التغلب على السمنة مش سهل..
العملية هى بس بداية الطريق.
طريــق هنمشــي فيــه معــاك خطــوة
بخطوة.
علشــان هدفنــا مــش بــس نغيــر
شــكلك ..هدفنــا نغيــر حياتــك.
وزن مثالي ..صحة أفضل ،إزاي؟
مــش بــس بــاألكل القليــل ،لكــن
لمــا نغيــر عاداتنــا الغلــط القديمــة
بعــادات صحيــة جديــدة.
َغَّيــر عاداتــك ..حافــظ علــى صحتــك
وعلــى اســتمرار نتايــج العمليــة.
صعــب؟ اطمــن ..زي مــا كنــا
معــاك فــي أول الطريــق ..هنفضــل
معــاك ألخــره.
خطوة بخطوة ..احنا معاك
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المحتوى
1
2
3
4
5
7
8
16
26
34
٤2
٤8
٦7
71
٧3
٧4
٧4
٧5
٧7
٧8
80
80
83
٨4
85
86

رسالة من دكتور أحمد المصرى
ما هو مقدار الوزن المتوقع فقدانه؟
متوسط خسارة الوزن المتوقعة بعد عمليات السمنة
إرشادات هامة للحفاظ على معدل نزول وزن مناسب
خطط وجباتك
أهمية التغذية السليمة بعد عمليات السمنة
األسبوع األول
األسبوع التانى
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس و السابع
أنظمة غذائية إلنقاص الوزن بعد األسبوع السادس
لتجنب أى نتائج عكسية يرجى اتباع هذه اإلرشادات
الجوع الكاذب
سناكس صحية إلنقاص الوزن
أكل قد إيه؟
قاعدة د.أحمد الذهبية للحفاظ على العملية
الرياضة
متالزمة اإلغراق
الحمل بعد عمليات السمنة
أعراض وارد حدوثها
مذكرة طعام
استمتع بحياتك بعد جراحات السمنة
التحاليل المطلوبة بعد جراحات السمنة
ختام
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ما هــــــــــو مقــــــــــــدار الـــــــــــوزن 
المتوقــــــــــــــــــــــــع فقدانـــــــــــــه؟

مقــدارالــوزنالــذيســتفقدهيختل ـفم ـنشــخصآلخــر،فعــادةًيحــد 
ث
فقــدان ســريع للــوزن فــي األشــهر الســتة األولــى بعــد الجراحــة ،مــع
اســتمرارالفقــدانبشــكلعــام،كلمـاارتفـعمؤشـركتلـةجســمك،كلمـا
فقــدتالــوزنبشــكلأســرعف ـيالبداي ـة.
يؤثـرمعــدلالحــرقالخــاصبـكعلـىمدىســرعةخســارتكللــوزن،يميل
الرجــالإلنقــاصوزنهـمأســرعمـنالنســاءألنلديهـمكتلةعضليـةأكبر.
الجراحـةليسـتســوىالبدايــة،يعتمـدمعــدلفقــدانالــوزنعلـىمــدى
التزام ـكوتحفيــزكإلجــراءتغييــراتف ـياألكلوالنشــاط.

نجــاح العمليــة فقــدان  50إلــى  % 80مــن الــوزن الزائــد فــي
خــال الســنه األولــى 
4
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إرشــــــاداتهــــــــــــــــــامة
ل
للحفاظعلىمعد 
نزولوزنمناســـــــــــب
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خطـط وجباتـــــــــك


المطاعمومحالتالبقالةمليئةباألطعمةعالي ة
الدهونالكربوهيدرات ،السكروالملح ..ففيحالة
إنكمشمجهزوجباتك،بتضطرتختاراألطعمة
ن /السكر /الملح/
السريعةالمليئةبالدهو 
الكربوهيدرات.
الكتابهيساعدكفيالتخطيطعنطريقوصفات
غذائيةكثيرةصحية .
أهمحاجةتنظيموقتوجباتكطولاليومواإلفطار
ظ.
يكونخاللساعتينمناالستيقا 
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بروتيــــــــــن
البروتينهوحجراألساسفينظامكالغذائيبعدالجراحة،
تناولالبروتينمهمجداللحفاظعلىمعدلنزولمناسب،
ولكنليستكلالبروتيناتمتساوية.
البروتيناتالصحيةأكثرهياألسماك ،الدجاج،
اللحومالحمراءالخاليةمنالدهون ،منتجات
األلبانقليلةالدسم ،البيضومنتجات
الصويا.
التحتويالبروتيناتالنباتية
(المكسرات -البذور -البقوليات -
الحبوب)علىجميعاألحماض
األمينيةاألساسية،عشانكده
بنسميهم )بروتيناتذاتجودة
قليلة ( واليجباالعتماد
الكلي عليهم.
علشاننضمنتناول
كميةمناسبةمنالبروتين
فبننصحكمبإضافةالبودرة
ً
ى
تحديداالوا 
البروتينية...
بروتينمناألسبوعالثالث.
ت
•االبتعاد عن المشروبات ذا 
ل
السعرات الحرارية العالية مث 
العصير المركز و الكحوليات.
•ممارسة الرياضة أو زيادة فى
نشاطك البدني.
•استخدم األطباق واألواني صغيرة
الحجم ،هذا سيجعلك تتناول وجبة أصغ ر
و يبطئ من سرعة تناولك للطعام.
•االلتزام بالفيتامينات.
•يجب االنتباه إلى أن قلة النوم له عواقب صحية طويل ة
ى
المدى مثل أمراض القلب و الضغط العالى ،ممكن يأثر عل 
فقدان الوزن.
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أهمية التغذية
السليمة بعد
عمليات السمنة

للوصوللطريقةصحيةإلنقاص
الوزنبدونمضاعفاتأوتعب ،م 
ن
الضرورىاالهتمامبعدالعمليةبتناول
وجباتذاتالقيمةالغذائيةالعالية،
فهدفنا إننانساعدكفياختيار
أصنافصحيةللوصول ً
معالنظام
غذائىسليموصحى.
لذلكهدفنابعدالعمليةتغييرعاداتنا
الغذائيةمعممارسةالرياضةوهي
خطوةمهمةللحفاظعلىالعملية.
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األسبـوع األول 

األسبـوع األول 
ســــــــوائ 
ل
شفافـــــــة

بدونأىقطعأوأليافو
يمكناستخدامسكردايت.

الخيـــارات 

فيأولأسبوعممكنشرب
الماءيكونصعب،إضافة
بعضقطعالخياروالنعناع
بيساعدعلىتقبلهمع وضع
مكعباتثلجفترةفيالفم
بصفةمستمرة.
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األسبـوع األول 

-١ماء ديتوكس
 -٢عصير مخفف

بماء (%50عصير  %50 /ماء)
بطيخ

تفاح

أناناس

عنب

 -٣شوربة فراخ أو لحم وأخضار مصفى

 -٤أعشاب

 بابونج خروب حلبة كركديه خفيف نعناع -ينسون

 -٥شاي سادة أو بنكهة
مخفف
 -٦نسكافيه منزوع
الكافيين

) (Decaffeinated coffee

 -٧جيلي خالي السكر 

كمية السوائ 
ل
اليومية تتراوح بي 
ن
 1.5و  2لتر
11

األسبـوع األول 

نصائح هامة أول أسبوع
•اليزيدحجمالمشروبعن150مل
( نصفمجكبير).
•تناولمن 150-30ملكلساعةببطء،
حسبالقدرة (يشربرشفةصغيرة(.
•تجنبشربالسوائلدفعةواحدةولكن
ببطءشديد (رشفات ( حيثتعطىفرصة
للتنفسبينالرشفات.
•ممنوعاستخدامالشفاطةأوالشاليمو.
•المشروباتخاليةمنالسكراألبيضوسك ر
الفروكتوز (سكرفواكه)ويمكناستخدام
سكردايت.
•المشروباتخاليةمنالكافيين (شاىمركز-
قهوة).
•ممنوعالمشروباتالكحولية،
الغازيةواأللبان.
•االمتناععنالحمضياتمثلالليمون،
البرتقالوعصيرالجريبفروت.
•عندالشعوربالشبعيجبالتوقفعن
الشرببعدهامباشرة،بلينصحبالمشي
والحركةالخفيفةعلىمداراليوم.

12

األسبـوع األول 

أعراض وارد حدوثها فـــــــــــ 
ي
األســبوع األول ان لــم تأخــذ
كميــة ســوائل مناســبة:
•دوار
•جفاففيالفم
•رائحةفمكريهة
•صداع
•غثيان
•إمساك
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األسبـوع األول 

وصفات األسبوع األول:
DETOX WATER
ماء الديتوكس
كيف تصنع ماء
الديتوكس؟
•الحصول على الوعاء زجاجية بغطاء
زجاجي (أو أي بديل ولكن يجب أن
زجاجيا)
يكون
ً
•قطع المكونات حسب التعليمات.
•أضف الماء العذب إلى المزيج.
•قم بتغطية الوعاء بالغطاء.
•اتركه في الثالجة لمدة  9-3ساعات
(كلما كان ذلك أفضل).
•صفي الماء وارمي الثمار.
•احتفظ بالمياه في وعاء زجاجي خالل
مدة ال تزيد عن  12ساعة.
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األسبـوع األول 

CHRISTMAS
BREEZE
ماء ديتوكس

المكونات

طريقة التحضير:

• تفاحة حمراء
متوسطة الحجم

1 .في وعاء زجاجي ،قطع
التفاح إلى شرائح وأضف
عودتين من القرفة ثم
أضف  1.5لتر من الماء إلى
المكونات السابقة.

•  1.5لتر ماء

ُ 2 .يحفظ في الثالجة لمدة
 9-3ساعات.

•  2عود قرفة
(و ليس البودرة)

3 .صفي الماء وتخلص من
المكونات األخرى.
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األسبـوع األول 

عصير
MINTY

WATERMELON

المكونات
• 5أكواب من
البطيخ مقطعة إلى
مكعبات
• 2أوراق نعناع
•رشة من الزنجبيل

طريقة التحضير:
.
.

.
.

.
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1أضف البطيخ وأوراق
النعناع ورشة الزنجبيل في
الخالط.
معا
المكونات
جميع
2امزج
ً
في الخالط وضع النبض
حتى تصبح سائلة بالكامل
وال يتبقى أي قطع.
 3صفي المزيج من خالل
مصفاة الستخراج السائل
الصافي.
 4أضف كمية متساوية من
الماء إلى العصير بحيث
يكون منتجك النهائي
نصف ماء ونصف عصير.
ً
جيدا
 5يخزن في وعاء ويرج
قبل االستخدام.

األسبـوع األول 

جيلى

الخوخ

المكونات
• 2كوب من شرائح
الخوخ المقشر
• 1ملعقة صغيرة
جيالتين خالي من
السكر
• ستيفيا حسب
الرغبة

طريقة التحضير:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1نخلط الخوخ في الخالط  ،قد
تحتاج إلى إضافة القليل من الماء
لتنعيمه.
2استمر في الخلط حتى يتحول إلى
سائل.
 3صفي المزيج من خالل مصفاة
الستخراج السائل الصافي.
4أضف العصير المستخرج في إناء
الطهي وسخنه لكن ال تغلي.
5تكسير خليط الجيالتين وإضافته
شيئا فشيئا إلى العصير الساخن.
معا.
جيدا حتى يتماسك ً
 6يقلب ً
7تترك لتبرد ثم أضف ستيفيا
حسب الرغبة (ال تضيفي ستيفيا
جدا).
وهي ساخنة ً
 8ضع الخليط في أطباق التقديم.
 9اتركه ليبرد طوال الليل
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األسبـوع الثانى 

األسبوع الثانى 
سوائ 
ل
غير شفافة

ً
يوميا)باإلضافةإلىلترونصف
 ) 5-2مرات
علىاألقلسوائلشفافة.

الخيـــــــــــارات 

•اللبنخالىالدسم
•الزبادىخالىالدسمبدونقطعفواكه
•الرايبخالىالدسم
•لبنخالىالالكتوز
•لبنالصويا
•شوربخفيفةمثلالعدس-الطماطم -البروكلى
•شوربةكريمةالفطرقليلةالدسم
•شوربةشوفانباللبن
•مهلبيةخفيفة بسكردايت
•عصيرخضارمصفاة
 طماطمأوجزر -بنجرأوكرفس

1.اتبع إرشادات النظام الغذائي لتجنب
اآلثار والمضاعفات الجانبية.
2.حجم الوجبة ال يزيد عن  150مل أو
نصف مج كبير أو نصف بولة شوربة.
3.أكل و شرب ببطء شديد،أخذ قطمات
أو رشفات صغيرة الحجم.
4.يمكن أن تستغرق الوجبات من  15إلى
  20دقيقة كاملة لالنتهاء .
5.عند الشعور بالشبع عند تناول الطعام،
يجب التوقف عن استكمال الوجبة.
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األسبـوع الثانى 

FLAT BELLY
سموزى

المكونات
•  2/1كوب ماء
•  1تفاح أخضر مقشر ومقطع
إلى شرائح
•  2/1كوب أناناس مجمد
مقطع إلى قطع كبيرة
• حبة موز صغيرة مجمدة
•  1سم زنجبيل طازج مقشر
ومفروم
•  1كوب سبانخ طازجة
•  8/1كوب من الكزبرة الطازجة

طريقة التحضير:
1 .أضف جميع المكونات
ً
ودائما أضف
إلى الخالط،
أوال ثم
المحتوى السائل ً
أضف المحتويات واحدة
بواحدة أثناء الخلط.
 2 .استمر في الخلط حتى
تصبح ناعمة.
 3 .ضعه في كوب.
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األسبـوع الثانى 

ميلك شيك
الشوكوالتة

المكونات
•كوبلبنخالىالدسم
•كاكاوخام
•سكردايت
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طريقة التحضير:
1 .وضعهفيالخالطأو
ال.shaker
2 .يمكنشربهسخنأو
بارد.

األسبـوع الثانى 

مهلبية عالية
البروتين

المكونات
•  4أكواب من الحليب
منزوع الدسم  /حليب
اللوز  /حليب جوز الهند
•  2مالعق كبيرة من نشاء
الذرة
• 1ملعقة صغيرة من
خالصة الفانيليا
• ستيفيا حسب الرغبة
• قرفة للتزيين

طريقة التحضير:
.

.
.
.
.
.
.

1يضاف نشاء الذرة إلى
الحليب البارد ويقلب.
2أضف الخليط إلى قدر
الطهي.
3دعه يغلي مع االستمرار في
التقليب.
4خفف الحرارة واستمري في
التقليب حتى يصبح المزيج
ً
سمكا.
أكثر
5أطفئ النار وأضف الستيفيا
حسب الرغبة.
6ضع الخليط في وعاء التقديم
واتركه لتبرد.
7ضع القرفة في الثالجة
وأضفها قبل التقديم
إلضافة طعم إضافي
(اختياري).
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األسبـوع الثانى 

 TUTTI FRUITY
SMOOTHIE

المكونات
كوب لبن خالي الدسم مع
فواكه
•موزةصغيرة
•ربعكوبتوتمعفراولة
•ملعقتينأفوكادومع
نعناع
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طريقة التحضير:
1 .جميعالمكوناتتضرب
جيدفيالخالط.

األسبـوع الثانى 

شوربة كريم 
ة
الفطر الخفيفة

المكونات
•كوبلبنكبيرخالى
الدسمأوكوبزباد 
ى
يونانىاليتمخففبلبن
.
•ملعقةكبيرةدقيقأبيض
أودقيقشوفانمطحون.
•بعضقطعالفطر
المطبوخ .

طريقة التحضير:
إلى
 1 .يضاف
اللبنأوزبادى .
2 .يوضععلىنارهادئة
حتىيثقلويتم
إضافةالفطر.
3 .يتمضربهفيالخالط
 .يضافبهارات
حسبالرغبة.
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األسبـوع الثانى 

شوربـــــــ 
ة
الشوفان

المكونات
•4مالعق دقيقالشوفان
•كوبلبنخالىالدسم
•بهاراتحسبالرغبة
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طريقة التحضير:
ى
1 .يتمإضافةالشوفانإل 
اللبنوضربهجيد ًا.
2 .يتموضعهعلىنارهادئة
حتىيتماسكقوامه.
3 .إضافةالبهاراتحسب
الرغبة.

األسبـوع الثانى 

MAGIC
METABOLISM
BOOSTER
مشروب الحرق
السحرى

المكونات
•نصفملعقةصغيرة
زنجبيلمبشورطازج
•ملعقة صغيرة من أعشاب
رواند مجففة.
•نصف ملعقة صغيرة من
بودرة Spirulina
•رشةقرفة
•رشةكركم
•نصفملعقةصغيرةحبة
بركة
•ملعقةصغيرةعسلأبيض
•كوبماءمغلى

طريقة التحضير:
1 .يغلى جميعالمكوناتفي
ق
الماءوتتركلمدة5دقائ 
مغطاةثميصفىويشرب
مرةواحدةيوميابالنهار.
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األسبـوع الثانى 

نموذج يوم في األسبوع الثانى
ً
صباحا:
الساعة  9
مشروبالسحرىللحرق
ً
صباحا:
الساعة  10
نصفكوبفراولة سموزى
الساعة  :12
كوب زبادى صغير
الساعة :2
كوبشاىبلبن
الساعة :4
نصفبولةشوربةعدس
الساعة :6
نصفبولةمهلبية
الساعة :8
كوببابونج
ل
يجبتناول  2-1.5لترسوائ 
ً
يوميابينالوجبات.
شفافة
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األسبـوع الثانى 
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األسبوع الثالث 

األسبوع الثالث

أطعمة غنية بالبروتين ،طرية،
ً
جيدا مثل:
لينة و مهروسة
•جبنة قريش أو اليت
•أسماك خفيفة
•تونة
•ماكريل
•بلطى أو بورى
•سالمون
•بقوليات
•خضار و فاكهة بيوريه
( خوخ -تفاح -جزر)

ملحوظــة :التنســى تنــاول الــواى
بروتيــن مرتيــن يوميـ ًـا باإلضافــة
إلــى الســوائل األخــرى
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األسبوع الثالث 

نصائـح هامـة 
•يجبمراعاةاألكلوالشربببطء
ً
جيداحتىيصبح
شديدمعالمضغ
ً
مهروسامععدموجود
قوامالطعام
أىقطعقبلالبلع (25مرة).
•تجنبتناولالموادالغذائيةالصلبة
معابليجبتركمدةزمنية
والسائلة ً
بينهما (التقلعن30دقيقة).
•االمتناععنالحمضياتمثلالليمون،
البرتقال،الصلصةالمركزةواألطعمة
الحارةحتىمراجعةالطبيب.
•االمتناععنالحلوياتواألكلالجاهز
أوالمعلب.
•كميةالسوائلاليوميةتتراوحبين1.5
و 2لتر.
•عندالشعوربالشبعأواالمتالءيجب
التوقفعناألكلوعدمالشرب
بعدهامباشرةبلينصحبالمشي
والحركةالخفيفةداخلالمنزلعلى
مداراليوم.
ً
يومياالتقل

•ممارسةرياضةخفيفة
ً
يوميا.
عن30-20دقيقة
•األكلفيأطباقومالعقصغيرة
تساعدنافيتناولكميةصغيرة.
•تجنباألرزوالمعكرونةومنتجات
الدقيقاألبيض.
•تجنبالخضاروالفواكهالطازجةإال
إذاكانتمهروسةأومضروبةفي
الخالطبدونألياف.
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األسبوع الثالث 

يعنى ايه الواى بروتيــن؟
الواىبروتين بودرةمجففة وهي
نوعبروتينموجودفياللبن.
بيتمتحضيرهمنشرشاللبن.

طيب محتاجـه ليــه؟
بعدعملياتالسمنة منالضرورى
جدامعفقدانالوزنإننانحافظعلى
ً
الكتلةالعضلية ،دهبيحصللما
النظامالغذائييحتوىعلىنسب
عاليةمنالبروتين ،ألنبيكونصعب
تناولالبروتينبالكمياتالمطلوبة
فيأولشهربعدالعمليةوعشانكدا
بننصحأنكمتتناولواعلىاألقل50
ً
يومياباإلضافةإلى
جرامواىبروتين
أنهذاتقيمةغذائيةعالية،بيساعد
علىالحفاظعلىالعضل،بيقللمن
تساقطالشعروبيحافظعلىمعدل
النزولالمظبوط.

طريقة تحضير الواى بروتين
إضافةالواىبروتينإلىماءأوأى
سوائلمثلاللبنأوالرايبخالى
الدسم...ويمكنتخفيفهبسوائل
جيدافي
ً
لتقبلطعمهويجبضربه
ً
يوميا.
الخالطوااللتزامبه
يمكنإضافة نكهةإلىالواىبروتين
بإضافةملعقةصغيرةنسكافيه
منزوعمنهالكافيينأوكاكاوخام أو
موزةصغيرةأو2قطعفراولةأو2
تمر (عدماإلكثارمنالفواكه).
عمل Smoothieبإضافةمكعبات
جيدافيالخالط.
ً
الثلجوضربه
ويمكنعملكوكيزالبروتين.
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األسبوع الثالث 

،
DR. AHMED S
PROTEIN POWER
COOKIES

المكونات
•سكوبواىبروتين (٣٠
جرام) فانيلياأوشوكوالتة.
• ٣٠جرامدقيقشوفان
(حبوبشوفانمطحونة).
•ملعقةكبيرةزبدةفول
سودانى(طبيعىبدون
زيوت).
• 2ملعقةكبيرةلبن.

طريقة التحضير:
1 .تخلطالمكوناتوتشكلعلى
هيئةكوروتتركفىالثالجة
ساعة.
2 .ممكننغطيهكمانبمكسرات
مطحونة.
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األسبوع الثالث 

مسقعة
مشوية

المكونات
• 2حبة باذنجان متوسطة
الحجم مقشرة ومقطعة
إلى شرائح
• ٢حبة فلفل أخضر حلو
مقطع الي شرائح
• 1طماطم متوسطة
مقطعة إلى شرائح
• 2كوب عصير طماطم
• 1فص ثوم مفروم
• الملح والفلفل حسب
الذوق
• نصف ملعقة صغيرة
زيت

طريقة التحضير:
.
.

.
.

.
.
.
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ً
مسبقا على 180
1سخن الفرن
درجة.
 2ضع ورقة زبدة على صينية خبز
ثم أضف كل من شرائح الباذنجان
والفلفل على الصينية وضعها في
الفرن لمدة  20دقيقة.
 3في مقالة على نار متوسطة
نضيف الزيت ثم الثوم ثم
الطماطم ونحركهم.
4أضف عصير الطماطم ،الملح
والفلفل إلى المزيج ثم خفف النار
حتى تتكاثف أطفئ النار ثم
ضع شرائح الباذنجان المطبوخ
وشرائح الفلفل الحلو في طبقات
في صينية فرن.
5أضف مزيج الطماطم إلى صينية
الفرن.
6غطي صينية الفرن بورق
األلومنيوم.
7ضع الصينية في الفرن واتركها
لمدة  30دقيقة.

األسبوع الثالث 

سمك سنجارى
مخبوز بالفرن

المكونات
• 1سمكة بوري حوالي 500
جرام منظفة و مفتوحة
• 1طماطم مقطعة إلى
شرائح
• 1بصلة متوسطة مقطعة
إلى شرائح
• 1فص ثوم مفروم
• 1ليمون معصورة
•نصف كوب من أوراق
الكرفس ،مقطعة إلى
شرائح
•نصف كوب عصير طماطم
•½ ملعقة مائدة زيت
•الملح والفلفل والكمون
حسب الرغبة

طريقة التحضير:
1 .في وعاء نضيف جميع
المكونات ماعدا السمك
ونخلطهم ً
معا.
2 .سخن الفرن إلى  180درجة.
3 .ضع السمك في صينية الفرن
وأضف الخليط إلى داخل
السمك.
4 .قم بتغطية صينية الفرن بورق
األلمنيوم.
5 .نضع السمك في الفرن ونتركه
لمدة  30دقيقة.
ً
ساخنا.
 6 .يقدم
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األسبوع الثالث 

شوربة
البسلة

المكونات
• 2كوب بسلة مجمدة
• ¼ بصل أصفر مقطع
إلى مكعبات
•نصف كوب حليب جوز
الهند
• 1كوب مرق الخضار
• 1فص ثوم مقطع إلى
شرائح
•ربع كوب معبأ بقدونس
طازج مفروم
• 1ملعقة كبيرة شبت
طازج مفروم (اختياري)
•الملح والفلفل حسب
الذوق
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طريقة التحضير:
.

.
.
.

.
.
.

1أضف القليل من مرق الخضار إلى
قدر كبيرُ ،يضاف البصل والثوم ،ثم
ُيقلى على نار متوسطة حتى يصبح
شفافا لمدة  3-2دقائق.
ً
2نضيف الشبت والبقدونس إلى
القدر ثم نقليهما لمدة دقيقة أخرى.
3نضيف كل المكونات المتبقية ،ثم
نغطي القدر ونتركه حتى يغلي
على نار عالية.
4بمجرد الغليان ،انفض الغطاء وقلل
الحرارة إلى درجة منخفضة بينما
تترك الشوربة تنضج لمدة
 10-8دقائق.
5انقل الشوربة بعناية إلى خالط حتى
تصبح ناعمة وكريمية.
ُ 6يضاف المزيج مرة أخرى إلى قدر
ويغلى.
الطهي ُ
ً
ساخنا.
7يقدم

األسبوع الثالث 

نموذج يوم فى األسبوع الثالث
الساعة :9
ملعقة صغيرة جبنة قريش
الساعة :10:30
خليط الواى بروتين
الساعة :11
كوب كاكاو باللبن
الساعة :2
سمكة مشوية ،قطعة صغيرة
الساعة :3
كوب ينسون
الساعة :5
 3مالعق حمص مسلوق
الساعة :7
خليط الواى بروتين
الساعة :9
كوب بابونج
ال تنسى شرب السوائل الشفافة
بين الوجبات ،من  2 – 1.5لتر
ً
يوميا
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األسبوع الرابع

األسبـــــــوع الرابــــــع
أطعمة طرية ،لينة ،غنية
بالبروتين و مهروسة جيداً
مثل:
•جبنة قريش
•بيض
•أسماك خفيفة
•تونة
•سالمون
•ماكريل
•كبدة
•بورى أو بلطى
•جمبرى
•فواكه و خضار بيوريه
( تفاح -خوخ -جزر)

ملحوظــة :ال تنســى تنــاول الواى
بروتيــن مرتيــن يوميـ ًـا باإلضافــة
إلــى الســوائل األخــرى
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األسبوع الرابع

نصائـح هامـة 
•يجبمراعاةاألكلوالشربببطءشديدمع
ً
ً
مهروسا
جيداحتىيصبحقوامالطعام
المضغ
مععدموجودأىقطعقبلالبلع (25مرة).
•تجنبتناولالموادالغذائيةالصلبةوالسائلة
معابليجبتركمدةزمنيةبينهما
ً
(التقلعن30دقيقة).
•االمتناععنالحمضياتمثلالليمون،
البرتقال،الصلصةالمركزةواألطعمةالحارة
حتىمراجعةالطبيب.
•االمتناععنالحلوياتواألكلالجاهز
 أوالمعلب.
•كميةالسوائلاليوميةتتراوحبين1.5و 2لتر
.
•عندالشعوربالشبعأواالمتالءيجبالتوقف
عناألكلوعدمالشرببعدهامباشرةبل
ينصحبالمشيوالحركةالخفيفةداخلالمنزل
علىمداراليوم.
يومياالتقلعن30-20
ً
•ممارسةرياضةخفيفة
ً
يوميا.
دقيقة
•األكلفيأطباقومالعقصغيرة تساعدنافي
تناولكميةصغيرة.
•تجنباألرزوالمعكرونةومنتجات
 الدقيقاألبيض.
ت
•تجنبالخضاروالفواكهالطازجةإالإذاكان 
مهروسةأومضروبةفيالخالطبدونألياف.
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األسبوع الرابع

جمبرى إيطالي
مخبوز بالفرن

المكونات
• 250جرام روبيان متوسط
الحجم مقشر ومنزوع
العرق
• 1ملعقة شاي زيت زيتون
• 1فص ثوم مفروم
•نصف ملعقة صغيرة
زعتر مجفف
•نصف ملعقة صغيرة
ريحان مجفف
• 1ملعقة مائدة جبن
بارميزان
•الملح والفلفل حسب
الذوق
•عصير  1ليمونة
• 2مالعق كبيرة من أوراق
البقدونس المفروم
للتزيين
38

طريقة التحضير:
.

.
.
.
.
.

.

1في وعاء نخلط الجمبري
مع الليمون ،الثوم ،الملح،
الفلفل وباقي البهارات
ونتركه في التتبيلة لمدة
ساعة.
2يسخن الفرن إلى  180درجة.
3نضع الجمبري في طبقة
واحدة على ورق زبدة على
صينية خبز.
4نخلط المتبقي بالزيت.
5باستخدام فرشاة الطهي،
ندهن الخليط على الروبيان.
6توضع في الفرن تشوى
فقط حتى يصبح لونها
ورديا وثابتً ا و تطهى لمدة 6
ً
دقائق ( 3على كل جانب).
7بعد النضج الكامل نضيف
الجبن والبقدونس إلى
الجمبري.

األسبوع الرابع

طاجن
الكاليماري

المكونات
• 250جرام كاليماري
مقطع إلى شرائح
• 1طماطم مقطعة إلى
شرائح
• 2كوب عصير طماطم
طازج
• 1بصلة متوسطة
• 1ليمون  ،معصور
• 2ملعقة صغيرة كمون
•نصف كوب بقدونس
طازج مفروم
• 1فص ثوم مفروم
• 1ملعقة صغيرة زيت
•الملح والفلفل حسب
الذوق

طريقة التحضير:
.
.
.
.

.
.
.
.

ً
مسبقا على 180
1نسخن الفرن
درجة.
2في مقالة على نار متوسطة
نضيف الزيت والبصل والثوم
ونقلب حتى يلين.
3نضيف الطماطم و نستمر في
التقليب.
4نضيف صلصة الطماطم
والملح والفلفل والبقدونس
والليمون والكمون إلى المزيج
حتى يغلي المزيج.
5نخفف الحرارة ونغطيها حتى
تتماسك.
6نضع الكاليمارى في طاجن و
نضيف خلطة الطماطم.
7يغطى بورق األلمنيوم ويوضع
في الفرن لمدة  30دقيقة.
ً
ساخنا.
8يقدم
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األسبوع الرابع

سمك السلمون
المخبوز بمسطردة
الديجون

المكونات
• 1فيليه سلمون
• 1ملعقة كبيرة بقدونس
ً
ناعما
طازج مفروم
• 1ملعقة مائدة مسطردة
ديجون
• 2/1ملعقة مائدة عصير
ليمون
• 1ملعقة طعام زيت
زيتون
•½ فصوص ثوم مفرومة
ً
ناعما
•الملح والفلفل حسب
الذوق
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طريقة التحضير:
.
.
.
.
.

1نسخن الفرن إلى
 180درجة.
2نخلط جميع المكونات
معا ،باستثناء السلمون،
ً
في وعاء صغير.
3نغلف السلمون بالمزيج
منقوعا لمدة
و نتركه
ً
 30دقيقة.
4نضع السلمون على ورق
زبدة على صينية خبز و
نضعها في الفرن.
5نخبز السلمون لمدة
 10دقائق
( 5دقائق لكل جانب).

األسبوع الرابع

نموذج يوم فى األسبوع الرابع
الساعة :9
بيضة مسلوقة مع ملعقة صغيرة جبنة قريش
الساعة :10:30
خليط الواى بروتين
الساعة :11
كوب كاكاو باللبن
الساعة :2
قطعة صغيرة سلمون مشوي
الساعة :3
كوب نعناع
الساعة :5
 3مالعق جبنة قريش
الساعة :7
خليط الواى بروتين
الساعة :9
كوب بابونج
ال تنسى شرب السوائل الشفافة
بين الوجبات ،من  2 – 1.5لتر يومياً.
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األسبوع الرابع

يومًا ما
سوف تشكر
نفسك
على عدم
االستسالم
42

األسبوع الرابع
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األسبوع الخامس 

األسبــوع الخامس 
أطعمة غنية بالبروتين،
طرية ،لينة و مهروسة
ً
جيدا مثل:
•جبنة قريش
•بيض
•الجبنة الصلبة قليلة
الدسم.
•شيدر.
•فالمنك.
•جودة.
•إيمنتل.

أسماك خفيفة

•تونة
•سالمون
•ماكريل
•بلطى أو بورى
•جمبرى مسلوق

اللحوم

•الفراخ.
•األرانب.
•البط.
•الديك الرومى.
•شرائح فصوص الرومى
السليمة

بقوليات

•فول
•الفاصولياء البيضاء
•الفاصولياء الحمراء
•حمص
•عدس
•كبدة

فواكه و خضار بيوريه
( تفاح – خوخ -جزر)

•خضار و فواكه طازجة مع
جيدا ً
ً
جدا
المضغ

ملحوظــة :ال تنســى تنــاول الــواى بروتيــن مرتيــن يوميـ ًـا
باإلضافــة إلــى الســوائل األخــرى.
ً
ص
جــدا طــول رحلــة إنقــا 
الســوائل الشــفافة ضروريــة
ن
الــوزن لتفــادي الجفــاف ،يفضــل شــرب الســوائل بيــ 
الوجبــات و ليــس معهــا.
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األسبوع الخامس 

سلطة الفاصوليا
المكسيكية

المكونات
•نصف كوب فاصوليا سوداء
•نصف كوب فاصوليا حمراء
•نصف كوب فاصوليا بيضاء
• 1فلفل أخضر مفروم
• 1فلفل أحمر مفروم
•نصف كوب كزبرة مفرومة
• 1زيت زيتون مائدة
• 1ملعقة مائدة عصير ليمون
•ملح ،فلفل ،بابريكا و كمون
حسب الرغبة

طريقة التحضير:
.

.
.
.

1لتحضير الصوص :في وعاء
صغير يضاف زيت الزيتون،
عصير الليمون الفلفل الحلو،
الكمون ،الملح والفلفل و
يخلطوا ً
معا.
2نغسل ونشطف الفاصوليا
ونطبخها.
3نضف جميع المكونات األخرى
معا.
ً
4ثم نضيف الصوص إلى
الخضار و نخلطها.
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سلطة
الجرجير

المكونات
• 2كوب جرجير
• 1كوب فطر طازج
•نصف كوب جوز محمص
• 2ملعقة صغيرة جبن
بارميزان
• 1ملعقة صغيرة زيت زيتون
• 1ملعقة مائدة عصير
ليمون
•الملح والفلفل حسب
الذوق
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طريقة التحضير:
1 .لتحضير الصوص :في
وعاء صغير يضاف زيت
الزيتون ،الخل ،الخردل،
الملح والفلفل ويخلطوا
ً
معا.
2 .أضف جميع المكونات
معا.
األخرى ً
3 .ثم أضف الصوص إلى
الخضار واخلطها.

األسبوع الخامس 

فاهيتا
الجمبري

المكونات
• 200جرام جمبري مقشر
ومنقوع
•½ فلفل أصفر
•½ فلفل أحمر
•½ فلفل أخضر
•½ بصل متوسط شرائح
• 1فص ثوم مفروم
• 1ليمون معصور
• 1ملعقة شاي زيت
• 1ملعقة كبيرة بهارات
فاهيتا

طريقة التحضير:
.
.
.

.
.
.

1في وعاء نخلط نصف عصير
الليمون والثوم والروبيان
ونتركه يتبل لمدة ساعتين.
2في وعاء آخر ،نخلط باقي
عصير الليمون والبهارات
معا.
والخضار ً
3نضيف الزيت في مقالة
ونشعل النار على نار
متوسطة ثم نضيف البصل
ونقلب حتى يلين ثم نضيف
الجمبري ونستمر في
التقليب.
4نضيف مزيج الخضار إلى
المقالة ثم نقع الجمبري.
5نستمر في التقليب و
نخفض الحرارة ويطبخ حتى
تنضج جميع المكونات.
ً
ساخنا.
6يقدم
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األسبوع الخامس 

كبدة
اسكندراني

المكونات
• 200جرام من كبد البقر
المقطع إلى شرائح
•½ فلفل رومي مقطع
إلى شرائح
•½ بصل مقطع شرائح
• 1فص ثوم مفروم
• 1ملعقة صغيرة كمون
•نصف ملعقة صغيرة
مسحوق بهارات
• 1ملعقة مائدة خل
• 1ليمون معصور
• 1ملعقة صغيرة زيت
•الملح والفلفل حسب
الذوق

طريقة التحضير:
.

.
.
.
.
.
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1في وعاء نضيف شرائح
الكبد إلى الليمون والثوم
والخل والبهارات ونتركها
حتى تتبل طوال الليل.
2في مقالة على نار
متوسطة نضيف الزيت
والبصل ونقلب حتى يلين.
3نضيف الكبد إلى المقالة
و نقلب حتى يتحول لونه
إلى البني.
4نضيف الفلفل الحلو إلى
المقالة و نستمر في
التقليب.
5نخفف الحرارة و نغطي
المقالة حتى ينضج الكبد.
6نقدمها مع الخضار
السوتيه.

الساعة :9
 3معالق فول

األسبوع الخامس 

نموذج يوم فى األسبوع الخامس
الساعة :10:30
خليط الواى بروتين
الساعة :11
كوب سموزى
الساعة :2
قطعة صغيرة كبدة إسكندرانى
الساعة :3
كوب نعناع
الساعة :5
كوب شوربة عدس
الساعة :7
خليط الواى بروتين
الساعة :9
كوب بابونج
ال تنسى شرب السوائل الشفافة بين
ً
يوميا.
الوجبات ،من  2 – 1.5لتر
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األسبوع الخامس 
50

الدجاج م 
ن
أهم مصادر
البروتين

األسبوع الخامس 

•و طريقــة تســوية الفــراخ إذا كانــت صحيحــ ة
تجعــل عمليــة المضــغ أســهل.
•شوى الدجاج مع تغطيتها تجعلها طرية.
•تجنب تناول القطع المحروقة.
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األسبوع السادس و السابع

األسبوع السادس و السابع
نبتدى نجرب كل أنواع
البروتين الحيوانى و لكن
جيدا ً
ً
جدا.
يجب المضغ

•الفراخ.
•األرانب.
•البط.
•الديك الرومى.
•شرائح فصوص الرومى
السليمة.
• نبدأ األول باللحمة
المفرومة ( اللحمة
الحمراء قليلة الدسم ) ثم
لحمة صحيحة.
•اللحمة الباردة.
•البسطرمة.
•الجبنة الصلبة قليلة
الدسم.
•شيدر -فالمنك -جودة-
امنتال.
•خضار و فواكه طازجة مع
جيدا ً
ً
جدا.
المضغ

نتفــادى الالنشــون أو أى لحــوم
صناعيــة مفرومــة ألن نســبة
ً
جــدا
الدهــون فيهــا عاليــة
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األسبوع السادس و السابع

كفتة
داود باشا

المكونات
• 200جرام لحم مفروم
• 1فص ثوم مفروم
• 1بصلة مفرومة ناعماً
• 1بيضة
•½ ملعقة طعام من فتات
الخبز
• 1ملعقة صغيرة زيت
• 1طماطم كبيرة
• 1كوب صلصة طماطم
طازجة
•نصف ملعقة صغيرة زعتر
مجفف
•الملح والفلفل حسب
الذوق

طريقة التحضير:
.
.
.
.
.
.
.
.

1في وعاء ،نخلط اللحم المفروم مع
نصف البصلة وفتات الخبز والملح
معا.
والفلفل والبيض والزعتر ً
2نشكل كرات من الخليط نتركها لترتاح
لمدة  30دقيقة.
3في مقالة نضيف الزيت على نار
متوسطة ونقلب كرات اللحم حتى
ً
جانبا.
تحمر وتترك
4في مقالة يضاف الزيت على نار
متوسطة ثم يضاف البصل والثوم
ثم يقلب حتى يصبح نصف شفاف.
5نضيف الطماطم و نستمر في
التحريك ثم نضيف عصير الطماطم.
6نتركها تنضج حتى تتكاثف ثم نضيف
الملح والفلفل وأي توابل أخرى
حسب الرغبة.
7نضيف كرات اللحم إلى صلصة
الطماطم نخفف النار.
8نغطي المزيج ونتركه لمدة  30دقيقة
حتى ينضج.
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األسبوع السادس و السابع

كفتة بانيه
مخبوزة بالفرن

المكونات
• 200جرام لحم مفروم
• 1بصلة مفرومة ناعماً
• 2بيضة
• 2ملعقة طعام من فتات
الخبز
• 1ملعقة صغيرة زيت
•نصف ملعقة صغيرة
زعتر مجفف
•الملح والفلفل حسب
الذوق
• 1كوب حليب خالي
الدسم

طريقة التحضير:
.

.
.
.
.
.

.
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1في وعاء ،نخلط اللحم المفروم،
البصل ،ملعقة كبيرة من فتات
الخبز ،ملح ،فلفل ،بيضة ونصف
معا.
ملعقة كبيرة من الزعتر ً
2نشكل الفطائر بالخليط نتركها ترتاح
لمدة  30دقيقة.
3نخلط الحليب مع بيضة واحدة
و نضيف الملح والفلفل حسب
الرغبة.
4نضح شرائح اللحم في المزيج و
نتركها لمدة  30دقيقة.
5نسحن الفرن إلى  180درجة و نحضر
صينية خبز بالفرن و نضع عليها
ورقة زبدة.
6نضع شرائح اللحم في فتات الخبز و
نقلب من الجانبين ثم نضعها على
صينية الخبز بعد دهنها بالزيت على
الجانبين.
7نضعها في الصينية في الفرن و
نقلبها على الجانبين حتى تنضج
بالكامل و تحمر.

األسبوع السادس و السابع

شاورما
الدجاج

المكونات
• 500جرام شرائح دجاج مقطعة
إلى شرائح
• 1زبادي خفيف
• 1فص ثوم مفروم
•ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة
•½ ملعقة مائدة كمون مطحون
• 2/1ملعقة شاي فلفل حريف
مطحون
• 1ملعقة شاي بابريكا مدخنة
•الملح والفلفل حسب الذوق
• 1ملعقة مائدة عصير ليمون
• 1ملعقة صغيرة زيت زيتون
•½ فلفل رومي مقطع إلى شرائح
•½ بصل مقطع شرائح
•½ طماطم مقطعة إلى شرائح

طريقة التحضير:
.
.
.

.
.

1في وعاء نخلط اللبن مع جميع
البهارات والثوم ثم نضيف شرائح
الدجاج إليه.
2نتركه لينقع لمدة ساعة.
3نضع مقالة شواء على نار
متوسطة ثم نضيف الزيت ثم
البصل و نستمر في التقليب
حتى ينضج.
4نضيف الدجاج إلى المقالة مع
االستمرار في التقليب من جميع
الجوانب حتى يكاد ينضج.
5نضيف الفلفل الحلو والبصل و
نستمر في التقليب حتى تنضج
جميع المكونات.
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األسبوع السادس و السابع

الدجاج
المشوي

المكونات
• 1دجاجة كاملة
• 1فص ثوم مفروم
• 1زبادي خفيف
• 2ملعقة كبيرة بهارات
الدجاج
• 2ملعقة شاي زعتر
مجفف
• 1ملعقة صغيرة
مسحوق الثوم
• 1ملعقة شاي مسحوق
بصل
•الملح والفلفل حسب
الذوق
• 5أوراق غار

طريقة التحضير:
.
.

.
.
.

.
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1اغسل الدجاج و قسمه
إلى  4قطع.
2في وعاء صغير نضيف
الزبادي مع جميع
المكونات األخرى و
ً
جيدا.
نخلطهم
3نسخن الفرن على حرارة
 200درجة
4نضيف خلطة التتبيلة إلى
الدجاج و نتركها منقوعة
لمدة ساعة.
5نضيف الدجاج إلى
صينية الفرن ونغطيه
بورق األلمنيوم ونضعه
في الفرن.
6نتركيه للطهي لمدة 45
دقيقة.

األسبوع السادس و السابع

شوربة دجاج
بالخضار
( مينسترون)

المكونات

• 1ملعقة صغيرة زيت زيتون
• 1فص ثوم مفروم
•½ بصل أصفر مقطع إلى
مكعبات
• 1جزر متوسط الحجم مقطع إلى
شرائح رفيعة
ً
خشنا
• 1سيقان كرفس مفرومة
• 1ملعقة صغيرة من الزنجبيل
المبشور الطازج
•¼ ملعقة صغيرة كركم مطحون
• 2كوب مرق دجاج
• 100جرام صدور دجاج منزوعة
العظم والجلد
•¼ ملعقة صغيرة روزماري
المفروم الطازج
•¼ ملعقة صغيرة زعتر مفروم
طازج منزوع السيقان
•الملح والفلفل حسب الذوق
•نصف كوب بازالء مجمدة
(اختياري)

طريقة التحضير:
.
.

.

.
.

1نضع قدر الطهي على نار
متوسطة و نضيف الزيت.
2بمجرد أن يسخن الزيت ،نضيف
الثوم ،البصل ،الجزر والكرفس و
ُيطهى لبضع دقائق حتى يصبح
شفافا.
البصل
ً
3نضيف الزنجبيل المبشور
والكركم المبشور و نتركهم على
النار لمدة  30ثانية حتى تنضج
قليال ،ثم نضيف مرق
البهارات
ً
الدجاج ،صدر الدجاج ،روزماري،
الزعتر ،الملح والفلفل.
4نترك الحساء ليغلي.
5نخفف الحرارة إلى متوسطة
منخفضة و نتركها على نار هادئة
بدون تغطية لمدة  25-20دقيقة
أو حتى ينضج الدجاج بالكامل.
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شوربة المأكوالت
بحرية

المكونات
• 200جرام خلطة مأكوالت بحرية
• 4/1كوب كرفس مقطع إلى
مكعبات
• 2/1فص ثوم مفروم
• 4/1كوب بصل مقطع مكعبات
•ربع كوب جزر  ،مقطع إلى
مكعبات
• 4/1كوب كوسة مقطعة إلى
مكعبات
• 2/1كوب طماطم مهروسة
• 1كوب مرق دجاج
• 2ورق الغار
•الملح والفلفل حسب الذوق
• 1ملعقة شاي زعتر طازج
مفروم ناعم
• 1ملعقة شاي كمون
• 1ليمون كبير
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طريقة التحضير:
1 .في قدر كبير على نار متوسطة
نضيف المرقة والكرفس
والبصل والجزر وباقي الخضار
باستثناء الطماطم و نستمر في
طهي الخضار على نار متوسطة
لمدة  10 - 5دقائق ثم نخفض
الحرارة إلى درجة منخفضة و
نترك الخضار يطهى لمدة 15-10
أخرى.
2 .بعد أن ينضج الخضار تضاف
الطماطم والثوم والتوابل إلى
نخفف
القدر و يغلى المزيج ثم ّ
النار ونترك الحساء ينضج لمدة
 30دقيقة.
3 .نضف المأكوالت البحرية إلى
القدر و نتركه على نار هادئة لمدة
 30دقيقة إلى ساعة ،أعد تتبيله
بالملح والفلفل حسب الرغبة.

األسبوع السادس و السابع

سلطة
سيزر

المكونات
• 1ملعقة صغيرة زيت زيتون
•ملح وفلفل
• 1فص ثوم مفروم
• 1ملعقة كبيرة خردل ديجون
• 1ملعقة كبيرة من عصير
الليمون الطازج
•½ ملعقة كبيرة مايونيز
خفيف
• 2مالعق شاي جبن
بارميزان
• 2فيليه سمك مشوي
•خس مقطع

طريقة التحضير:
1 .لتحضير الصوص :نخلط
معا ما عدا
جميع المكونات ً
الدجاج والخس والبارميزان
ونتبلها بالملح والفلفل.
2 .نضع الخس في وعاء
السلطة و نضع الدجاجة فيه
ثم نضيف التتبيلة وجبنة
البارميزان.
3 .يمكن إضافة الليمون عند
الحاجة.
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سلطة
كراب لويس

المكونات
• 1ملعقة كبيرة مايونيز خفيف
• 1ملعقة شاي رقائق الفلفل الحار
•نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون
•رشة الثوم المفروم
•الملح والفلفل حسب الذوق
• 1هليون مقطع شرائح
•الخس
• 1خيار مقطع إلى شرائح رفيعة
• 1فجل كبير مقطع إلى شرائح
رفيعة
•حبة طماطم متوسطة مقطعة
إلى شرائح (اختياري)
ّ
ً
مقطعة
جيدا
• 1بيضة مطبوخة
إلى أسافين
• 2عود من لحم الكابوريا ،مقطع
إلى شرائح رفيعة
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طريقة التحضير:
1 .لتحضير الصلصة:
نضيف المكونات
معا و
الخمسه األولى ً
نخلطهم.
2 .في وعاء السلطة
نضيف باقي المكونات
ثم نضيف التتبيلة إليه
ونخلط.

األسبوع السادس و السابع

سلطة
التونة

المكونات
• 1علبة تونة خفيفة في
الماء المصفى
•½ سيقان كرفس مفروم
• 1ملعقة مائدة زبادي
يوناني قليل الدسم
• 1ملعقة كبيرة عصير
ليمون
•نصف ملعقة كبيرة خردل
ديجون
•ملح وفلفل حسب الرغبة
• 2/1ملعقة كبيرة بقدونس
مفروم
•الخس

طريقة التحضير:
1 .لتحضير الصلصة :تخلط
جميع المكونات مع بعضها
ما عدا الكرفس والخس
والتونة.
2 .في وعاء السلطة نضيف
الخس والتونة ثم نضيف
الصلصة.
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البقوليــات
مثلالفول،العدس،الحمصو
الترمسمصادرغنيةبالبروتين و
تعتبرأفضلمصدرللبروتينالنباتيو
لكننتجنباإلفراطفيتناولهمألن
ً
أيضا
البقولياتتحتوىعلى نشويات
وممكنتأثرعلىمعدلالنزولالوزن
لوتم تناولهمبكثرة.

األسبوع السادس و السابع

شيز كيـــك
كداب

المكونات
•كوبزجاجىشفاف
•بسكويتشايمطحون
•زبادياليت
•قطعفواكة (فراولةأو
توت) أوملعقةمربى
صغيرةاليت

.
.
.
.

طريقة التحضير:

1يتموضعملعقتينمن
ل
البسكويتالمطحونفيأسف 
الكوبكطبقةأولى.
2ثميتموضعالزباديأعالهفي
الطبقةالثانية.
ً
ى
أخيراوضعقطعالفواكهعل 
3ثم
سطحالكوب.
4وضعالكوبفيالفريزرلمدة
نصفساعةحتىيتماسك.

ً
أحيانــا الحلويــات بعــد عمليــات
نشــتهي
الســمنة و لتجنــب اآلثــار الســلبية
للســكريات المركــزة،يجـب تنــاول حلويــات
بوصفــات أكثــر صحيــة .
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نموذج لالسبوع السادس
اإلفطار :بيضة مع شريحة
بسطرمة أو كوب لبن مع
ملعقتين شوفان.
سناك :نصف كوب
فراولة.
سناك :خليط الواى
بروتين.
الغداء 3 :مالعق شاورما
فراخ مع شرائح طماطم.
سناك :ربع كوب ترمس.
العشاء :سلطة جبنة
قريش.
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نموذج األسبوع السابع

اإلفطار 3 :مالعق فول
بالخضار.
سناك ١ :شريحة بطيخ.
سناك :كوب زبادى أو لبن
رايب خالى الدسم.
غدا ١ :كفتة فراخ مع طبق
خضار مشكل.
سناك :كوب شاى بلبن
(سكر دايت).
العشاء :خليط الواى
بروتين.

65

األسبوع السادس و السابع

عيش أه بس
بروتين 
ش
عيــــــــــــــ 
السحـــــــــــــاب

المكونات
•3مالعقكبيرةجبنة
قريش.
•3بيضات.
•ملعقةبيكنجبودر.

طريقة التحضير:
.
.
.
.

.
.
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1يفصلالبياضعنالصفار.
ي
2يضافالجبنالقريشإل 
الصفار .
3يخلطالبياضمعالبيكنجبودر
يكون
بالمضربالكهربائيحتى ّ
رغوةكبيرةويزدادحجمه.
4قمبإضافةخليطالصفارمع
الجبنإلىالبياضويقلب
بالملعقةتقليبخفيفحتىال
يفقدالبياضحجمه.
5احضرصينيةوقمبفرشورق
زبدةثمقمبفردالعجينةفي
الصينيةبالحجمالذيتفضله.
6قمبتسخينالفرنعلى1 50
درجةثمادخلالصينيةفي
ى
الفرنلمدة10دقائقأوحت 
النضج.

األسبوع السادس و السابع

أومليتبالفطر 
و السبانخ

المكونات
•بيضة
•ملعقةسبانخطازج ة
متقطعة
•ملعقةفطرمتقطع

طريقة التحضير:
1 .ضربالبيضمعالفطرو
ً
جيدا بمضربالبيض.
السبانخ
2 .إضافةالبهاراتحسبالرغبة.
3 .توضععلىنارهادئة لمدة5
دقائق.
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األسبوع السادس و السابع

MINI EGG
SLIDERS

المكونات
•بيضمسلوق
•شرائحجبنةشيدر
•شرائحفصوصرومىأو
بسطرمة
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طريقة التحضير:
1 .يتمقطعالبيضإلى
نصفينوإزالةالصفار.
2 .نضعقطعالجبنأو
شرائحالرومىبين
نصفينالبياض.
3 .ويمكنإضافةورقيات
خضرةمثلالجرجير.

األسبوع السادس و السابع

HEALTHY
COLESLAW

المكونات
•ربعكوبكرنبأحمرو
أخضرمبشور
•ربعثمرةجزرةمبشور
•ربعكوبزبادىاليت
•2ملعقةلبنخالىالدسم
•ملح  -فلفلأسود -ربع
ملعقةخل
•ربعملعقةسكردايت

طريقة التحضير:

ً
ي
جميعا ف 
1 .نضعالمكونات
ً
جيدا.
إناءونقلب
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األسبوع السادس و السابع

جداألجسامناولكن
الفواكهتحتوىعلىفيتاميناتومعادنكثيرةومهمة ً
ً
أيضاعلىسكرياتوسعراتهاعالية
بعضأنواعالفاكههتحتوى
ً
يوميامنكلنوعفاكهة

فىالجدولالمذكورالكمياتالمسموحة

أنواع الفواكه و الكمية

اتفاح

كوبفراولة

 ٢تين شوكى

 1تينبرشومى

 4مشمش صغير

ن
نصفكوبرما 

كوبتوت

 ١كاكا

1كمثرى

 1يوسفى

 ١خوخ

أوعنب

1 ١برتقال

كوبحرنكش

 1تفاح

 1كيوى

2يوسفيصغير

 3شرائح كنتالوب

 1برقوق

فى حجم كف اليد

أو شمام أو بطيخ
 2شريحةأناناس

مسموح الموز و المانجو و التمر بكميات قليلة
( نصف موزة كبيرة –  3مالعق مانجو 2 -تمر) و ليس بشكل يومى

إنت بتعمل ده لنفسك مش لحد تانى
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األسبوع السادس و السابع

أنظمة غذائية إلنقاص الوزن
بعد األسبوع السادس
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األسبوع السادس و السابع
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األسبوع السادس و السابع
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للوصول ألفضل وزن بعد عمليا 
ت
ب تقليل النشويات ألنها تأثر
السمنة يج 
ً
سلبا على معدل نزول الوزن
موضحفيالجدولأدناهأنواعوكمياتالنشوياتالمسموحبه
مسموحأثناءاليومحصةنشوياتواحدةفقطواالبتعادعنمنتجات
الدقيقاألبيض (عيشالشامى-الفينو-البيكرولزوالصنبايتس)

ربع رغيف بلدى
شريحة توست بنى
 1بيتى بان صغير أو
نصف فينو بنى
 2ملعقة شوفان
أو فريك أو برغل أو
كسكسى
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ثلث كوب ذرة مطبوخ
ثلث كوب بازالء
مطبوخ
 2مالعق بطاطا أو
بطاطس متوسطة

  3كوب فشار
 2مالعق قلقاس
 2بقسماط صغير سن
 2مالعق دقيق أ و
جنين قمح

 2ملعقة معكرونة 
 2محشى كرنب أو ورق
عنب
 2مالعق أرز 
 1محشى بازنجان أ و
فلفل

لتجنب أى نتائج عكسية 
يرجى اتباع هذه
اإلرشادات
•تجنبشربالسوائلدفعةواحدةولكن
ببطءشديد (رشفات)حيثتعطىفرصة
للتنفسبينالرشفات .
•يجبمراعاةاألكل ببطءشديدمعالمضغ
ً
ً
مهروسامع
جيداحتىيصبحقوامالطعام
عدموجودأىقطعقبلالبلع) 25مرة (
•يمكنأنتستغرقالوجباتمن15الى 20
دقيقةكاملةلالنتهاء.
•تجنبتناولالموادالغذائيةالصلبة
معابليجبتركمدةزمنية
والسائلة ً
بينهما (التقلعن30دقيقة).
•ممنوعاستخدامالشفاطةأوالشاليمو.
•المشروباتخاليةمنالسكراألبيض
وسكرالفركتوز (سكرفواكه)ويمكن
استخدامسكردايتولكنعدماإلفراط
فيتناوله.
•ممنوعالمشروباتالكحولية ،الغازية
واأللبان.
•االمتناععنالحمضياتمثلالليمون ،
البرتقال،الصلصةالمركزةواألطعمة
الحارةحتىمراجعةالطبيب.
•االمتناععنالحلوياتواألكلالجاهزأو
المعلب.
•كميةالسوائلاليوميةالتقلعن1.5لتر.
•عندالشعوربالشبعيجبالتوقفعن
األكلوعدمالشرببعدهامباشرة .
•األكلفيأطباقومالعقصغيرة تساعدنا
فيتناولكميةصغيرةمنالطعام.
يومياالتقلعن
ً
•ممارسةرياضةخفيفة
ً
يوميا.
30-20دقيقة
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الجوع الكاذب
أجسادنافيحاجةدائمةللتغذية
للعملبشكلصحيح،ولكننا
أحيانً انشعربالرغبةفياألكلبدون
الشعوربالجوعنتيجة لمشاعر
مختلفة كالغضب،الضغطالنفسي،
احياناحتى
ً
الوحدة،التوتروالمللو
السعادة ،هذامايسمىب (األكل
العاطفي).
إدراكسببالرغبةفياألكلمهم
ً
جدا،يطلقعليه (الوعىباألكل(
التأكدمنإحساسكبالجوعمهم
جدالضمانحفاظكعلىالعملية.
ً
يجبأنندركأناإلحساسبالجوع
الحقيقىيأتيمنالمعدةوليسمن
عقلكالباطن.
الجوعالقادممنعقلكجوعكاذب
سببهعاداتخاطئةكنانتبعهاقبل
العمليةوغيرقادرينعلىالتوقف
عنها.

للتغلب على الجوع
الكاذب:
٪تخطيطالوجباتبالمواعيد.
جيدا ً
جدا.
ً
٪األكلببطءمعالمضغ
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سناكس صحية و مشبعة بيها
بروتين إلنقاص الوزن
•كوبلبنخالىالدسممعكاكاوخاموسكردايت
•كريمكراملباستخدامسكردايت
•سلطةالزبادى كوب زبادى مع ثمرة خضار أو فاكهة
•ثلثكوبمكسراتمعكوبفشار
•سلطةسىفود ملعقةذرةوخسوملعقتينتونةأو
سلمونأورنجة
•سلطةبيض
•زبدةفولسودانىبيتىمعشرائحتفاح
•سلطةحمصبالخيار 2ملعقةحمصمطبوخمعملعقة
زبادىوملعقةصغيرةطحينة
•نصفكوبفولحراتى
•سلطةبقول خضارمشكلمع2ملعقةفاصولياءأحمر
•سموزىبيتىنصفكوبلبنرايبمع2فراولة أوأى
فاكهة
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أكل قد إيه؟
معدتكصغيرةومشهتقدرعلىتحمل
أكلكثيرفيالبدايةفممكننبدأب3-2
مالعقصغيرةمنالطعامفيالمرةالواحدة
والتوقفعناألكلعندالشعوربالشبعدون
االمتالء،منالضروري فيهذهالمرحلةتناول
وجباتصغيرةمتعددة ( ) 7 – 5أثناءاليومغنية
بالبروتينعشاننحافظعلىالكتلةالعضلية.
تدريجياالكمياتبتزيدمعالوقتوبنوص 
ل
ً
لمرحلةأنحجمالوجبةبتكونفيحجمبولة
الشوربة ( 250مل)معاالكتفاءفيهذهالمرحلة
ب3وجباترئيسيةمع1أو2سناكفياليوم
كافي ً
جداللحفاظعلىمعدلنزولجيدولكن
التصلإلى مرحلةاالمتالء.

اعرف إزاى إذا حصل
امتالء؟

عندالشعوربالزغطة،القىء،الميلللقىءأو
ألمبالمعدة

قاعدة د .أحمد المصرى
الذهبية للحفاظ على
العملية

تثبيتكمياتاألكلبحيثإنناناكلحتىالشبع
س )قدرالمستطاع).
ولي 
نسبةاألكلالصحىتكون%80 منإجمالى
النظامالغذائياليومى.
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الرياضة

الرياضةبعدعملياتالسمنةمهمةبنفسأهميةالتغذية،فإنها
تساعدكعلىخسارةالوزنوتنشيطالدورةالدموية،تستطيع
تدريجيامنأجلالمساعدة
ً
ممارسة تمارينبسيطةمريحةوتزداد
علىحرقالدهونوالحفاظعلىالكتلةالعضلية.

إمتى أبدأ رياضة؟؟

بعدأسبوعينمنالعمليةممكنالبدءفيتمريناتخفيفةمثل
المشىالخفيف.
يجبزيارةالمدرببالعيادةلمعرفةالتمرينالمناسبةحسبالحالة.

79

Dumping
syndrome
متالزمة اإلغراق

متالزمةاإلغراقعبارةعن مجموع ة
ً
أحيانابعدعمليات
أعراضهابتحصل
السمنة.
عادةً التستمرأكثرمن 18-12شهربعد
العملية.

األسباب

•السكرياتالبسيطة (العسلو
العصيرالمركزوالحلويات ) حتى
بكمياتصغيرة.
•تناولالمشروباتبعدوقتقصير
منتناولالطعام.
•تناولاألطعمةالدهنية.
•شربالكحوليات.

يمكنأنتحدثمتالزمةاإلغراقبعد10
إلى30دقيقةمنتناولالطعاموأعراضه
آالمفيالبطن،انتفاخات،الغثيان،
التقيؤ،اإلسهال،الصداع،التعب،
وانخفاضضغطالدم.
ويمكنحدوثهبعد 3-1ساعاتمن
األكلوأعراضهاالعرق،الضعف،االرتباك
والجوع.
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التعامل مع األعراض:

•تجنبالكربوهيدراتالبسيطةلتجنبارتفا ع
نسبةالسكرفيالدممثلالسكراألبيض،
العسل،المربىو الحلويات -العصائروالفواكة
ذاتمعدلسكرىعالى -األرزاألبيض
والمعكرونة  -منتجاتالدقيقاألبيض .
•زيادةكميةاأللياف (مثلالخضرواتالطازجة)
•زيادةالبروتينفىالوجباتالتيبهاكربوهيدرات
مثل :منتجاتاأللبانقليلةالدسم -اللحوم

الحيوانية  -الخضرواتالطازجة.
•تناولوجباتصغيرةمتعددةأثناءاليوم ( )7-6
ً
جيداوتناول
بدلمن3وجباتكبيرةمعالمضغ
الطعامببطء.
•الفصلبينالوجباتوالمشروبات (المشروبات
30-15دقيقة قبلالوجباتوتأخيرهاحتى 90-30
دقيقةبعدالوجبات)
•االستلقاءبمجرداالنتهاءمنتناولالطعام،هذا
يقللمنأعراضمتالزمةاإلغراقعنطريق
إبطاءإفراغالطعاممنالمعدة.
•فيحالةحدوثأعراضهبوطيجبتناول
ب
ملعقةصغيرةعسلأومربى أونصفكو 
عصيروانتظار.
•30-15دقيقةثمتناولوجبةصغيرةبيها
خضرواتوبروتينمثل:
 كوبزباديصغيربهخيارمبشور. 2ملعقةجبنةقريشمعجرجيرأوخصمقطع.
 -شريحةتوستبنىو2ملعقةتونة.
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الحمل بعد عمليات
السمنة

بعدعملياتالسمنةبتزيدنسبة
الخصوبةواإلنجابلذلكيجب
استخداموسيلةمنعحملعدا
الوسيلةالهرمونية،معالمالحظةأن
األطباءينصحوابتجنبالحملسنة
كاملةبعدعملياتالسمنة.

التدخين

منالواردحدوثقرحفيجدار
المعدةبسببالتدخينلذلك
ينصحاألطباءبتقللالتدخين
بعض األعراض الوارد حدوثها
بعد جراحات السمنة و كيفية
التعامل معها

اإلمساك

األسبابالشائعةلحدوثاإلمساك
هيقلةالحركة،نقصالسوائلو
األلياف،منالواردحدوثهفيالفترة
األولىبعدالعملية،يمكنتجنبه
عنطريقاإلكثارمنالحركةبعمل
تمريناتبسيطةوشربالسوائل
( 2-1.5لتر )وتناولالخضروات
الطازجة.
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اإلسهال

مناألسبابالشائعةلإلسهاله 
ي
وجودبكتيرياماأوزيادةالسكرياتأو
الدهونفياألكللذايجبتجنبهم
وتعويضالسوائلالمفقودةمن
اإلسهال.

الجفاف

يعدالجفافمنأشهراألعراض
حدوثابعدالعملية،منعالما 
ت
ً
الجفافلونالبولالغامق،
جفافالجلدالمسببللترهالتو
والتجاعيد،يمكنتفاديهاعنطريق
المداومةعلىتناولالكميةالكافية
منالسوائل الشفافةبينكلوجبة
مع تقليلالمشروباتالتيتحتوي
علىكافايينمثلالقهوة،الشايو
الشاياألخضرألنهممدرينللبول .

القىء

سببالقىءبعدالعمليةيكونعاد ة
عدمالمضغالجيد أوزيادةفيحجم
الوجبة،لذامناألفضلأخذقطمات
ً
جيدا،
صغيرةمعالتركيزفيالمضغ
تحديدكمياتالطعام
منالواردحدوثقيءمعالبعض
بسببمشكلةتسمىب
 Intoleranceوهىصعوبةالهضم
ألنواعمعينةمنالطعاممثلالفراخ،
اللحمة،األرزوالمأكوالتالدهنية
فيالفترةاألولىبعدالعملية ،في
حالةحدوثهذهالمشكلة ُيرجى
ً
مؤقتا.
تجنبهذهاألطعمة
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تساقط الشعر
ظاهرةتساقطالشعرتحدثمععدد
جدامنالحاالتبعدعمليات
كبير ً
السمنةويعودذلكلسوءالتغذية،
لتفاديهذهالمشكلة ُيرجىااللتزام
بالفيتاميناتوالواىبروتين.
فيحالةزيادةالتساقطننصحبزيارة
طبيبةالجلديةالموجودةبالعيادة.

الحموضة و االرتجاع
س
•شربالماءبينالوجباتولي 
أثناءالوجبة.
م
•عدماالستلقاءبعدتناولالطعا 
بساعةوعدمالنومإالبعداألكل
بساعتين.
قليالأثناءالنوم.
ة

المخد
•رفع
ً
•تجنباألطعمةالمالحة
،المخلالت،المقليات،األطعمة
الحريفة،المشروبات الغازية،
الحمضيات،القهوةوالشاى.
•التقليلمنالدهونالمضافة
الىالطعام.
•يجبلبسمالبسفضفاضة.
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ثبات الوزن
ظاهرةطبيعيةواردةالحدوثتُ سمىبالثباتالفسيولوجى،وهي
عبارةعنثباتفيالوزنلمدةأقلمن6أسابيعولكنهيعاودالنزول
مرةأخرى.
لكنلوحدثثباتفيالوزنألكثرمن6أسابيع،فيهذهالحالة
ننصحبعملمذكرةطعاموحجزاستشارةمعطبيبالتغذية.
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استمتع بحياتك بعد
جراحات السمنة
مؤشرجودةالحياةيتحسن
 لدى  95%من الحاالت.
االكتئابيختفىبنسبة 55% .
انقطاعالتنفساثناءالنوميختفي
بنسبة  74%الى 98%
حساسيةالصدر او تختفي
بنسبة  80 %او تختفي
أمراضالقلبواألوعيةيقلمغدلاإلصابة
بنسبة 82 %
ارتفاعضغطالدميتحسن
بنسبة  52 %الى 92%
ارتجاعحمضالمعدةيقل
بنسية  72 %الى 98 %
السلسالبولييتحسن
بنسبة  44 %الى 88%
تآكلالمفاصليتحسن
بنسبة  41 %الى 76%
مرضالنقرسيختفى
بنسبة 77%
ركودالدمفىأوردةالقدمينيتحسن
بنسبة 95%
اضطراباتالدورةالشهريةتنتظموتختفى
المشكلةبنسبة 100%
مرضالسكرييتحسن
بنسبة 83 %
اضطراباتالتمثيلالغذائيتقل
 بنسبة 80%
اضطراباتالكبدتقلالدهونعلىالكبد
بنسبة90%وااللتهابات
بنسبة37 %والتليفبنسبة20%
ارتفاعمعدلالكوليستروليقل
بنسبة63%
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، شهور3 التحاليل المطلوبة بعد
 شهور و سنة6
CBC
Serum iron & transform
Serum Ca ( Total & Ionized)
Serum urea & creatinine
Mg & Zn
Serum Vitamin B12
Serum D
Albumin
PTH & R.B.S. & SGPT
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ألننا نؤمن أن الوصول للوزن المثالى بصحة دى
رحلة طويلة و الزم تالقى حواليك اللى يدعموك
فيها ،قررنا ندعمك بطريقة مختلفة ..بكتاب جديد
فيه كل الوصفات الصحية و النصائح اللى ممكن
تحتاجها بعد عمليات السمنة ..علشان متكونش
لوحدك فى رحلتك ..احنا معاك

دكتور أحمد المصرى

دكتوراه الجراحة العامة
استشارى جراحة المناظير و السمنة
زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا
عضو الجمعية األوروبية و المصرية لجراحة السمنة
مؤسس مركز  POUR TOIللخدمات الطبية التجميلية
حاصل على شهادة اإلمتياز العالمية فى جراحات السمنة

دكتورة هاجر سعيد
استشاري التغذية العالجية
LIFE COACH

