
 اإلسبوع النموذجي من كي كال اكسترا
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نباتــي ) 1000 - 1300 (  ســعرات حراريــة في اليوم

الخامس اليوم  الرابع اليوم  الثالث اليوم  الثاني اليوم  اليوم األول

ــة الصحية   كعكة الكوس
ُمحضــرة من الكوســة الخضراء والصفراء المبشــورة مع 

دقيــق اللوز والبيض.

ســلطة اليقطيــن و جبنــة الفيتا  
قطــع مــن اليقطين المشــوي مع الشــمندر و أوراق الروكا 

و الســبانخ الصغيــر و الصنوبرالمحمــص و بــذورa دوار 
الشــمس و مكعبــات جبــن الفيتــا ،  تُقدم  مــع تتبيلة 

الخردل و العســل.

» صــاج » العدس والخضروت  
عــدس أحمــر مقلي مــع بطاطا حلــوة و  يقطين و باذنجان 

و فاصوليا ســوداء وبــازالء صغيرة، ُمتبــل بالكمون 
و الكزبــرة وعصيــر الليمون  وُمزيــن بأوراق الكزبرة 

المفرومــة . ُيقــدم مع الخضروات المشــوية .

 كــرات القرنبيــط بالجبــن و توابل الكاجون
ُمحضــرة مــن قرنبيــط ُمفتت و دقيــق اللوز و بيضة 
كاملــة مع جبــن البارميزان والشــيدر . تُقدم مع   

الكاتشــب المنزلــي الُصنع .
مســحوق البروتيــن بنكهة الفراولة.

لوز
مزيــج مــن اللوز الُمدخــن و بنكهة الليمــون و المحمص 

.

بودنغ التوت والشــوفان
شــوفان، توت، مســحوق بروتيــن  بنكهــة الفانيال، حليب 

الدسم. خالي 

 

بيتــزا نباتية بصلصة » الشــواء«   
  بيتــزا مــن الخضــروات فقط  -   قاعــدة البيتزا من 

الكوســة المغطــاة بالجبــن وصلصة الشــواء والخضروات .

طبــق التشــيلي النباتي
بطاطــا حلــوة، حبــات الفاصوليا، فلفل أحمرحلو، كوســة، 

طماطــم، هالبينــو، فلفــل حار » شــبوتل« ،الكينوا، 
رائبة.  قشطة 

 ُيقــدم مــع  الفجل األحمــر المطبوخ علــى الُبخارمع 
الجــزر والبازالء .

فواكة  سلطة 
كيــوي، بطيخ وفراولة .     

                    
مســحوق البروتين بنكهة الشــوكوالتة.

أعــواد  مــن الخيار مع تغميســة الحمــص والبطاطا 
الحلوة.

زبــادي الفراولــة  مع  حبــوب »الجرانــوال« منزلية الصنع
مصنوعــة مــن بندق، جوزالهند، بذور دوار الشــمس، لوز، 
بــذور السمســم .  تُقــدم مع زبادي قليل الدســم و قطع 

مــن الفراولة الطازجة.

الطاقة حساء 
محضــر مــن الكرفــس و  البروكلــي و البازالء الخضراء و 

الهليــون و الســبانخ و البصــل و الثوم.

برغــر الكينــوا بدون ُخبز  
  قــرص برغــر الكينــوا بالخضار علــى رغيف من   خس 

»االيســبيرك« ، يُقــدم مع شــرائح الطماطم الطازجة، 
الخيــار الُمخلــل الصغيــر وتتبلــة الزبــادي والمانجو اللذيذة .

ُيقــدم مع ســلطة  خضروات مع زبيب.

تغميســة » الجواكامولــي« مــع أعواد الجزر 
 أفــوكادو طــازج، طماطم، بصــل، بقدونس ، عصير 

ليمــون ،  جزر طازج .

مســحوق البروتيــن بنكهــة الفانيال .

بــار الزنجبيل واألناناس 
دقيق اللوز،جوز الهند، شــرائح اللوز، عســل، مســحوق 
البروتيــن  بنكهــة الفانيــال، بياض بيــض، أناناس ُمجفف.

 » أومليــت« الســبانخ الجبن                 
ثــالث بيضــات ، ســبانخ ، جبــن »أيمنتــال«  ، جبنة الموزاريال  .

» غراتــان » الفطر وبراعم بروكســل 
  طبــق رئيســي نباتــي مكون من براعم بروكســل مع فطر 
و كوســة، زيــت جــوز الهند و كراث و إكليــل الجبل و جبن 

البارميزان والشــيدر.

طبــق فالفل مــن البطاطا الحلــوة والكينوا 

أقــراص مــن البطاطا المهروســة والممزوجــة  بالكينوا والبصل 

المفــروم و البصــل األخضــر و البقدونس و بذور السمســم، يُقدم 

علــى جانب ســلطة من األفــوكادو و الخيــار و الطماطم الكرزية 

الصغيــرة وخــس الرومين مــع تتبيلــة الطحينة والزبادي .

ُيقــدم مــع تبولة خالية مــن الغلوتين .

فواكة        سلطة 
ُكمثــرى، رمان وكيوي .   

             
مســحوق البروتين بنكهة الشــوكوالتة.

مكســرات متنوعة
جــوز،  لوز مدخــن، لوز بالليمــون  ، لوز محمص.

» بــان كيك« تــوت العليق 
 محضــرة  مــن دقيق اللوز،

 تــوت مهروس ، جــوز الهند، بيــاض البيض، قرفة، 
مســحوق البروتين بنكهــة الفانيال.

ســلطة الُتفــاح و البروكلي
بروكلــي، جــزر ُمقطــع، ملفوف أحمر، تُفــاح، طماطم الكرز 

الصغيــرة، توت بــري، تتبيلة  الزبــادي بالليمون.

ُتقــدم  مع »هالومي« مشــوي

 وليمــة البطاطــا الحلوة المشــوية بالفرن 
وليمــة نباتيــة مكونــة من مجموعــة من الخضراوات 

الُمغذيــة بمــا فيهــا البطاطــا الحلــوة و القرنبيط و الكراث 
و الثــوم ممزوجــة مــع البيض الكامــل و ُمغطاة  بجبن 

البارميــزان و »اإلمنتــال«.  ُتقــدم مع ســلطة الخضروات .

مربعــات مــن جبنــة الفيتا مع اعــواد من الخيار                               

مســحوق البروتيــن بنكهة الفراولة.

كعكات رقائق الشــوكوالتة
 ُمحضــرة مــن دقيق اللوز و العســل و زيــت جوز الهند 

وُخالصــة الفانيال ورقائق الشــوكوالتة .


