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عدد السعرات : 
65 سعرة حرارية في القطعة الواحدة  

المكونات:

بسبوسة الشوفان

للتزيين: القليل من اللوز المبروش
للقطر :

 
-180 غ شوفان حب نطحنه في البيت خشن 

-ملعقة صغيرة بيكنج باودر 
-نصف كيس فانيليا 

-ملعقتين كبيرتان عسل نحل
-ملعقة كبيرة سمن حيواني بلدي طبيعي بحرارة الغرفة

-علبة زبادي خالي الدسم (100غ)

-نصف كوب ماء مع ملعقة كبيرة عسل و شرائح ليمون و نترك
الخليط على النار حتى يغلي ثم نطفئ النار و نتركه جانبا.



طريقة 
التحضير:

بسبوسة الشوفان

نخلط العسل مع السمنة حتى يتجانسا كليا، نضيف الشوفان
و البيكنج باودر و الفانيليا و نخلط حتى نحصل على قوام طري

جدا و يمكن إضافة الماء اذا كان القوام ناشف.
-نفرد الخليط في صينية مدهونة بقطرات من زيت جوز الهند و

نزينها بقطع اللوز المبروش، نضعها في فرن ساخن حتى تنضج 
-بعد النضج نخرجها من الفرن نفرغ عليها خليط القطر ونتركها

تبرد 
-نقطعها الى 20 قطعة ومسموح بأخذ قطعة واحدة



عدد السعرات في الحبة الواحدة المحشية جبن : 
45 سعرة حرارية

عدد السعرات في الحبة الواحدة المحشية مكسرات : 60
سعرة حرارية 

المكونات:

قطايف صحية

-نصف كوب دقيق شوفان 
-ربع ملعقة صغيرة خميرة
خبز مع ربع ملعقة سكر

ستيفيا
-نصف كوب ماء دافئ 

 

الحشوة:

للتزيين: القليل من
عسل النحل على الوجه 

-حفنة صغيرة مكسرات
مهروشة مع ملعقة عسل

-30 غرام جبنة موتزاريال 

 



قطايف صحية

 
-في الخالط نضع الماء مع الشوفان و الخميرة و السكر و نخلطه

جيدا حتى يتجانس ثم نتركه يرتاح لمدة 10 دقائق.
-نضيف للخليط نصف كوب ماء مع ربع ملعقة صغيرة بيكربونات
الصوديوم و نخلطه في الخالط حتى يتجانس و يصبح القوام خفيف 

-نسخن مقالة على النار مع قطرتين زيت جوز الهند ونطبخ دوائر
صغيرة من الخليط على نار هادئة

-نحشي القطايف بجبنة أو مكسرات و نضعها في صينية مدهونة
بالقليل من زيت جوز الهند و ندهن وجه القطايف بقطرات من زيت

جوز الهند و ندخلها الفرن  بحرارة 180 درجة حتى تتحمر
-نزينها بخطوط عسل نحل.

 

طريقة 
التحضير:



عدد السعرات الحرارية :
 180 سعرة حرارية

المكونات:

كيك موز يدون دقيق

-حبة موز صغيرة
-مربعين شكوال دارك %70

ذائبة
-رشة مكسرات مطحونة 

 

 
-في الخالط نضع الموزة مع
الشكوال الذائبة ونخلط

المكونات جيدا
-نفرغ الخليط في قالب
سيليكون نضيف المكسرات
نضعه في الثالجة حتى

يتماسك
-يقدم بارد 

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات الحرارية:
 170 سعرة حرارية 

حال اللوز والزبادي

-20 غ لوز بقشره
-ربع كوب زبادي يوناني 

-مربعين شكوال دارك 70% ذائبة
-ملعقة كبيرة كاكاو خام

-ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
-ملعقة صغيرة عسل نحل

-رشة مكسرات مطحونة للتزيين 
 



 
-في الخالط نضع اللوز مع الكاكاو و نقسم الكمية الى

نصفين
-في وعاء نخلط الزبادي مع الفانيليا و العسل حتى

تتجانس المكونات 
-في كوب نضع طبقة من خليط اللوز مع الكاكاو ثم
نضيف عليه طبقة من الزبادي ثم نضيف طبقة من

الشكوال و نضعها في الثالجة.
-يقدم باردا.

 

حال اللوز والزبادي

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
كرة بوزن 20غ فيها 35 سعرة حرارية 

لقيمات "عوامة دايت"

-كوب شوفان مطحون
-ربع كوب جوز هند مطحون 
-نص ملعقة صغيرة فانيليا

-ملعقة صغيرة خميرة خبز فورية
-نصف ملعقة كبيرة دبس تمر 

-ملعقة صغيرة عسل نحل
-ربع كوب ماء دافئ

-رشة ملح



لقيمات "عوامة دايت"

 
-في وعاء نخلط الشوفان مع جوز الهند و الفانيليا و

الخميرة و الملح 
-نضيف ملعقة دبس التمر و الماء حتى نحصل على

عجينة طرية.
-نشكل كور صغيرة بوزن 20 غرام كل واحدة نتركها
تتخمر لمدة ربع ساعة ثم نضعها في الفرن من 15 الى

20 دقيقة مع نقلبها من حين آلخر داخل الفرن .
-بعد النضج نخرجها من الفرن و ندهنها بالقليل من

دبس التمر المذوب في الماء .
 

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
200 سعرة حرارية 

موس الشوكوال

 
-30 غ شكوال دارك 70% ذائبة 

-بيضة بحرارة الغرفة
- ملعقة صغيرة فانيليا

-رشة ملح
 



 
-في وعاء نفصل البياض عن الصفار 

-بمضرب يدوي نخلط بياض البيض مع رشة ملح حتى
يتماسك و يصبح كالثلج.

-في وعاء آخر نخلط الصفار مع الفانيليا و الشكوال
الذائبة.

-نضيف البياض على خليط الشكوال و الصفار على ثالث
دفعات و نخلط بهدوء حتى نحصل على موس الشكوال 

-نضعها في الثالجة ساعتين على األقل و تقدم باردة

موس الشوكوال

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
تحتوي الحصة الواحدة عىل 100 سعرة حرارية 

رز بلبن دايت

-نصف كوب رز أبيض
- كوب وربع حليب خالي الدسم 

- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة كبيرة نشاء 

-ملعقة كبيرة سكر ستيفيا 
 



رز بلبن دايت

-في وعاء ننقع األرز في ماء دافئ لمدة نصف ساعة ثم
نصفيه

-نضع الحليب على النار حتى يغلي جيدا ثم نضيف األرز و نطفئ
النار و نغطي الخليط حتى يبرد و يستوي الرز في الماء المغلي.
-نرجع الخليط على نار متوسطة و نضيف النشاء منحل في

نص كوب ماء بارد و نقلب ثم نضيف الفانيليا .
-نحرك الخليط حتى الغليان و ظهور فقاعات ثم نطفئ النار و

نقسم الخليط على ثالثة و نضعه في كؤوس.
-نزينه بالقرفة و نضعه في الثالجة حتى يبرد.

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
تحتوي الحصة الواحدة عىل 124 سعرة حرارية 

مهلبية بالشوفان

 
-ملعقتين شوفان 

- كوب حليب خالي الدسم 
- ملعقة صغيرة فانيليا

- ملعقة صغيرة عسل نحل 
 



مهلبية بالشوفان

 
-في وعاء على نار هادئة نضيف الحليب مع
الشوفان و الفانيليا و نحرك باستمرار حتى بداية
الغليان ،نضيف العسل و نستمر في التحريك حتى

يثقل الخليط و تظهر فقاعات
-نضع الخليط في كؤوس التقديم و نزينه برشة

فستق.
 

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
وزن الحبة الواحدة 15غ وفيها 36 سعرة حرارية 

بلح الشام بالشوفان

 
-75 غ دقيق الشوفان 

- 35 غ نشاء
-⅔ كوب ماء فاتر 

- ربع كوب زبدة جوز الهند
- ملعقة صغيرة سكر ستيفيا

-2 بيض بحرارة الغرفة

القطر:
 

-ربع كوب ماء 
-ملعقة كبيرة سكر

ستيفيا 
-رشة فانيليا 

 



بلح الشام بالشوفان

 
-في وعاء على نار هادئة نضيف الماء مع الزبدة و
نحرك حتى تذوب الزبدة تماما ثم نضيف النشاء
المذاب في ماء بارد و نضيف السكر و الشوفان و

نقلب حتى نحصل على عجين متماسك
-ننزعها عن النار و نتركها حتى تبرد تماما 

-نضيف البيضة االولى و نحرك جيدا حتى تتجانس
العجين ثم نضيف البيضة الثانية و نحرك جيدا 

 

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : تحتوي كمية كل القطع عىل 350
سعرة حرارية نقسم إجمالي السعرات علي عدد

القطع و نأخد قطعة واحدة

براونيز الشوكوال

 
-بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة كبيرة كاكاو 

-50 غ شكوال دارك %70
 



براونيز الشوكوال

 
-في وعاء نضع البيض و الفانيليا نخلطهم بالمضرب

اليدوي و نضيف الكاكاو و الشكوال الذائبة
-نضع الخليط في صينية صغيرة و نزين برشة

مكسرات
-ندخلهاالفرن على حرارة 180درجة لمدة 10-6

دقائق 
-عند االستواء نقطعها إلى قطع صغيرة متساوية و

مسموح بقطعة واحدة.

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
70 سعرة حرارية 

كريم كراميل بدبس التمر

 
-بيضة كاملة و صفار بيضة

- ملعقة صغيرة فانيليا
- 4/3 كوب حليب لوز 

-ملعقة كبيرة عسل نحل 
 



كريم كراميل بدبس التمر

 
-في وعاء نخفق البيض و الفانيليا حتى يتجانسا

-نخلط الحليب و العسل مع بعض ثم نضعهما على
النار حتى الغليان 

-نضيف الحليب المغلي و العسل على خليط البيض
تدريجيا مع التحريك المستمر حتى ال يطبخ البيض 

 

طريقة 
التحضير:



كريم كراميل بدبس التمر

 
-في كأسين سيراميك نضع نص ملعقة دبس تمر

في كل واحد 
-نقسم خليط البيض و الحليب على اثنين و نضعه

في كل كأس
-نضع الكؤوس في وعاء فرن و نضع ماء مغلي و
ندخله الفرن حتى ينضج ثم نخرجه من الفرن

ننتظره يبرد ونضعه في الثالجة حتى يبرد تمامًا .

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
135 سعرة حرارية 

جيلي صحي بالشاي

للشاي:
-كيسين شاي بأي طعم

تفضلينه
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا

سائلة
- ملعقة صغيرة سكر ستيفيا 

- 4/3 كوب ماء مغلي

للجيالتين:
-كوب ماء مغلي 

-ملعقة كبيرة سكر
ستيفيا 

-ملعقة كبيرة جيالتين
نباتي 

 



جيلي صحي بالشاي

 
-في وعاء نضع 4/3 كوب ماء مغلي مع كيسين
الشاي و نتركه يغلي لمدة 3 دقائق و نفرغ الشاي

في كأس و نضيف عليه الفانيليا 
-نضع على النار كاس الماء المغلي مع السكر و
الجيالتين و نقلب حتى يذوب الجيالتين ثم نتركه يغلي

لمدة 3 دقائق
-نضع ربع كوب من خليط الجيالتين و نخلط معه
نصف كوب من الشاي نغطي الخليط و نتركه يبرد في

الثالجة حتى يتماسك و يقدم باردا .

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
140 سعرة حرارية 

آيس كريم الموز

 
-100 غ موز طازج مجمد و مقطع

- ملعقة صغيرة عسل نحل 
- 50 غ زبادي يوناني مصفى جيدا من

الماء
-ملعقة صغيرة عسل نحل 

 



آيس كريم الموز

 
-في خالط نخلط الموز مع الزبادي و

العسل 
-نضع الخليط في الثالجة على االقل 6

ساعات 
 

طريقة 
التحضير:



المكونات:

عدد السعرات : 
140 سعرة حرارية 

آيس كريم الفريز

 
-200 غ فراولة مجمدة و مقطعة

- ملعقة صغيرة عسل نحل 
- 100 غ زبادي يوناني مصفى جيدا من

الماء
-ملعقة صغيرة عسل نحل 

 



آيس كريم الفراولة

 
-في خالط نخلط الفراولة مع الزبادي و

العسل 
-نضع الخليط في الثالجة على االقل 6

ساعات 
 

طريقة 
التحضير:


