اإلسبوع النموذجي من كي كال اكسترا
النجــاح (  )1300 – 1000ســعرات حراريــة في اليوم
اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

وجبة اإلفطار
وجبــة خفيفة
صبا حية

شــوفان و تــوت مــع خليط من المكســرات المفرومة

اومليــت الديــك الرومي والجبن

الصنع
زبــادي الفراولة مع حبــوب« الجرانــوال» منزلية ُ

«هاش براون» و

بانكيك بالشــوكوالتة

شــوفان و مســحوق بروتيــن بنكهــة الفانيال مع التوت و

ثــاث بيضات مــع قطع محمصة مــن الديك الرومي

الفســتق و اللوز والجوز.

المملــح و جبنة شــدر ذائبة.

مصنوعــة مــن بندق ،جوزالهند ،بذور دوار الشــمس ،لوز،
بــذور السمســم  .تُقــدم مع زبادي قليل الدســم و قطع

الديك الرومــي المملح

مُ حضــرة مــن جوز الهنــد و دقيق اللوز مع

بطاطــا حلــوة مبشــورة مع بصــل و بقدونس و ثوم

مســحوق بروتيــن بنكهــة الشــوكوالتة و بيــاض البيض و القرفة

مــن الفراولة الطازجة.

وقطــع الديــك الرومي المملح وجبن مبشــور.

ويُقــدم مع زبــادي بجوز الهند .

مكعبــات جبنــة الفيتا مع أعــواد من الخيار.

سلطة فواكة

قطــع صدورالدجاج المغطــاة بالكينوا

سلطة فواكة

بيتــزا الدجــاج الصغيرة

ُكمثــرى  ،رمان  ،كيوي .

المجففة.
تُقــدم مع تغميســة حــارة من الطماطــم ُ

كيــوي  ،بطيــخ  ،فراولة .

قاعــدة مــن دقيق جــوز الهند و اللوز ،ومُ غطــاة بصلصة
طماطــم منزليــة و قطــع دجاج مُ تبل وجبــن البارميزان .

وجبة الغداء

يخنــة الديك الرومي

حســاء يخنة لحــم البقر «غوالش»

ســلطة الدجاج اليونانية

كينــوا الدجاج بيالو

ســلطة التونة الحارة

صــدر ديــك رومي مــع يقطين وســبانخ وكزبرة و فلفل

مكعبــات لحــم بقر،جزر ،كرفس ،بطاطــا حلوة ،بصل،

أحمــر حار ،مــع صلصة حليــب جوز الهند.

طماطــم ،إكليــل الجبل ،ثوم .

طماطــم طازجــه مــع خيار و زيتون أســود و فلفل أخضر و
جبــن فيتــا و زعتــر و تتبيلــة الليمون .تُقدم مع

صــدر دجــاج مقطــع ومخلوط مع كينوا و شــرائح البصل

خــس رومايــن ،ورق الجرجيــر ،فلفــل أحمر ،بصل أخضــر ،نبات الكبر

و كرفــس و كســتناء المــاء و جــزر وطماطم و مُ زين

« كيبــس» ،زيتــون ،أفوكادو ،تونــة ،تتبيلة عصيــر الليمون.

صدر دجاج .

بالبقدونــس الطازج.

وجبــة خفيفة
مسا ئية

كعكات رقائق الشــوكوالتة

مكســرات متنوعة

بــار الزنجبيل واألناناس

أعــواد مــن الخيار مع تغميســة الحمــص والبطاطا

لوز

مُ حضــرة مــن دقيق اللوز و العســل و زيــت جوز الهند
ُ
وخالصــة الفانيال ورقائق الشــوكوالتة .

جــوز ،لوز مدخــن ،لوز بالليمــون  ،لوز محمص.

دقيق اللوز،جوز الهند ،شــرائح اللوز ،عســل ،مســحوق

الحلوة

المدخــن وبنكهة الليمــون و المحمص .
مزيــج مــن اللوز ُ

البروتيــن بنكهــة الفانيــا ،بياض بيــض ،أناناس مُ جفف.

وجبة العشاء

ســتيك الفاهيتا

كفتــة الدجاج مع ســلطة الزبادي

ســمك الســلمون مع الصلصة

دجاج بالرمان

ســتيك بالصلصــة البنية

شــرائح مــن لحم البقــر مع الفلفــل األحمر و البصل

كــرات مــن لحم الدجــاج المفروم و المتبــل بالتوابل

ســلمون مشــوي مــع صلصة المانجــو و األناناس  .يُقدم

صــدر دجاج مشــوي بالفرن مــع دبس الرمان و زيت

والفطــر و معجــون األفــوكادو و الفلفل األحمر.
ُتقــدم مع ســلطة الخضروات.

العربية  ،باذجان و كوســة مشــويان  ،و ســلطة الزبادي

مع ســوتيه الســبانخ .

الزيتــون و الثوم و

شــرائح مــن لحــم البقر مع الصلصــة البنية .
ُتقــدم مع الخضروات المشــوية .

بالخيار.

الزنجبيــل وصلصــة الرمان والتوت.

ُتقدم مــع التبوله .

يُقــدم مع شــرائح الفجل األحمــر و الجزر و البزالء
الثلجيــة مطهــوة على البخار .

