
 اإلسبوع النموذجي من كي كال اكسترا
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    خالــي مــن الغلوتيــن)   1000- 1300( ســعرات حرارية 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 التونة واألفوكادو

 خليــط مــن الملفــوف مطبــوخ على الُبخــار و ملفوف أحمر طازج 

وخــس الروميــن و جرجيــر و كزبرة، مــع التونــة الُمعلبة و الفجل 

االحمــر والخيــار الُمقطــع الى شــرائح ومكعبات من األفوكادو 

و الطماطــم الكرزيــة الصغيــرة و هالبينــو، مع تتبيلــة الليمون 

الحارة. الحلوة 

لحــم البقر باألعشــاب على الطريقــة االيطالية 
شــرائح مــن لحم البقــر متبلة بزيــت الزيتون و الخل 

البلســمي مغطــاة  بالزيتــون األســود ، بجانب  طماطم 
كرزيــة صغيــرة وجرجيــر و تتبيلة الخل البلســمي. ُيقدم 

مــع  الخضروات المشــوية .

لوز
مزيــج مــن اللوز الُمدخن ،اللــوز بنكهــة الليمون واللوز 

المحمص.

موس الشــوكوالتة الداكنة
 ٌمحضــرة من مــوس الشــيكوالتة الداكنة مع توت 

لعليق. ا

»هاش براون«
الديك  الرومــي المملح  

بطاطــا مبشــورة حلــوة، بصــل ، بقدونس، ثوم ، قطع 
الديــك الرومــي المملح ، جبن مبشــور  .

ســمك فيلية مــع الهليون والزيتون
ســمكة بيضــاء فيليــة متبلة ومشــوية بالفرن ومغطاة 
بالزيتــون االســود والخيــار »تيبينادي«، تُقدم مــع الهليون 

الُمتبــل المطبــوخ على البخار.

كينــوا الدجاج بيالو
صــدر دجــاج مقطــع ومخلوط مع كينوا و شــرائح البصل 
و كرفــس و كســتناء المــاء  و جــزر وطماطم و ُمزين 

بالبقدونــس الطازج.
ُيقــدم مــع الفجل االحمــر والجزر المطبــوخ على البخار 

والبازالء.

فواكة  سلطة 
كيــوي، بطيخ ،فراولة .

أعــواد  مــن الخيار مع تغميســة الحمــص والبطاطا 
الحلوة

زبــادي الكيــوي  مع  حبــوب »الجرانــوال« منزلية  الُصنع
مصنوعــة مــن بندق، جوزالهند، بذور دوار الشــمس، لوز، 

بــذور السمســم .  تُقــدم مع زبادي قليل الدســم و قطع  
مــن الكيوي الطازج.

ســلطة دجاج » الشــبولتة«
صــدر دجــاج ُمتبــل بالفلفل االحمر الحار مــع الكينوا و 

فلفــل حلــو أحمــر وأصفر و ذرة حلــوة و جرجير و افوكادو 
و كــرز،  مــع تتبيلة الخردل .

ســلمون مشــوى بالفرن مع إكليــل الجبل والجوز 
األمريكي

 فيليــة الســلمون مغطــى بالجوز االمريكي، مع كوســة 
وجــزر وكريمــة بالبصل و الثوم. ُيقدم مع ســوتة 

السبانخ.

قطع صــدور الدجاج المغطــاة بالكينوا 
 تُقــدم مع  تغميســة حــارة من  الطماطــم المجففة.

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

أومليــت  البيــض والديك الرومي
ثــاث بيضات، ديك رومــي مملح مشــوي ،جبن »إمنتال« 

ذائــب ، جبنــة  الموزاريا  .

حســاء يخنة لحــم البقر »غوالش«
مكعبــات لحــم البقر،جــزر، كرفس، بطاطــا حلوة، بصل، 

طماطــم، إكليــل الجبل، ثوم.

الروبيان طاجن 
روبيــان ُمتبــل بســلطة الطحينــة والليمون،  مع أرز 

القرنيبــط بنكهــة الكمــون . ُيقــدم مع تبولــة خالية من 
الغلوتين.

فواكة سلطة 
ُكمثــرى، ُرمان ،كيوي.

 مكســرات متنوعة
جــوز، لــوز مدخن ،لــوز بنكهة الليمــون ، لوز محمص.

بان كيك بالشــوكوالتة
ُمحضــرة من جوز الهنــد، دقيق اللوز.

مســحوق بروتيــن بنكهة الشــوكوالتة، بياض البيض، 
القرفــة ويُقدم مع زبــادي جوز الهند.

 ديك رومــي  مع الفطر
خليــط مــن أنواع الفطــر المختلفة مع صــدر الديك الرومي 

و الطماطــم الكرزيــة الصغيــرة وبقدونس مفروم في 
صلصة مــن الكريمة.

لحــم بقر »الغوتو«
مكعبــات مــن لحم البقرمع الكوســة والفاصوليــا البيضاء 

، متبلــة بالطماطــم المخلوطــة بمزيج مــن النكهات 
اليونانيــة التقليديــة مــن ضمنها الثــوم و الليمون 

والنعناع.
وُيقــدم مع خليــط من الخضروات .

مكعبــات مــن جبنــة الفيتا مع أعــواد من الخيار

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

وُخاصــة الفانيا ورقائق الشــوكوالتة .


