
 

 الوجبة النوع عدد احلصص البدائل

  نشوايت 1.5 نصف خزب عريب

 

 الفطور

 

 

 

 حليب 1 كوب حليب قليل ادلمس

غرام جبنة بيضاء 06  بروثني 2 

 خضار 1 رشاحئ طامطم و خيار

شاي زيت زيتون ملعقتني  دهون 2 

 ا ضافات - ملعقة طعام زعرت

  نشوايت 1.5 نصف كوب أ رز مطبوخ

 الغداء

 

غرام حلم 06  بروثني 3 

 خضار 1 كوب سلطة خضار ورقية

 دهون 1 ملعقة شاي زيت زيتون

  نشوايت 1.5 نصف خزب عريب

غرام دجاج مشوي 06 العشاء  بروثني 3 

 خضار 1 نصف كوب برولكي و جزر مطبوخ

 

 

  الوجبة  النوع عدد احلصص البدائل  

  نشوايت 1.5 نصف خزب عريب

 

 الفطور

 

 

 

حليب قليل ادلمسكوب   حليب 1 

غرام جبنة بيضاء 06  بروثني 2 

 خضار 1 رشاحئ طامطم و خيار

شاي زيت زيتون ملعقتني  دهون 2 

 ا ضافات - ملعقة طعام زعرت

 وجبة خفيفة فواكه 1 حبة متوسطة ثفاح 

  نشوايت 1.5 نصف كوب أ رز مطبوخ

 الغداء

 

غرام حلم 06  بروثني 3 

ادلمسكوب لنب قليل   حليب 1 

 خضار 1 كوب سلطة خضار ورقية

 دهون 1 ملعقة شاي زيت زيتون

حبات متر 3  وجبة خفيفة فواكه 1 

 نشوايت 1 رشحيتني شابوره

  نشوايت 1.5 نصف خزب عريب

غرام دجاج مشوي 06 العشاء  بروثني 3 

 خضار 1 نصف كوب برولكي و جزر مطبوخ

 22/10/2020 والعشرينثاني قائمة طعام اليوم ال

  1500السعرات الحرارية 

 1200السعرات الحرارية 



 

 

وجبةال  النوع عدد احلصص البدائل   

  نشوايت 1.5 نصف خزب عريب

 

 الفطور

 

 

 

 حليب 1 كوب حليب قليل ادلمس

غرام جبنة بيضاء 06  بروثني 2 

 خضار 1 رشاحئ طامطم و خيار

زيتون زيتملعقة طعام   دهون 3 

 ا ضافات - ملعقة طعام زعرت

 وجبة خفيفة فواكه 1 حبة متوسطة ثفاح 

  نشوايت 3 كوب أ رز مطبوخ

 الغداء

 

غرام حلم 06  بروثني 3 

 حليب 1 كوب لنب قليل ادلمس

 خضار 1 كوب سلطة خضار ورقية

 دهون 1 ملعقة شاي زيت زيتون

حبات متر 3  وجبة خفيفة فواكه 1 

 نشوايت 1 رشحيتني شابوره

  نشوايت 3 حبة خزب عريب

غرام دجاج مشوي 06 العشاء  بروثني 3 

 خضار 1 نصف كوب برولكي و جزر مطبوخ

 

 

  1800الحرارية  السعرات


