برنامج "صحة غـــير"

جدول األسبوع األول

الوجبـــــة

األحــد

اإلثنين

الثالثاء

األربــعاء

الخميس

الجمعة

السبت

المـعجنات

سمبوسك اللحمـــة

سمبوسك الخضار

فطائر السبانخ

بيتزا بايتز

سمبوسك الجبنة

سمبوسك اللحمـــة

سمبوسك الخضار

الشــوربة

الخضار الموسمية

العدس بالكاري

الكويكر بالخضار

الطـماطم بالريحان

القرع

الدجاج بالفـطر

الــحب

فتة الحمص

الفول المدمس

فتة دجاج الفاهيتا

الحمص مع اللحم
المفروم

فتة الفالفل

الفول المدمس

فتة دجاج الشاورما

الســيزر

التبولة بالكيناوا

الفــاهيتا

التايالندية

العدس بالكسكس

الــخضرة الموسمية

الــيونانية

طبق باستا الدجاج
المارينارا

ساندويتش راب
شاورما الدجاج

ساندويتش التيركي
المدخن بالبيستو

إسباغيتي بولونيز
باللحم المفروم

ساندويتش راب دجاج
التبولة

طبق دجاج الفاهيتا مع
الخضار واألرز

ساندويتش راب
التانجي بيف

سناك ()1

المهــلبية

كيكة التمر بالكاسترد

بودنج القرع

كيكة شوكوالتة الفدج

كيكة الجزر

موس الشوكوالتة

مهلبية المانجو

سناك ()2

سلطة الفواكه

الفواكه المقطعة

المكسرات والفواكه
المجففة

سلطة الفواكه

قطع البطيخ

الفواكه المقطعة

قطع الشــمام

طبق اإلفـطار

الســلطة

طبق العشاء/السحور

ينصح بتناول كميات وافرة من الماء (ما بين  8 - 6أكواب) يوميا شرط أن يكون ذلك قبل الوجبات بوقت كاف أو ما بين الوجبات وليس خاللها وذلك لزيادة فاعلية الهضم
تقدم  3حبات تمر مع علبة لبن رائب مع اإلفــطار وكذلك علبة لبن زبادي مع سناك ( )2كوجبة اخيرة قبل اإلمساك

برنامج "صحة غـــير"

جدول األسبوع الثاني

الوجبـــــة

األحــد

اإلثنين

الثالثاء

األربــعاء

الخميس

الجمعة

السبت

المـعجنات

بيتزا بايتز

سمبوسك اللحمـــة

فطائر السبانخ

سمبوسك الخضار

سمبوسك الجبنة

بيتزا بايتز

سمبوسك اللحمـــة

الشــوربة

الخضار الموسمية

العدس بالكاري

الكويكر بالخضار

الطـماطم بالريحان

الجـزر بالكزبرة

الدجاج بالفطر

الــحب

فتة الحمص

سـاندويتشات الفالفل

فتة دجاج الفاهيتا

الحمص مع اللحم
المفروم

فتة الفالفل

الفول المدمس

فتة دجاج الشاورما

الروكا بالمشروم

التبولة بالكيناوا

الفــاهيتا

التايالندية

العدس بالكسكس

الــخضرة الموسمية

الــيونانية

ساندويتش الروست
بيف المدخن

طبق باستا دجاج
البيستو مع الخضار

ساندويتش التيركي
المدخن مع الروكا

طبق دجاج البريمافيرا
مع الخضار واألرز

ساندويتش الدجاج مع
الحمص ودبس الرمان

سناك ()1

المهــلبية

كيكة التمر بالكاسترد

بودنج القرع

كيكة شوكوالتة الفدج

كيكة الجزر

موس الشوكوالتة

مهلبية المانجو

سناك ()2

سلطة الفواكه

الفواكه المقطعة

المكسرات والفواكه
المجففة

سلطة الفواكه

قطع البطيخ

الفواكه المقطعة

قطع الشــمام

طبق اإلفـطار

الســلطة

طبق العشاء/السحور

طبق الدجاج اللبناني ساندويتش راب دجاج
التبولة
باألرز واللحم المفروم

ينصح بتناول كميات وافرة من الماء (ما بين  8 - 6أكواب) يوميا شرط أن يكون ذلك قبل الوجبات بوقت كاف أو ما بين الوجبات وليس خاللها وذلك لزيادة فاعلية الهضم
تقدم  3حبات تمر مع علبة لبن رائب مع اإلفــطار وكذلك علبة لبن زبادي مع سناك ( )2كوجبة اخيرة قبل اإلمساك

