
كيف ت�ضتفيد من جدول الكيتو دايت يف رم�ضان ؟

30
 وصفة كيتونية تضمن لك
 الحصول على نتائج ممزية في

أرسع وقت
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شكرا لكم 
 من أجل الحفاظ على الحالة الكيتوزية خالل شهر رمضان والحصول على أفضل وأسرع النتائج،

نقدم لكم أهم وأشهى الوصفات الغذائية التي يمكن االعتماد عليها خالل الصيام
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كيتو دايت في رمضان

يتفق الكثيرون أن اتباع نظام كيتو 

دايت في رمضان له فوائد كثيرة سوف 

نتحدث عنها الحًقا، ونفس األمر عند 

الدمج بين الكيتو والصيام المتقطع، 

ولكن فوائد اتباع نظام كيتو دايت في 

رمضان هو األفضل على األطالق.

فتكنيك الصيام المتقطع يجعل الفرد 

يمتنع على تناول األطعمة خالل فترة 

زمنية معينة تبدأ من 8 ساعات حتى 

24 ساعة، والهدف من ذلك هو إدخال 

الجسم في حالة يطلق عليها االلتهام 

الذاتي.

إذ يقوم الجسم بتفتيت الدهون 

رمضان فإن فوائد هذه الحمية  

تتعاظم، ويصبح التخلص من دهون 

الجسم أمر في منتهى البساطة، فال 

توجد أي أضرار من اتباع نظام كيتو 

دايت في رمضان.

فالجميع  يتفق على المميزات الصحية 

التي يجنيها الجسم من صيام رمضان، 

ونعرف أيًضا أنه يمكن اتباع نظام 

الصيام المتقطع من أجل الحصول على 

مميزات أكثر وبشكل أسرع.

ولكن قد يتسأل البعض عن الفرق بين 

صيام رمضان والصيام المتقطع داخل 

الحمية الكيتونية؟، وأيهما أفضل؟

ما هو نظام كيتو دايت في 
رمضان:

الكيتو دايت هو نظام غذائي   •

يهتم بتناول الدهون الصحية مع الحد 

من تناول الكربوهيدرات ويعتدل في 

تناول البروتينات، فالتمثيل الغذائي 

لهذه المكونات كالتالي: 


الدهون : 70 % 


الكربوهيدرات: 5 %. 


البروتينات: 25 %. 

وعند اتباع الحمية الكيتونية في 


مرضى هشاشة العظام. 

وهناك بعض الحاالت المرضية التي 

يمكنها إتباع نظام كيتو دايت في 

رمضان، ولكن يجب أن يكون ذلك 

تحت إشراف طبيب متخصص، مثل 

مرضى السرطان واألورام الخبيثة.

فوائد نظام كيتو دايت في 
رمضان: 

يمكن لنظام  كيتو دايت في رمضان 

أن يحمي العقل، والتمثيل الغذائي، 

ويمنع األمراض من خالل تأثيراتة 

الرائعة المضادة لاللتهابات، فيما 

يلي أهم فوائد نظام كيتو دايت في 

رمضان:


تعزيز وظيفة اإلدراك وحماية  

الخاليا العصبية من االختالل الوظيفي 

والتنكس، وزيادة تكوين الخاليا 

سنوضحه خالل السطور التالية، فتابع 

القراءة.

أشخاص يمكنهم اتباع نظام 
كيتو دايت في رمضان: 

جميع األشخاص األصحاء يمكنهم 

بالطبع اتباع نظام كيتو دايت في 

رمضان، ولكن هناك بعض األشخاص 

اآلخرين الذين ننصح بعدم اتباعهم 

هذا النظام، وهم كالتالي: 


مرضى السكري من النوع األول. 


مرضى الكلى والكبد. 


مرضى الغدة الدرقية . 


النساء الحوامل. 


األمهات المرضعات. 


مرضى القلب والضغط. 

وتحويلها إلى كيتونات من أجل إمداد 

الجسم بالطاقة، وكلما زادت عدد 

ساعات الصيام كلما كانت نسبة حرق 

الدهون أسرع وأكبر.

أما نظام كيتو دايت في رمضان،  فهو 

نظام أكثر كفاءة في حرق الدهون، 

ألن الشخص يمتنع عن تناول الطعام 

والشراب لفترة زمنية طويلة تبلغ 12 

ساعة كمتوسط، وتتخطى حاجز ال 22 

ساعة إذا كنت تتواجد في بعض البالد 

القطبية.

ويطلق عليه نظام الصيام الجاف ألن 

الفرد ال يتناول أي شيء خالل فترة 

الصيام، ولكنه نظام صعب على 

الكثيرين، إال أننا في دول العالم 

اإلسالمي، نعتاد عليه دائًما.

ولكن أًيا من األشخاص يمكنه اتباع 

نظام كيتو في رمضان، هذا ما 

تعرف على الفوائد والمسموح والممنوع 
البع�ض يت�ساأل كيف ميكن ال�سري على نظام كيتو دايت يف رم�سان؟ وما هو امل�سموح واملمنوع 
فيه؟،  وما هي فائد هذا النظام خالل �سهر رم�سان الكرمي؟، هذا ما �سنحاول تو�سيحه يف 
هذا املقال، فالكيتو دايت من اأ�سهر الأنظمة الغذائية التي يلجاأ اإليها كثريون من اأجل 

اإنقا�ض الوزن يف اأ�سرع وقت ممكن.
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ممارسة الرياضة بشدة التعرق . 2

المفرط يجعل الجسم يفقد الماء 

بسرعة كبيرة، مما يفسد جهود 

الجسم للحفاظ على توازن الماء، مما 

يزيد احتمالية إصابة الشخص بالجفاف. 

ينصح بممارسة الرياضة قبل وبعد 

الصيام، أو االلتزام بالتمارين الخفيفة.

تجاهل إشارات الجسم:. 3

أسواء خطأ أن يقع فيه أي شخص . 4

هو تجاهل مؤشرات الجسم فال تتردد 

في اإلفطار إذا شعرت أن ش

5 .

ما ليس على ما يرام.. 6

نصائح عند اتباع نظام كيتو 
دايت في رمضان: 


يجب أن يكون الجسم متكيًفا  

مع الدهون، وبالتالي الشعور بالشبع 

لفترة طويلة جًدا.

وبالتالي كل طعام يحتوي على 

نسبة علية من الدهون سواء كان 

من الخضروات أو الفاكهة واللحوم 

والحبوب وغيرهم، فهو محط اهتمام 

كل شخص يتبع نظام كيتو دايت في 

رمضان. 

ويمكن خالل الرابط التالي معرفة 

الممنوع في نظام كيتو دايت في 

رمضان.

حاسبة نظام كيتو دايت في 
رمضان: 

بالطبع أنت في حاجة ماسة للتعرف 

على حاسبة الكيتو دايت لتساعدك في  

الحصول على الوزن المثالي من خالل 

إنقاصه أو زيادته.

سواء كنت تريد زيادة الوزن أو إنقاصه 

بسرعة أو ببطء، وذلك بناء على 

العمر والجنس والعمر والوزن، ومعدل 

النشاط اليومي، ويمكن استخدامها 

من هنا. 


الوقاية من أمراض القلب  

التاجية.


يحافظ على صحة العظام عن  

طريق التحكم في هرمون الغدة 

الدرقية.

األخطاء الشائعة في نظام  
كيتو دايت في رمضان: 

هناك العديد من األخطاء الشائعة 

التي يمكن أن يقع فيها الشخص أثناء 

اتباع نظام كيتو دايت في رمضان، 

والتي سوف نتحدث عنها كالتالي: 

اإلفراط في تناول الطعام بعد . 1  

انتهاء الصوم فذلك يسبب مشاكل 

في الجهاز الهضمي مثل االنتفاخ وآالم 

في المعدة وكذلك زيادة الوزن بسرعة 

، خاصة إذا كنت تأكل الكثير من 

الكربوهيدرات فيجب تناول الطعام 

باعتدال وشرب الماء بكثرة لترطيب 

جسمك.

رمضان دون التعرف على المسموح 

والممنوع في نظام كيتو دايت في 

رمضان.

فالمبدأ األساسي الذي يعتمد عليه 

نظام كيتو دايت في رمضان هو الحد 

من تناول الكربوهيدرات، حتى ال يؤدي 

ذلك إلى الخروج من الحمية الكيتونية.

فإجمالي الكربوهيدرات التي يمكن 

تناولها بشكل يومي ال يجب أن تزيد 

عن 50 جرام يومًيا في نظام كيتو 

دايت الكالسيكي.

فإذا كنت تريد التعرف على المسموح  

في الكيتو بالتفصيل، يمكن زيارة هذا 

الرابط.

 

الممنوع في نظام كيتو دايت 
في رمضان: 

نظام كيتو دايت في رمضان، ال يسمح 

بتناول كل شيء، فهو يولي اهتمامه 

بتناول الدهون الصحية والبروتينات  

العصبية الجديدة، وليونة المخ مع 

انخفاض اإلثارة العصبية.


نظام كيتو دايت في رمضان  

مضاد لاللتهابات مما يقلل فرص 

اإلصابة بمرض الزهايمر والسرطان 

والصدفية وأمراض األمعاء االلتهابية.


الحفاظ على صحة القلب، من  

خالل التخلص من تصلب الشرايين 

وتقليل الكولوسترول 


يؤثر نظام كيتو دايت في  

رمضان بشكل إيجابي على مستويات 

الدهون الثالثية والكوليسترول الجيد 

والسيئ والكوليسترول الكلي.


التحكم في نسبة السكر في  

الدم.


الوقاية من مرض السكري. 


انخفاض ضغط الدم. 


إذا لم تكن معتاًدا على الصيام  

جاف )صيام رمضان(، فيمكن البدء 

بالصيام المتقطع أوال قبل بدء صيام 

رمضان.


اإلقالع عن الكافيين أو  

المنبهات األخرى قبل أسبوع من 

الصيام الجاف لتجنب أعراض االنسحاب، 

يمكنك أيًضا البدء في تقليل الوجبات 

والسعرات الحرارية اليومية لجعل 

االنتقال أكثر سالسة.


يجب االبتعاد عن المشروبات  

الغازية والحلويات الشرقية أثناء اتباع 

نظام كيتو دايت في رمضان

المسموح في نظام كيتو دايت 
في رمضان:

بالطبع لن تتمكن عزيزي القارئ من 

االستمرار في نظام كيتو دايت في 

https://www.ketodietarab.com/keto-calculator/
https://www.ketodietarab.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
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وجبات اإلفطار 

طاجن دجاج كيتو و م�ضروم

طريقة التح�ضري املكونات

الملح والفلفل حسب الذوق 


نصف كوب براعم البازالء للتزيين )اختياري(. 

صلصة

2 ملعقة صغيرة مسحوق أروروت 


1 كوب مرق دجاج 


كوب كريمة خفق ثقيلة 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


1 / 8 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود المطحون 


2 ملعقة صغيرة زعتر طازج مفروم خفيف 


 مالعق كبيرة زيت زيتون مقسم 


700 جرام أفخاذ دجاج منزوعة العظم 


2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة  


1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


نصف ملعقة صغيرة فلفل 


5 أكواب من فطر مقطع شرائح 


2 كوب سبانخ طازجة 


10 أكواب أرز قرنبيط طازج 


2 كوب جبن موزاريال مبشور 


1 ملعقة كبيرة زيت زيتون للدهن 


سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت )180 درجة مئوية). دهن صحن كسرولة مقاس 13 × 9 بوصة 33(  

× 23 سم(.


سخني ثلثي زيت الزيتون في مقالة على نار متوسطة. 


قطعي كل فخذ دجاجة إلى نصفين قطرًيا. يتبل بنصف مسحوق الثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل.  

ُيضاف الدجاج إلى المقالة وُيطهى حتى يصبح لونه بنًيا خفيًفا ، ويصل إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 فهرنهايت 

)74 درجة مئوية(. ثم ترفع من المقالة وتوضع جانبا.


سخني الزيت المتبقي في نفس المقالة على نار متوسطة. أضف الفطر والسبانخ ومسحوق الثوم المتبقي.  

يقلى حتى يصبح الفطر بنًيا ومقرمًشا من األطراف. اضف الملح والفلفل للمذاق. ُيرفع المزيج عن المقالة وُيترك 

جانباً.


قّطع فخذ الدجاج إلى قطع صغيرة. ضعي الدجاج وأرز القرنبيط ومزيج الفطر وثلث جبن الموزاريال في وعاء  

خلط كبير. يقلب مًعا حتى يتجانس ، ويترك جانًبا.
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دجاج كيتوين على الطريقة الهندية

طريقة التح�ضري املكونات

700 جرام أفخاذ دجاج مخلية مقطعة إلى شرائح 


ثمرة فلفل أحمر مقطع إلى شرائح رفيعة 


3 مالعق كبيرة زيت جوز الهند 


ملعقتان ونصف كبيرة بهار جارام ماساال 


2 ملعقة صغيرة كركم 


2 فص ثوم مفروم ناعمًا 


1 ملعقة صغيرة ملح 


كوب ونصف كريمة جوز الهند أو كريمة الخفق  

الثقيلة


3 مالعق كبيرة كزبرة طازجة مفرومة خشنًا 


ضعي مقالة كبيرة على نار متوسطة الحرارة وأضيفي زيت جوز الهند. 


عندما يسخن الزيت ، أضيفي جارام ماساال والكركم والثوم في المقالة. تقلى لمدة دقيقة مع التحريك ، مع  

التأكد من عدم احتراقها.


القلي لمدة   الحلو. استمر في  الفلفل  3 دقائق قبل إضافة  الدجاج والملح ونقلب جيداً. تقلى لمدة  نضيف 

دقيقتين تقريًبا.


 أضيفي كريمة جوز الهند واتركيها تنضج ، مكشوفة ، على نار متوسطة لمدة 10 دقائق. 


ُيزّين بالكزبرة وُيقّدم. 

نصيحة 
لتحضير أرز القرنبيط ، فقط افرم زهور القرنبيط إلى قطع بحجم األرز ، ثم اطبخها على البخار أو . 1

اقليها في الزبدة حتى تنضج.
إذا كنت تريد تجميد الوصفة، استخدم حليب جوز الهند كقاعدة كريمة بداًل من كريمة الخفق . 2

الثقيلة.
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دجاج باخل�ضار 

طريقة التح�ضري املكونات

الخدمة

1 1 / 3 كوب القشدة الطرية أو القشدة الحامضة 


8 أكواب خس 


3 أفوكادو 


2 ثمرة بصل أخضر 


الكزبرة الطازجة 


ثمرة بصلة صفراء مفرومة ناعمًا 


نصف كوب ماء 


3 مالعق كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند 


3 مالعق كبيرة صلصة تماري صويا 


2 ملعقة كبيرة مسحوق الفلفل الحار 


1 ملعقة كبيرة معجون طماطم 


1 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


900 جرام أفخاذ دجاج مسحب )مخلي( 


اخلطي مكونات التتبيلة مباشرة في قدر الطهي البطيء وامزجيها. نضيف الدجاج ونحرك. اضبطي القدر  

البطيء على نار عالية لمدة 3 ساعات أو على نار خفيفة لمدة 5 ساعات.


وقلبي   البطيء  الطهي  قدر  في  إلى شرائح صغيرة  بشوكتين  اللحم  اسحب   ، جاهًزا  الدجاج  يصبح  عندما 

المزيج مع عصائر الطهي.


يقدم مع البصل األخضر المفروم ناعماً واألفوكادو والكزبرة الطازجة والخس وقليل من الكريمة الطازجة  

أو الكريمة الحامضة.

هل ميكنني �ضنع دجاج م�ضحب )خملي( بدون طباخ بطيء؟
إذا لم يكن لديك قدر بطيء، يمكنك استخدام قدر فسيح ذو قاع ثقيل. 

ُيمزج التتبيلة وُيضاف الدجاج وُيمزج جيًدا حتى ُيغطى اللحم. اتركيها تغلي ثم اخفضي الحرارة 

إلى متوسطة. 

يجب أن ينضج الدجاج لمدة 2-1.5 ساعة مع الغطاء. اقلب شرائح الدجاج في منتصف الطريق 

وقلل الحرارة أكثر،  وأضف الماء إذا لزم األمر. “
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اللحم على الطريقة التايالندية
طريقة التح�ضري املكونات

الكفتة


1 رطل لحم خنزير مفروم 


½ )2 أوقية( البصل األصفر ، مفروم 


1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور 


1 ملعقة كبيرة صلصة سمك 


1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون 


نصف كوب زبدة أو زيت جوز الهند للقلي 

ملفوف سوتيه


20 أوقية. ملفوف أخضر ، مبشور ناعمًا أو شرائح 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون 


2 أوقية. زبدة أو زيت جوز الهند للقلي 


1 ملعقة كبيرة خل أرز 


2 ملعقة كبيرة ماء 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


1 أوقية. )4 1 ⁄ 3 مالعق كبيرة( بصل أخضر مقطع  

إلى شرائح رفيعة


1 فلفل أحمر حار مقطع إلى شرائح رفيعة 

صلصة الريحان التايالندية


نصف كوب مايونيز 


2 أوقية. الفجل المفروم ناعما 


مفروم   طازج  تايالندي  ريحان  كبيرة  ملعقة   1

ناعمًا


الملح والفلفل حسب الذوق 


سخني الفرن مسبًقا إلى 200 درجة فهرنهايت )100 درجة مئوية(. 

سلطة بصل مخلل

في وعاء صغير ، اخفقي خل األرز والماء والملح مًعا. نضيف البصل األخضر والفلفل الحار. تخلط معا ، وتترك  

جانبا.

صلصة الريحان التايالندية

اخلطي المايونيز والريحان التايالندي والفجل مًعا في وعاء صغير. الفصول مع الملح و الفلفل واجلس جانبا. 

الكفتة

في وعاء كبير ، اخلطي مكونات كرات اللحم برفق. بلل يديك بالماء وشكله على هيئة كرات مقاس 2.5  

سم ، مما يجعل حوالي 8 كرات لحم في كل حصة.


تذوب الزبدة أو زيت جوز الهند في مقالة كبيرة على نار متوسطة. تقلى كرات اللحم لحوالي 7 - 10 دقائق  

، أو حتى تنضج بالكامل ، وتصبح بنيًا ذهبياً. ضعيها في طبق مقاوم للفرن ، وغطيها بورق األلمنيوم وانتقل 

إلى الفرن للتدفئة.

ملفوف سوتيه

باستخدام نفس المقالة ، تذوب الزبدة أو زيت جوز الهند على نار متوسطة عالية. نضيف الملفوف المقطع  

والملح والفلفل. يقلى حتى يصبح لونه بني فاتح وطري.


ضعي الكرنب على كل طبق ، وضعي فوقه كرات اللحم ، وقدميه مع صلصة الريحان التايالندية والبصل  

المخلل على الجانب.
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�ضوربة املاأكوالت البحرية

طريقة التح�ضري املكونات

500 جرام الجمبري مقشر و منزوع العرق 


ملح وفلفل أسود مطحون 


ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار 


البقدونس الطازج ، اختياري للتزيين 


4 مالعق كبيرة زبدة 


2 فص ثوم مفروم 


كوب ونصف سيقان كرفس مقطعة إلى شرائح 


1 كوب عصير البطلينوس 


1½ كوب كريمة خفق ثقيلة 


2 ملعقة صغيرة حكيم مجفف أو زعتر مجفف 


نصف ثمرة  ليمون وعصير وقشر 


نصف كوب جبنة كريمية 


العظم   فيليه  أو  السلمون  سمك  من  جرام   400

 ، الدبوس  إزالة عظام  ، تمت  أخرى  أو أي أسماك صلبة 

مقطعة إلى شرائح بحجم 1 بوصة


2 كوب سبانخ صغيرة 


تذوب الزبدة في قدر كبير على نار متوسطة. 


أضف الثوم والكرفس. ُيطهى لمدة 5 دقائق مع التحريك من حين آلخر. ُيضاف عصير البطلينوس والقشدة  

والجبن الكريمي والمريمية وعصير الليمون وقشر الليمون. اتركه ينضج لمدة 10 دقائق تقريًبا بدون غطاء.


أضف السمك الجمبري. ُيطهى على نار خفيفة لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج السمك تماًما )يجب أن يتقشر  

بسهولة(. نضيف السبانخ الصغيرة ونقلب حتى تذبل.


اضف الملح والفلفل للمذاق. 


ُيزين بالفلفل األحمر الطازج والمريمية الطازجة قبل التقديم للحصول على نكهة إضافية ودفقة من اللون. 
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�ضوربة ال�ضمك بنكهة الزعفران

طريقة التح�ضري املكونات

ملح وفلفل 


500 سلمون أو فيليه عظم أو سمك أبيض مقّطع  

إلى قطع مقاس 1 × 1 بوصة )2.5 سم(


بقدونس طازج أو شبت طازج مفروم ناعمًا 

صلصة أيولي


نصف كوب مايونيز 


2 فص ثوم مفروم 


1 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم 


2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 


ثمرة بصلة صفراء مفرومة ناعمًا 


2 فص ثوم مفروم ناعمًا 


1 بصلة شمر طازجة ، مفرومة 


نصف ملعقة كبيرة معجون طماطم 


8 ثمرات طماطم كرزية 


رشة زعفران 


2 كوب ماء 


2 مكعبات مرق سمك 


كوب ونصف قشدة حامضة أو قشدة طازجة 


2 ملعقة كبيرة عصير ليمون 


يقلى البصل والثوم والشمر والزعفران في زيت الزيتون على نار متوسطة حتى تنضج الخضار قلياًل. أضف  

معجون الطماطم.


ُتقّطع الطماطم إلى أنصاف وُتضاف إلى القدر وُتقلى لبضع دقائق أخرى. 


أضف الماء ومكعبات المرقة المفتتة. ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة 10-5 دقائق. الملح والفلفل  

حسب الذوق.


أضيفي    ، أخرى  مرة  الحساء  يغلي. عندما يسخن  واتركيه حتى  الليمون  الحامضة وعصير  القشدة  أضيفي 

السمك بحذر واتركيه على نار خفيفة لمدة 10-5 دقائق حتى ينضج السمك.


اخلطي المايونيز والثوم والبقدونس حسب الرغبة. قدميها مع الشوربة. 

نصيحة 
إذا كنت ال ترغب في صنع األيولي الخاص بك ، فقط استخدم القليل من القشدة الحامضة غير 

المنكهة أو زبدة األعشاب . رشي كمية إضافية من البقدونس للحصول على لون إضافي!
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�ضوربة امل�ضروم

طريقة التح�ضري املكونات

1 ملعقة كبيرة خل نبيذ أبيض 


البقدونس الطازج )اختياري( 


500 جرام من جذر الكرفس أو اللفت 


5 أوقية. فطر بورتوبيللو 


5 أوقية. فطر المحار 


5 أوقية. الفطر شيتاكي 


1 اونصة كراث 


1 فص ثوم 


120 جرام  زبدة 


 ملعقة صغيرة زعتر مجفف 


3 أكواب ماء 


1 مكعب مرق الدجاج أو مكعب مرق الخضار 


1 كوب كريمة خفق ثقيلة 


قم بتنظيف وتقطيع وقطع جذور الكرفس والفطر. يقشر الكراث والثوم ويقطع ناعما. 


بنيًا ذهبياً.   لونها  القاع حتى يصبح  نار متوسطة في قدر ثقيل  الزبدة على  المقطعة في  الخضار  ُتقلى 

احتفظ بملعقتين كبيرتين من الفطر للتزيين.


ُيضاف الزعتر والخل ومكعب المرقة والماء وُيغلى المزيج. اخفض الحرارة واتركه ينضج لمدة 15 دقيقة أو  

حتى يصبح الكرفس طرًيا.


أضيفي الكريمة والبيوريه بخالط غمر حتى تصل إلى القوام المطلوب. ُيقدم مع البقدونس المفروم ناعمًا  

وبضع قطع من الفطر المقلي فوقها.

لقد طلبنا ثالثة أنواع من الفطر - فطر بورتابيلو وشيتاكي وفطر المحار. 
لكن ال تتردد في استخدام مزيج من أنواع الفطر األخرى مثل الفطر ، وفطر 

“البورسيني والفطر األبيض.
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اجلمربي على الطريقة االأ�ضبانية

طريقة التح�ضري املكونات


1 / 3 كوب زيت الزيتون 


4 فصوص ثوم مفروم 


1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار 


300 جرام جمبري مقشر مع ترك الذيل 


1 ملعقة صغيرة ملح 


3 مالعق كبيرة بقدونس طازج مفروم 


1 ليمون مقّطع إلى أسافين للتقديم 


سخني الزيت على نار متوسطة منخفضة في مقالة كبيرة من الحديد الزهر. 


أضيفي الثوم ورقائق الفلفل الحار. غطي الثوم واطهيه لمدة خمس دقائق أو حتى يتحول لون الثوم إلى  

األصفر الفاتح مع التحريك بانتظام.


في غضون ذلك ، قم بتتبيل الجمبري بالملح واتركه يرتاح لمدة خمس دقائق. 


بمجرد أن يتحول لون الثوم إلى اللون األصفر الفاتح ، ارفع درجة الحرارة إلى متوسطة. أضيفي الجمبري إلى  

المقالة واطهيه لمدة 2-1 دقيقة )أو حتى يتحول إلى اللون الوردي الفاتح( ثم اقلبه لمدة 2-1 دقيقة أخرى.


يرفع عن النار ويخلط مع البقدونس. 


زين الجمبري بقطع الليمون للتقديم. 
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بيتزا كيتو

طريقة التح�ضري املكونات

القشرة


4 بيضات 


كوب ونصف كوب جبن موزاريال مبشور 

التصدير


3 مالعق كبيرة صلصة طماطم غير محالة 


1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف 


 كوب ونصف جبن بروفولون مبشور 


كوب بيبروني 


زيتون )اختياري( 

للتقديم


1 كوب الخضر الورقية 


نصف كوب زيت زيتون 


ملح وفلفل أسود مطحون     


سخني الفرن مسبًقا إلى 400 درجة فهرنهايت )200 درجة مئوية(. 


ابدأ بإعداد القشرة. اكسر البيض في وعاء متوسط   الحجم وأضف الجبن المبشور. اعطيه تقليًبا جيًدا حتى  

يتحد.


دائرتين   زبدة. يمكنك تشكيل  بورق  والبيض على صينية خبز مبطنة  الجبن  لفرد خليط  استخدم ملعقة 

دائريتين أو عمل بيتزا واحدة كبيرة مستطيلة الشكل. ُتخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تتحول قشرة البيتزا 

إلى اللون الذهبي. أزله واتركه يبرد لمدة دقيقة أو دقيقتين.


ارفعي درجة حرارة الفرن إلى 225 درجة مئوية. 


البيبروني   بالجبن ويوضع فوقها  يغطى  األوريجانو فوقها.  العجينة ورشي  على  الطماطم  وزعي صلصة 

والزيتون.


اخبزيها لمدة 10-5 دقائق أخرى أو حتى تتحول البيتزا إلى اللون البني الذهبي. 


تقدم مع سلطة طازجة على الجانب. 

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

هل الجبن مسموح في الكيتو: أفضل 3 أنواع صحية

بالصور حلويات كيتو في رمضان: وصفات لن تخرجك 

من الحمية الكيتونية

«

https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/
https://www.ketodietarab.com/%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/
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قرنبيط دجاج

طريقة التح�ضري املكونات

700 جرام لحم بقري، مقطعة إلى مكعبات 


2 رطل أفخاذ دجاج مسحب 


2 ملعقة كبيرة زبدة 


4 فصوص ثوم مفرومة 


6 أكواب سبانخ صغيرة 


1 كوب كريمة خفق ثقيلة 


1 كوب جبن بارميزان مبشور 


ملح وفلفل 


600 جرام قرنبيط 


يقلى لحم بقري حتى يصبح مقرمًشا وينضج تماًما. ُيصّفى وُيترك جانبًا في وعاء أو في طبق. 


نقطع الدجاج إلى شرائح. نضيف الزبدة في نفس المقالة مع باقي دهن اللحم البقري ونقلب الدجاج والثوم.  

توضع جانبًا عندما ينضج الدجاج جيداً.


اقلي السبانخ حتى تنكمش ، لكن ليس أكثر. اجلس جانبا. 


الملح   البارميزان واللحم والسبانخ.  المقالة واتركيها تغلي لبضع دقائق. أضف جبن  إلى  الكريمة  أضيفي 

والفلفل حسب الذوق.


اخفض الحرارة واتركه ينضج أثناء سلق القرنبيط جزئًيا. 


قّسم القرنبيط إلى زهيرات صغيرة ال يزيد حجمها عن الجوز. يمكنك استخدام إما طازجة أو مجمدة. 


اسلق القرنبيط في ماء مملح قليال لبضع دقائق. اتركيه يجف تماًما. أضيفي الدجاج والصلصة. يقلب ويقدم. 
اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

يمكن  وصفة   20 أفضل  رمضان:  في  كيتو  نظام 

االعتماد عليها

«

https://www.ketodietarab.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/
https://www.ketodietarab.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/
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دجاج كيتو بافلو

طريقة التح�ضري املكونات

مايونيز بابريكا


نصف كوب مايونيز 


1 ملعقة كبيرة مسحوق بابريكا 


ثلث ملعقة صغيرة صلصة حارة 


ملح وفلفل 

دجاج بافلو


2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 


1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة 


2 ملعقة كبيرة صلصة حارة 


1 ملعقة صغيرة ملح 


2 رطل أفخاذ دجاج 

ملفوف أخضر مقلي بالزبدة


1 رطل من الكرنب األخضر 


50 جرام زبدة 


ملح وفلفل 


 


سخني الفرن مسبًقا إلى 400 درجة فهرنهايت )200 درجة مئوية(. 


اخلطي زيت الزيتون ومسحوق الثوم والصلصة الحارة والملح في وعاء كبير. أضيفي أفخاذ الدجاج وقلبي حتى  

تغطى. بدال من ذلك ، دهن الخليط على الفخذين.


ضعي الدجاج في طبق خبز مدهون بالزبدة بحيث يكون الجلد متجًها ألعلى. ُتخبز في الفرن لمدة 40-50  

دقيقة أو حتى ينضج الدجاج تماًما. إذا كنت تستخدم مقياس حرارة ، يجب أن تقرأ 180 درجة فهرنهايت )82 درجة 

مئوية( عندما تكون جاهًزا.


في غضون ذلك ، افرم الكرنب جيًدا بسكين أو محضر طعام. 


ُتذّوب الزبدة في مقالة وُيقلى الملفوف على نار متوسطة حتى يصبح طرًيا وبنًيا ذهبًيا حول الحواف. الملح  

والفلفل حسب الذوق.


في وعاء صغير ، اخلطي المايونيز ومسحوق البابريكا والصلصة الحارة أو تاباسكو. ُيمزج جيداً. 


قدمي الدجاج والملفوف مع القليل من المايونيز المنكه وربما اندفاعة إضافية من الصلصة الحارة إذا أردت  

، استمتع.
اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

الكاكاو والكيتو: هل الكاكاو مسموح في الكيتو

هل الجبن مسموح في الكيتو: أفضل 3 أنواع صحية

https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%83%d8%a7%d9%88-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
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برجر كيتو 

طريقة التح�ضري املكونات

2 1 ⁄ 3 أكواب خس 


ثمرتان طماطم مقطعة إلى شرائح 


كوبان شرائح البصل األحمر 


2 ⁄ 3 كوب مايونيز 


500 جرام لحم بقري 


600 جرام لحم بقري مفروم أو ديك رومي مفروم 


2 ملعقة كبيرة ماء بارد 


2 فلفل حار مفروم ناعم )اختياري( 


1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون 


1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

للتقديم


4 مخلل شبت 


نصف كوب جبنة شيدر مقطعة 


سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت )180 درجة مئوية). دهن صحن كسرولة مقاس 13 × 9 بوصة 33(  

× 23 سم(.


سخني ثلثي زيت الزيتون في مقالة على نار متوسطة. 


قطعي كل فخذ دجاجة إلى نصفين قطرًيا. يتبل بنصف مسحوق الثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل.  

ُيضاف الدجاج إلى المقالة وُيطهى حتى يصبح لونه بنًيا خفيًفا ، ويصل إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 165 فهرنهايت 

)74 درجة مئوية(. ثم ترفع من المقالة وتوضع جانبا.


سخني الزيت المتبقي في نفس المقالة على نار متوسطة. أضف الفطر والسبانخ ومسحوق الثوم المتبقي.  

يقلى حتى يصبح الفطر بنًيا ومقرمًشا من األطراف. اضف الملح والفلفل للمذاق. ُيرفع المزيج عن المقالة وُيترك 

جانباً.


قّطع فخذ الدجاج إلى قطع صغيرة. ضعي الدجاج وأرز القرنبيط ومزيج الفطر وثلث جبن الموزاريال في وعاء  

خلط كبير. يقلب مًعا حتى يتجانس ، ويترك جانًبا.

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

وجبات العشاء للكيتو دايت: أفضل 9 وصفات لعشاء 

الكيتو دايت

جدول  وأفضل  وأضراره  فوائده  هو,  ما  دايت:  الكيتو 

كيتو دايت

https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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وجبات سحور 

اللحم والبي�ض

طريقة التح�ضري املكونات

8 بيضات   


شرائح لحم البقري 


طماطم كرزية )اختياري( 


زعتر طازج )اختياري( 


اترك   نار متوسطة حتى يصبح مقرمًشا. توضع جانبا على طبق.  المقدد في مقالة على  البقري  قلى لحم 

الدهون في المقالة.


استخدم نفس المقالة لقلي البيض. ضعه على نار متوسطة وكسر البيض في دهن لحم البقري المقدد.  

يمكنك أيًضا كسرها في كوب قياس وصبها بعناية في المقالة لتجنب تناثر الشحوم الساخنة.


قم بطهي البيض بالطريقة التي تريدها. للجانب المشمس ألعلى - اترك البيض ليقلي على جانب واحد وقم  

بتغطية المقالة بغطاء للتأكد من طهيه من األعلى. للبيض المطبوخ بسهولة - اقلب البيض بعد بضع دقائق 

واطهيه لمدة دقيقة أخرى. قطعي الطماطم الكرزية إلى نصفين واقليها في نفس الوقت.


الملح والفلفل حسب الذوق. 

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

لغداء  10 وصفات  أفضل  دايت:  للكيتو  الغداء  وجبات 

الكيتو دايت

8وصفات لفطور  وجبات الفطور للكيتو دايت: أفضل 

الكيتو دايت

https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%88%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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تونة كيتوين

طريقة التح�ضري املكونات

4 بيضات 


2 كوب سبانخ صغيرة 


تونة بزيت الزيتون 


ثمرة  أفوكادو 


نصف كوب مايونيز 


نصف ثمرة  ليمون )اختياري( 


ملح وفلفل 


ابدأ بطهي البيض. قم بخفضها بعناية في الماء المغلي واتركها تغلي لمدة 8-4 دقائق حسب ما إذا كنت  

تحبها مسلوقة أو ناعمة.


برد البيض في ماء مثلج لمدة دقيقة أو دقيقتين عندما ينضج. هذا سيجعل من السهل إزالة الغالف. 


المايونيز وربما قطعة من   القليل من  البيض والسبانخ والتونة واألفوكادو على طبق. قدميها مع  ضع 

الليمون. يتبل بالملح والفلفل.

نصيحة 
تعتبر التونة المعلبة عنصًرا مخصًصا لتخزين الطعام عندما تكون الثالجة والمجمد فارغين. حاول 

اختيار عالمة تجارية جيدة الجودة ، معبأة بزيت الزيتون بداًل من زيت فول الصويا ، ويفضل أن تكون 
.MSC حاصلة على شهادة

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

الكيتو  في  الزنجبيل مسموح  والكيتو: هل  الزنجبيل 

دايت؟
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بي�ض كيتوين 

طريقة التح�ضري املكونات

2 بيض كبير 


نصف ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون 


1 ملعقة كبيرة مايونيز أو مايونيز نباتي 


1 كوب سبانخ صغيرة 


ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة 


1 كوب قهوة أو شاي 


سخني الزبدة أو الزيت في مقالة على نار متوسطة. 


اكسر البيض في المقالة مباشرة. بالنسبة للبيض المشمس - اترك البيض ليقلى على جانب واحد. للبيض  

المطبوخ بسهولة - اقلب البيض بعد بضع دقائق واطهيه لمدة دقيقة أخرى. بالنسبة للصفار األكثر صالبة ، 

اتركي الطهي لبضع دقائق أخرى. يتبل بالملح والفلفل.


قدميها مع السبانخ الصغيرة ، وكمية صغيرة من المايونيز ، وكوب من القهوة السوداء الطازجة أو كوب  

من الشاي.

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

الكيتو  في  الزنجبيل مسموح  والكيتو: هل  الزنجبيل 

دايت؟

الخس والكيتو دايت: هل الخس مسموح في الكيتو 

دايت؟

الكيتو  في  مسموح  البطيخ  هل  والكيتو:  البطيخ 

دايت؟

https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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كيتو ماكريل و طبق بي�ض

طريقة التح�ضري املكونات

نصف كوب زيت زيتون 


ملح وفلفل 


4 بيضات 


2 ملعقة كبيرة زبدة وزيت زيتون للقلي 


صلصة   في  المعلب  الماكريل  سمك  جرام   600

الطماطم


كوب ونصف  خس 


ثمرة  البصل األحمر 


اقلي البيض في الزبدة أو الزيت ، بالطريقة التي تريدها - الجانب المشمس ألعلى أو سهل للغاية. 


ضعي الخس وشرائح البصل األحمر والماكريل في طبق مع البيض. الموسم الى الذوق مع الملح والفلفل.  

يرش زيت الزيتون فوق السلطة ويقدم.

اعرف أكتر عن الكيتو دايت : اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

التين والكيتو: هل التين مسموح في الكيتو دايت؟

بديل الخبز في الرجيم الكيتوني: أفضل 4 أنواع مفيدة 

لك

الكيتو جدول  نظام  تحميل   :PDF دايت   جدول كيتو 

pdf كيتو دايت

الحلويات الممنوعة في الكيتو دايت: 6 أنواع ممنوعة 

نهائيًا

الكيتو  في  مسموح  النقانق  هل  والكيتو:  السجق 

دايت؟

https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.ketodietarab.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-pdf/
https://www.ketodietarab.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-pdf/
https://www.ketodietarab.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-pdf/
https://www.ketodietarab.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-pdf/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%82-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%82-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
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ال�ضلمون مع البي�ض املخفوق

طريقة التح�ضري املكونات


2 بيض 


2 ملعقة كبيرة زبدة 


كوب كريمة خفق ثقيلة 


1 ملعقة كبيرة ثوم معمر طازج مفروم 


100 جرام سمك السلمون المقدد 


ملح وفلفل 


اخفقي البيض جيًدا. نذوب الزبدة في مقالة ثم نضيف البيض. أضيفي الكريمة وسخنيها بعناية مع التحريك. 


اتركي المزيج ينضج على نار خفيفة لبضع دقائق مع التحريك باستمرار حتى يصبح البيض كريمًيا. 


يتبل بالثوم المعمر المفروم والملح والفلفل المطحون الطازج. تقدم مع شرائح قليلة من سمك السلمون  

المقدد .

نصيحة 
 يحتاج سمك السلمون إلى يومين في الثالجة ليعالج! مممم ... تستحق االنتظار. لن 

تخيب أملك!

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

خبز الكيتو: أين يباع وما هي طرق عمله في المنزل؟

الخبز الكيتوني: مكوناته وكيف تصنعه وأهم األنواع

الكاتشب والكيتو: هل الكاتشب مسموح في الكيتو دايت؟ 

https://www.ketodietarab.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%b4%d8%a8-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
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عجة كيتو باجلنب 

طريقة التح�ضري املكونات

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي )اختياري( 


1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف 

أومليت

2 بيض 


2 ملعقة كبيرة كريمة خفق ثقيلة 


ملح وفلفل أسود مطحون 


الهند   جوز  زيت  أو  زبدة  كبيرة  ملعقة  نصف 

)اختياري(


نصف كوب جبن مبشور 

الحشوة


2 فطر مقطع شرائح 


2  طماطم كرزية، مقطعة إلى شرائح 


نصف كوب سبانخ صغيرة 


اخفقي البيض والقشدة في وعاء. يتبل بالملح والفلفل. 


سخني الزبدة على نار متوسطة في مقالة غير الصقة. افرد الجبن في طبقة متساوية في المقالة بحيث  

تغطي قاعها بالكامل. تقلى على نار متوسطة حتى تصبح فقاعات.


ُيسكب مزيج البيض بحذر فوق الجبن ويخفض النار. ُيطهى لبضع دقائق دون تحريك. 


دقائق   لبضع  تقلى  واألوريغانو.  الرومي  والديك  والجبن  الصغيرة  والسبانخ  والطماطم  بالفطر  نصًفا  امأل 

أخرى.


عندما يبدأ خليط البيض في التماسك )يمكن أن يكون رخًوا تماًما من األعلى ، ولكن ليس فضفاًضا جًدا( ،  

اقلب النصف الفارغ على الجانب العلوي ، لتشكيل هالل. اقلي لبضع دقائق أخرى واستمتع!

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

تخرجك من  أشياء   9 أكثر  دايت:  الكيتو  في  الممنوع 

الحمية الكيتونية

https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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البي�ض املخفوق مع ال�ضبانخ 

طريقة التح�ضري املكونات

1 ملعقة كبيرة زبدة 


2 ملعقة كبيرة كريمة خفق ثقيلة 


2 بيض كبير 


ملح وفلفل أسود مطحون 


 كوب سبانخ صغيرة 


300 جرام  سمك السلمون المدخن 


سخني الزبدة في مقالة. أضيفي السبانخ الصغيرة واقليها حتى تصبح طرية. 


أضيفي الكريمة واتركيها تغلي لبضع ثوان حتى تصبح كريمية. اكسر البيض مباشرة في المقالة وقّلب  

حتى يتجانس كل شيء. يتبل بالملح والفلفل. استمر في التقليب حتى ينضج بالطريقة التي تريدها.


ضعي البيض المخفوق في طبق وقدميه مع سمك السلمون المدخن 

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

انواع رجيم الكيتو: تعرف على األنسب لطبيعة جسدك 

الكيتو  في  مسموح  الملح  هل  والكيتو:  الملح 

دايت؟

الكيتو  في  مسموح  القرع  هل  والكيتو:  اليقطين 

دايت؟

https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%ad-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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طاجن كيتو نباتي

طريقة التح�ضري املكونات

100 جرام كراث 


كوب  زيتون أخضر 


12 بيضة كبيرة 


1 كوب كريمة خفق ثقيلة 


كوب ونصف جبن موزاريال مبشور 


1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل 


8 ثمرات طماطم كريزية 


نصف كوب  جبن بارميزان مبشور 


ملح وفلفل 


سخني الفرن مسبًقا إلى 400 درجة فهرنهايت )200 درجة مئوية(. 


اشطف الكراث وقصه وقطعه إلى شرائح رفيعة. أضفه إلى طبق خبز مدهون بالزبدة مع الزيتون بدون نوى. 


ُيضاف البيض والقشدة والكمية األكبر من الجبن المبشور ومسحوق البصل إلى وعاء متوسط   الحجم. يخفق  

المزيج ويتبل بالملح والفلفل.


ُيسكب مزيج البيض فوق الزيتون والكراث. أضيفي الطماطم وجبنة البارميزان على الوجه. 


اخبزيها في الفرن لمدة 40-30 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبياً في األعلى وضعيها في المنتصف.  

قم بتغطيته بقطعة من ورق األلمنيوم إذا أصبح الطاجن بنًيا جًدا حول الحواف قبل طهيه.

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

12 نوع من البقوليات المسموحة في الكيتو دايت

يمكن  ال   8 دايت:  الكيتو  في  المسموحة  الفواكه 

االستغناء عنهم

https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%82%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%82%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d9%83%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d9%83%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d9%83%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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قرنبيط كيتو

طريقة التح�ضري املكونات


1 رطل قرنبيط 


3 بيضات 


ثمرة البصل األصفر ، المبشور 


1 ملعقة صغيرة ملح 


2 رشة فلفل 


100 زبدة للقلي 


اشطف القرنبيط واقطعه وابشره باستخدام محضر طعام أو مبشرة. 


أضف القرنبيط إلى وعاء كبير. اضف باقى المكونات وامزج. توضع جانبا لمدة 10-5 دقائق. 


تذوب كمية كبيرة من الزبدة أو الزيت على نار متوسطة في مقالة كبيرة. ستتم عملية الطهي بشكل  

أسرع إذا كنت تخطط إلتاحة مساحة لـ 4-3 فطائر )حوالي 4-3 بوصات لكل منها( في المرة الواحدة. استخدمي 

الفرن على نار خفيفة للحفاظ على دفعات الفطائر األولى دافئة بينما تحضرين الباقي.


  3-4 حوالي  إلى  يصل قطرهم  حتى  بعناية  وافردهم  المبشور في مقالة  القرنبيط  خليط  مغارف من  ضع 

بوصات.


تقلى لمدة 5-4 دقائق على كل جانب. اضبط الحرارة للتأكد من عدم احتراقها. تذكر - الصبر فضيلة - إذا  

قلبت الفطائر في وقت مبكر جًدا فقد تنهار! اعرف أكتر عن الكيتو دايت :

للنظام  مفصل  دليل   :Ketogenic Diet دايت  كيتو 

الغذائي الكيتوني

بيتزا كيتونية: تحضير بيتزا الكيتو دايت في المنزل

أفضل 4 طرق لُصنع شوربة الكيتو دايت بكل سهولة

https://www.ketodietarab.com/ketogenic-diet/
https://www.ketodietarab.com/ketogenic-diet/
https://www.ketodietarab.com/ketogenic-diet/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.ketodietarab.com/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
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خبز كيتوين

طريقة التح�ضري املكونات

التصدير

3 مالعق كبيرة بذور سمسم 


2 ملعقة كبيرة بذور الخشخاش 


6 بيضات كبيرة 


3 أكواب جبن مبشور 


2 ملعقة كبيرة جبنة كريمية 


2 ملعقة كبيرة مسحوق قشور سيلليوم مطحون 


3 مالعق صغيرة بيكنج بودر 


نصف كوب ألياف شوفان 


نصف ملعقة صغيرة ملح 


1 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة 


سخني الفرن إلى 360 درجة فهرنهايت )180 درجة مئوية(. 


اخفقي البيض في وعاء. نضيف الجبن وباقي المكونات ما عدا الزبدة ونخلط جيدا. 


دهن صينية الخبز بمقاس 8.5 × 4.5 × 2.75 بوصة )22 × 12 × 7 سم( بالزبدة ، وزعي العجينة في صينية  

الخبز باستخدام ملعقة.


نرش العجين ببذور السمسم وبذور الخشخاش. اخبزي الخبز لمدة 35 دقيقة. 


دع الخبز يبرد. وتقسيمه لشرايح واستمتع. 

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :
لبناء  الشامل  دليلك  االجسام:  لكمال  دايت  الكيتو 

عضالت قوية

نظام رجيم الكيتو دايت للتخسيس: 9 أمور تؤدي إلى 

نتائج سريعة

https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85/
https://www.ketodietarab.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b3%d9%8a%d8%b3/
https://www.ketodietarab.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b3%d9%8a%d8%b3/
https://www.ketodietarab.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b3%d9%8a%d8%b3/
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عجة الفطر كيتو

طريقة التح�ضري املكونات


3 بيضات 


1 أوقية. زبدة للقلي 


4 مالعق كبيرة جبن شيدر 


نصف أونصة من البصل األصفر المفروم 


200 جرام فطر مقطع إلى شرائح 


ملح وفلفل 


اكسر البيض في وعاء مع رشة ملح وفلفل. اخفقي البيض بالشوكة حتى يصبح ناعًما ورغوًيا. 


تذوب الزبدة في مقالة على نار متوسطة. ُيضاف الفطر والبصل إلى المقالة مع التحريك حتى يصبح طرًيا ،  

ثم ُيسكب في مزيج البيض المحيط بالخضار.


عندما تبدأ األومليت في النضج وتصبح متماسكة ، ولكن ال يزال هناك القليل من البيض النيء في األعلى  

، رشي الجبن فوق البيضة.


باستخدام ملعقة ، خفف من حواف األومليت بحذر ، ثم اطِوها إلى النصف. عندما يبدأ في التحول إلى اللون  

البني الذهبي تحتها ، ارفع المقالة من على النار وحرك العجة في طبق.

اعرف أكتر عن الكيتو دايت :
نوع   14 أفضل  دايت:  الكيتو  المسموحة في  الدهون 

مفيد للجسم

بسكويت كيتوني: أفضل طريقة لصنع بسكويت في 

25 دقيقة

https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%aa/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.ketodietarab.com/%d8%a8%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%83%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a/
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مشروبات كيتو

ع�ضري التوت

املكونات

طريقة التح�ضري 


100 جرام  من العنب البري المجمد أو العنب البري  

الطازج


1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 


نصف ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا 


1 1 / 3 كوب المعلبة، غير محلى حليب جوز الهند 


حليب جوز الهند 


في هذه الوصفة نستخدم حليب جوز الهند الذي  

يحتوي على ٪21 دهون


ضعي جميع المكونات في الخالط واخلطيها حتى تصبح ناعمة. 


تذوق وأضف المزيد من عصير الليمون إذا رغبت في ذلك. 

ع�ضري الفراولة

املكونات

طريقة التح�ضري 


 كوب ونصف حليب جوز الهند غير المحلى 


150 جرام فراولة مقطعة شرائح 


1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 


نصف ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا 


)استنزاف   المعلب  الهند  ناعمة. استخدام حليب جوز  الخالط واخلطها حتى تصبح  المكونات في  ضع جميع 

السائل( يجعل عصير أكثر دسًما وأكثر إرضاًء.


أضف المزيد من عصير الليمون إذا أردت. 
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مشروبات كيتو

�ضاي مثلج

املكونات

طريقة التح�ضري 


1 كوب ماء مغلي 


2 كوب ماء بارد 


1 كيس شاي 


1 كوب مكعبات ثلج 


أو   الليمون  شرائح  مثل   ، اختيارك  من  نكهات 

النعناع الطازج


امزج الشاي والنكهة ونصف الماء البارد في إبريق واتركه في الثالجة لمدة 2-1 ساعة. 


قم بإزالة كيس الشاي والمنكهة. استبدلها بالنكهات الجديدة الطازجة إذا كنت ترغب في ذلك. 


يضاف باقي الماء البارد ويقدم مع الكثير من مكعبات الثلج. آه ... الملذات البسيطة! 

�ضوكوالتة كيتو

املكونات

طريقة التح�ضري 


1 أوقية. )2 ملعقة كبيرة( زبدة غير مملحة 


1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو 


3 ملعقة صغيرة مسحوق إريثريتول 


نصف ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا 


ضع المكونات في دورق طويل الستخدامه مع خالط الغمر. 


امزج لمدة 20-15 ثانية أو حتى تظهر رغوة صغيرة في األعلى. 


صب الكاكاو الساخن بعناية في أكواب واستمتع. 
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مشروبات كيتو

قهوة مع كرمية خمفوقة

املكونات

طريقة التح�ضري 


1 كوب قهوة 


كوب كريمة خفق ثقيلة 


نصف ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا 


مسحوق الكاكاو أو القرفة المطحونة )اختياري( 


اصنع القهوة كالمعتاد. 


ُتخفق الكريما مع القليل من مستخلص الفانيليا حتى تتكون قمم ناعمة. 


أضف القهوة إلى فنجان أو كوب كبير. أضف القليل من الكريمة على الوجه ورش مسحوق الكاكاو أو القرفة  

اختيارًيا.

قهوة كيتو املثلجة

املكونات

طريقة التح�ضري 


1 كوب قهوة 


كوب مكعبات ثلج 


كوب كريمة خفق ثقيلة 


مستخلص الفانيليا )اختياري( 


قم بتخمير القهوة ضعف قوتها العادية. اتركه ليبرد تماًما. 


امأل كوًبا كبيًرا بمكعبات الثلج. نسكب القهوة ثم الكريمة. قدميها على الفور. 



ينا انته
 من جدول ظنام كيتو داتي يف رضمان

نتمنى أن تتمكن عزيزي القارئ تحقيق نتائج مميزة من خالل هذا الكتيب 
الذي يضم 30 وصفة يمكن االعتماد عليها خالل الشهر الكريم  لتحقيق 

نتائج إيجابية وسريعة  

تابعونا ىلع موقع 
www.ketodietarab.com

https://www.ketodietarab.com/

