

األطباق الرئيسية

قطعتــان مــن صــدور الدجــاج الخاليــة مــن العظــم ومنزوعــة الجلــد 	 
)450جــم(.

1/2 كوب من البصل المفروم.	 
كوب من الفاصوليا البيضاء المطبوخة.	 
1/4 كوب من الريحان الطازج المفروم.	 
1/4 كوب من جبنة البارميزان.	 
فلفل أسود مطحون، للنكهة.	 
ملعقة طعام زيت الزيتون.	 
كوب من الفطر المقطع إلي شرائح.	 
2 ملعقة طعام من الثوم المفروم.	 

تسخن المقالة أو الشواية وتدهن/ترش بقليل من الزيت.	 
يشوي الدجاج حتي يصبح بني اللون، لمدة 10 دقائق.	 
يترك ليرتاح لمدة 5 دقائق ثم يقطع إلي شرائح.	 
في مقالة غير الصقة، يسخن زيت الزيتون على نار متوسطة الحرارة, ويضاف إليه البصل والفطر، ويطهي لمدة 5 دقائق.	 
تضاف الفاصوليا والثوم والريحان والدجاج حتي ينضج.	 
 	.)al dente( في هذه األثناء، تملي 3/4 حلة بالمياة وتوضع على النار حتي تغلي. ثم تطهي المعكرونة فيها لمدة 12-10 دقيقة، لو لتصبح

تصفي المعكرونة وتضاف إليها خلطة الخضار والدجاج. تقلب المكونات معًا.	 
يزين كل طبق بملعقة طعام صغيرة من الجبنة ورشة من الفلفل األسود.	 

علبــة مــن المعكرونــة المصنوعــة مــن القمــح الكامــل )غيــر 	 
المطبوخــة(.

معكرونة مع الدجاج المشوي والفطر



السعرات الحرارية

620kcal

الــدهــــون

16g

الدهون المشبعة

5.3g

الســــكـــر

5.5g

الــمــلــح

0.81g

صالونة الدجاج والبقوليات



المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 6 أشخاص

1 وربع كجم أفخاذ الدجاج.	 
2 حبة من البصل متوسطة ومقطعة شرائح.	 
2 حبة فلفل صغيرة حارة منزوعة البذور ومقطعة )إختياري(.	 
400جم طماطم.	 
800جم فاصوليا بيضاء، مطهوة ومصفاة.	 
كزبرة مفرومة للزينة.	 
ملعقة طعام زيت زيتون.	 
فص ثوم مدقوق.	 
250جم فلفل ملون )أخضر، أصفر، أحمر(	 
420 جرام فاصوليا حمراء، مطهوة ومصفاه.	 

1 ينزع الجلد عن الدجاج. ثم يحمي الزيت في القدر ويحمر الدجاج فيه. يترك الدجاج على جنب.	 
يوضع البصل والثوم، ويقلب لمدة 5 دقائق حتي يصبح لين وذهبي اللون.	 
يضاف الفلفل الملون والطماطم والفاصوليا ومرق الدجاج الساخن.	 
يوضع الدجاج مع المكونات األخري، وتغطي نصف الحلة ويترك الطعام ليطهو لمدة 50 دقيقة حتي يطهي الدجاج جيدًا.	 
ترش الكزبرة ويقدم مع اللبنة والخبز.	 

400مل مرق الدجاج.	 
150مل لبنة قليلة الدسم وخبز محمص للتقديم.	 

صالونة الدجاج والبقوليات

األطباق الرئيسية



السعرات الحرارية

405kcal

الــدهــــون

30g

الدهون المشبعة

5.3g

الســــكـــر

1.4g

الــمــلــح

0.17g

السمك المخبوز



المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات دائرة الصحة أبوظبي                                                                                                                    الوجبة تكفي 4 أشخاص

4 قطع فيليه سمك السلمون - أو أي نوع أخر.	 
ملح وبهار أسود.	 
2 بصل أخضر مفروم.	 
2 ملعقة طعام عصير الليمون.	 
ملعقة صغيرة زعتر يابس.	 
2 ملعقة صغيرة و2 ملعقة طعام زيت زيتون.	 
3 حبات طماطم.	 
2 حبة كوسا مفروم.	 
ملعقة صغيرة إكليل الجبل	 

يحمــي الفــرن إلــي درجــة 400 فهرنهايــت “200 درجــة مئويــة”. تــرش ملعقتيــن صغيرتيــن مــن زيــت الزيتــون والملــح والبهــار علــى الســمك. 	 
فــي وعــاء متوســط تخلــط الطماطــم، البصــل األخضــر، ملعقتيــن أكل زيــت زيتــون, عصيــر الليمــون، إكليــل الجبــل، الزعتــر، ملــح وبهــار أســود.

يوضــع ســمك الســلمون فــي صينيــة خبــز ســميكة. تســكب ملعقــة مــن مزيــج الطماطــم فــوق قطعــة الســمك. تعــاد هــذه العمليــة حتــي 	 
تنتهــي الكميــة.

يخبز السلمون لمدة 25 دقيقة. ومن ثم يوضع في صحن التقديم.	 

السمك المخبوز

األطباق الرئيسية



السعرات الحرارية

295kcal

الــدهــــون

12g

الدهون المشبعة

1.3g

الســــكـــر

6.0g

الــمــلــح

0.32g

سمك الهامور مع الخضار المشوية



للتزيين:الخضروات:المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مطعم ومقهي بايت رايت                                                                                                           الوجبة تكفي 4 أشخاص

650جم من فيلية هامور.	 
40مل زيت الكانوال.	 
5جم مسحوق الفلفل األبيض.	 
25جم شرائح ليمون.	 
12جم ثوم مفروم.	 

200جم باذنجان.	 
200جم قرع أو كوسا.	 
40جم فليفلة حمراء.	 
5جم ريحان.	 
200جم جزر.	 
160جم فليفلة خضراء.	 
40جم فليفلة صفراء.	 

شــرائح ليمــون، أنــواع مختلفــة مــن 	 
الخــس )حســب الرغبــة(.

ينقع الهامور مع زيت الكانوال والثوم ومسحوق الفلفل األبيض والملح ويوضع جانبًا.	 
تقطع الخضروات إلي شرائح رقيقة ومتوسطة ثم يضاف إليها الريحان والملح.	 
يرش قليل من الزيت في مقالة حتي ال يلصق السمك، يشوي حتي يكتسب اللون البني الذهبي.	 
تطهي الخضار وتقدم مع السمك على جنب.	 

سمك الهامور مع الخضار المشوية

األطباق الرئيسية



السعرات الحرارية

476kcal

الــدهــــون

13g

الدهون المشبعة

1.9g

الســــكـــر

10g

الــمــلــح

1.2g

برجر العدس والحمص



المقادير:

طريقة التحضير:

من وصفات مطعم ومقهي بايت رايت                                                                                                           الوجبة تكفي 4 أشخاص

الصلصة: يخلط الزبادي قليل الدسم وعصير الليمون والطحينة والفلفل األسود والملح.	 
يوضع الحمص المهروس والعدس ومعجون الكاري والبصل األخضر والبيض وفتات الخبز في وعاء كبير ويتبل بالملح والفلفل.	 
يسخن الزيت في مقالة كبيرة على نار متوسطة.	 
تحمر قطع البرجر لمدة 2 إلي 3 دقائق على كل جانب.	 
تقدم مع شرائح الطماطم وصلصة الزبادي والسبانخ.	 

برجر العدس والحمص

األطباق الرئيسية

1 ملعقة طعام طحينية.	 
1/4 كوب عصير ليمون.	 
400جم عدس بني.	 
4 بصل أخضر.	 
1/2 كوب فتات الخبز.	 
4 خبز البرجر - حبوب كاملة.	 
كوب سبانخ.	 
1/2 كوب زبادي قليل الدسم.	 
كوب حمص.	 
ملعقة طعام معجون الكاري الهندي.	 

بيض.	 
ملعقة طعام زيت نباتي.	 
4 حبات طماطم مقطعة شرائح.	 



السعرات الحرارية

164kcal

الــدهــــون

8.9g

الدهون المشبعة

1.7g

الســــكـــر

3.7g

الــمــلــح

0.13g

فيليه سمك السلمون



من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 4 أشخاص

األطباق الرئيسية
فيليه سمك السلمون

)Blasamic Vinaigrette( مع صلصة خل البلسميك

تنقع شرائح فيليه السلمون بعصير الليمون الحامض، برش الليمون الحامض وإكليل الجبل ويخلط جيدًا.	 
يوضع السمك في الفرن على 220 درجة مئوية حتي يصبح طري ومكتمل الخبز، لحوالي 25 دقيقة.	 
يخفق خل البلسميك مع الخردل في وعاء صغير ثم يضاف إليه زيت الزيتون تدريجيًا مع اإلستمرار في الخفق.	 
يضاف الثوم والفلفل األسود والملح حسب الذوق.	 
تضاف صلصة خل البلسميك إلي فيليه السلمون ويقدم.	 

صلصة خل البلسميك:المقادير:

طريقة التحضير:

600جم سلمون فيليه.	 
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض.	 
2 ملعقة صغيرة برش ليمون حامض.	 
2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل.	 

1.5 ملعقة كبيرة زيت زيتون.	 
ملح وفلفل أسود حسب الذوق.	 
ملعقة صغيرة ثوم طازج مفروم.	 
3 مالعق كبيرة خل البلسميك.	 
1 ملعقة صغيرة خردل.	 



السعرات الحرارية

92kcal

الــدهــــون

6.7g

الدهون المشبعة

11g

الســــكـــر

0.8g

الــمــلــح

0.68g

السالمون



من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 3 أشخاص

األطباق الرئيسية
السالمون

على الطريقة الصينية

تخلط جميع المقادير ويتبل بها السلمون ويترك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة في البراد )الثالجة(.	 
يوضع السمك المتبل في طنجرة الطهي بالبخار.	 
ممكن إضافة السمسم للتزيين.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

3 قطــع ســالمون )قيــاس كــف اليــد للقطعــة 	 
- حوالــي 85جــم(.

حبة ليمون حامض مقطعة أرباع.	 
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج.	 
1.5 ملعقة كبيرة صويا قليلة الصوديوم.	 
ملعقة صغيرة زيت سمسم.	 

1/2 ملعقة صغيرة سكر.	 



السعرات الحرارية

38kcal

الــدهــــون

0g

الدهون المشبعة

0g

الســــكـــر

7.4g

الــمــلــح

0g

سلطة فواكه



من وصفات دائرة صحة أبوظبي                                                                                                                      الوجبة تكفي 4 أشخاص

الحلويات
سلطة فواكه

تغســل الفواكــه جيــدًا ويــزال القشــر عنهــا عنــد الحاجــة، تقطــع إلــي قطــع صغيــرة، ثــم توضــع مــع بعضهــا البعــض فــي 	 
الطبــق ويضــاف لهــا عصيــر البرتقــال.

المقادير:

طريقة التحضير:

كوب من التوت المشكل.	 
تفاحة متوسطة الحجم.	 
برتقال.	 
كوب من الموز.	 
نصف كوب فراولة.	 
كمثري متوسطة الحجم.	 

2 كيوي.	 
رمان متوسط الحجم.	 
نصف كوب عصير برتقال.	 



السعرات الحرارية

251kcal

الــدهــــون

3.8g

الدهون المشبعة

0.9g

الســــكـــر

8.5g

الــمــلــح

0.26g

كعكة النخالة



من وصفات مطعم ومقهي بايت رايت                                                                                                         الوجبة تكفي 12 أشخاص

الحلويات
كعكة النخالة

يخلط الدقيق المنخول مع الدقيق الكامل ورقائق النخالة والبيكنج باودر ويوضع جانبًا.	 
يخفق بالخالط البيض حتي يصبح المزيج كثيف القوام ثم يضاف زيت الكانوال والحليب والفانيليا.	 
ينقــع التمــر بالمــاء خــالل الليــل ثــم يخلــط مــع القليــل مــن المــاء. يضــاف الحليــب والــروب والتمــر والفانيليــا ويضــاف هــذا 	 

الخليــط مــع البيــض ثــم يمــزج مــع الطحيــن بشــكل جيــد.
يجزأ المزيج في كؤوس الكعك ويخبز في فرن بحرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

5 بيضات كاملة و4 بياض البيض.	 
150مل حليب خالي الدسم.	 
250 جرام دقيق القمح الكامل.	 
1/2 ملعقة من الفانيليا.	 
250جرام رقائق النخالة.	 
100جم تمر.	 

250جم دقيق رقم 1.	 
1/2 ملعقة بيكنج باودر.	 
120جم روب خال من الدسم.	 
100جم صلصة التفاح الغير محلي.	 



السعرات الحرارية

74kcal

الــدهــــون

2.1g

الدهون المشبعة

0.2g

الســــكـــر

11g

الــمــلــح

0g

سلطة الفاكهة الرائعة



من وصفات مركز إمبريال كوليدج لندن السكري                                                                                              الوجبة تكفي 5 أشخاص

الحلويات
سلطة الفاكهة الرائعة

تخلط جميع المكونات وتقدم في أكواب فردية وتزين باللوز والفستق الحلبي.	 

المقادير:

طريقة التحضير:

1/2 كوب فراولة مقطعة إلي شرائح.	 
حبة خوخ مقطع.	 
2 حبة كيوي مقطع.	 
حبة برتقال مقطع.	 
2 ملعقة كبيرة توت بري مجفف.	 
حبة تفاح مقطع.	 

1/2 كوب عصير برتقال طازج.	 
ملعقة كبيرة ماء زهر برتقال.	 
ملعقــة كبيــرة لــوز منقــوع فــي المــاء 	 

ومقشر.
ملعقــة كبيــرة فســتق حلبــي المــاء 	 

البــاردة.




