


أهال بك فراشتي في
برنامج التغيير مع سارة

لكن بداية تذكري أن
األزهار تحتاج لألعتناء
لتزهر ,وأنا سأعتني بك

 

SARA POPFIT





نظام رمضان بدون حرمان 

االفطار: 
الطبق صغير الحجم

متنوع, يشمل 5 عناصر مختلفة
تختاريها انت 

 
ال 5 عناصر: ممكن تحتوي عىل
أحد ال 8 عناصر الممنوعة لكن

ضمن شرط ان ال تجتمع مع
بعضها 

مثال: شوربة +سلطة + دجاج +
برغل + بطاطا مقلية 

ستجدين أفكار أطباق رئيسية
لالفطار في االسفل

 



نظام رمضان بدون حرمان 

السناك: 
اختياري تماما اي بامكانك

االستغناء عنه
اذا كان يحتوي عىل عنصر من
عناصر السمنة ال 8 فيجب أن
يكون قبل النوم ب 3 ساعات

عاألقل

ال تنسي ان تشربي ماء عاالقل 2
ليتر خالل فترة االفطار

حافظي عىل عدد خطوات
مرتفع



السحور:
قليل الكاربوهيدرات.
نصف الصحن بروتين

االكثار من الخضار والورقيات

للموظفات والطالبات: سناك
اضافي مع السحور :

فاكهة (توتيات/تفاح) أو كمشة
مكسرات مع كاسة لبن يوناني



نتذكر ال نتذكر ال نتذكر ال 888 عناصر التي ال تجتمع عناصر التي ال تجتمع عناصر التي ال تجتمع
مع بعضمع بعضمع بعض   

الحلو اليجتمع مع
الفواكه  

المقالي التجتمع مع
الكارب  

العصائر التجتمع مع
المشروبات الغازية  

التمر أكثر من حبتين
 اليجتمع مع الفواكه و الحلو  

الحليب نصف 
كاس مسموح   



اليوم 1

أرز، فاصولياء باللحمة او الدجاج
مع سلطة 

أومليت البيض مع المشروم + 
(القليل من الفواكه (توت/ تفاح

 

مكسرات



اليوم 2

أسياخ شيش طاووق (باستخدام
صدر دجاج واحد)، مع أوراق

الخس والجرجير + رز/بطاطا جانبا

فول مهروس مع
 ملعقة زيت زيتون + سلطة 

قطايف مع قطر خفيف



اليوم 3

لحم مشوي مع خضار سوتيه

جبنة قليل الدسم والملح مع
مكعبات طماطم وزعتر + خضار

متنوعة 

بان كيك الشوفان



اليوم 4

كبة مشوية ، سلطة + شوربة 

بطاطس مع البيض + شرائح
طماطم وخضار

٢ قطعة فاكهة



اليوم 5

صدر دجاج مع بطاطا بالفرن
بالثوم والليمون+ سلطة

شوفان مع زبادي يوناني ويمكن
اضافة التوتيات او الفراولة و لوز

القليل من الفواكه المجففة



اليوم 6

أسمك فيليه + شوربة + خضار

سندويش جبن حلومي ( الجبن
قليل الملح) +شرائح خس او

جرجير وطماطم وزيتون

عرانيس أو بليلة مع كمون
وليمون



اليوم 7

أسياخ شيش طاووق (باستخدام
صدر دجاج واحد)، مع أوراق

الخس والجرجير + رز/بطاطا جانبا

سلطة تونا ( جزر مبشور،  كزبرة
خضراء ، ليمون، ملعقة زيت ملح 

فشار (بوب كورن)



اليوم 8

سمك+ شوربة و سلطة

زبادي يوناني مع اضافة فاكهتك
المفضلة، او خضار محببة لك

قطعة حلو صغيرة



اليوم 9

برغل او فريكة مع صدر دجاج
وسلطة

عجة القرنبيط و البيض + خضار
السلطة 

شوفان مع حليب وفواكه



اليوم 10

أرز ويخنة بازيالء و جزر مع اللحمة
او الدجاج والسلطة

عجة البيض
بيض وسبانخ وبصل + طماطم

وخيار + جرجير

2 كرات جوز الهند بالتمر



اليوم 11

معكرونة بصوص البندورة و
لحمة مفرومة ناعمة وسلطة

بيض مسلوق + خضار السلطة
+قطعة توست اسمر

موزة صغيرة وملعقة فول
سوداني



اليوم 12

مجدرة + سلطة + زبادي يوناني

سلطة حمص حب مع مشروم
وزيتون 

كوب فراولة



اليوم 13

أمعكرونة ب الفطر والكريمة خالية
الدسم والدجاج+ صدر الدجاج

والسلطة

فول بالطحينة والطماطم 

رايس كيك مع لبنة



اليوم 14

كباب دجاج+ ارز + صوص بندورة

صدر تركي + بيض+ خس 

2 كرات التمر والتفاح 



اليوم 15

باستا السبانخ + دجاج
+سلطة

أومليت البيض مع سبانخ
وفلفل ملون + جزر وخيار

وطماطم

سموذي



اليوم 16

لفائف الخس بالدجاج المكسيكية
الوصفة عالموقع

سندويش لبنة مع شرايح
أفوكادو + زبادي يوناني او عادي

يمكن اضافة بذور الشيا

مهلبية( صحن صغير)



اليوم 17

الجمبري بالثوم والهليون + نودلز
الكوسا+ سلطة

بيض مسلوق + لبنة + خيار

توست مع قطعة جبنة



اليوم 18

برغر الحمص+سلطة وشوربة 

بيض بالشوفان  +
شرايح الفلفل والخيار والطماطم 

قطعة حلو صغيرة



اليوم 19

سكالوب الدجاج+ سلطة وشوربة

حمص مع خضروات + سلطة
خضار  يمكن اضافة اللوز او

الجوز

كوب شمام



اليوم 20

مقلوبة صحية باللحمة
والباذنجان+ سلطة

فول مهروس مع حبة طماطم 
+ سلطة افوكادو وجرجير 

حمص مع اعواد الجزر والخيار



اليوم 21

فيليه السمك بالفرن+بطاطس
مشوية (او مقلية ��)

جبن بلدي يمكن تحميره في
مقالة او حسب الرغبة+ توست +

حبة برتقال او تفاحة

بوب كورن



اليوم 22

دجاج بالكاري + رز أبيض
+ سلطة

شرايح ديك رومي + جبن فيتا +
خضار مفضلة

برتقال مع اناناس



اليوم 23

روستو اللحم + خردل (ممكن
عملها سندويش) +سلطة

بيض مع كوسا وسلطة خس

صحن فتوش



اليوم 24

فتة باللحم/ الباذنجان+ سلطة
وشوربة

جبنة اليت مع صحن بطيخ

3 حبات تمر وجوز



اليوم 25

طاووق+سلطة الموزريال
والبندورة

زبادي مع بذور الشيا والكتان
واضافة ٢ م ك شوفان وفاكهة 

مكسرات



اليوم 26

أكساديا اللحم/الدجاج+
سلطة

سلطة بطاطا وبيض

قطعة  حلو صغيرة



اليوم 27

محشي + شوربة وسلطة

سندويش تيركي مع ملعقتين
لبنة وسلطة خضار

زبادي مع توت او فراولة



اليوم 28

برغل حمص ودجاج+ زبادي +
سلطة 

سلطة باذنجان مشوي مع
طماطم و جبن حلومي وم ص

دبس رومان

سلطة فواكه



اليوم 29

برغل حمص ودجاج+ زبادي +
سلطة 

فول مهروس مع
 ملعقة زيت زيتون + سلطة 

مكسرات



اليوم 30

برغل حمص ودجاج+ زبادي +
سلطة 

شكشوكة بيض+ سلطة 

شوكوالته داكنة


