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سريعة تائج  ن
هذا هو الوقت المناسب لتطوير المهارات

الالزمة لتناول الطعام بشكل جيد في

المنزل. هذه الحمية هي لمدة 4 أسابيع إذا

التزمت بها وقمت ببعض التمارين اليومية

فسوف ترى نتائج ملحوظة. حتى إذا لم

تتبعها بشكل منتظم لكنك اتبعت هذه

النصائح السريعة فسوف ترى تحسن أيضاً

 اإلمتناع عن طلب األكل من الخارج

اإلمتناع عن السكر المضاف والحلوى

 تحضير جميع الوجبات في المنزل

تناول نصف طبق العشاء من الخضار

حقائق غذائية

ال يمكنك التعويض بالرياضة عن برنامج غذائي غير 

صحي

العضالت تبنى في المطبخ قبل النادي الرياضي

شكل جسمك يعتمد عىل ٣٠% من الرياضة و٧٠٪ من

النظام الغذائي

أساس نحت الجسم يكون في نوعية الطعام المتناولة

أما النادي الرياضي فهو يكمل النتيجة فقط



حمية تصميم  تم   
SBX ISOLATION

4 WEEK 
بسيطة لتكون 

 اإلستغناء عن:

ترانس فاتس أو الدهون المتحّولة 

الدقيق المكرر

األغذية المصنعة

البرنامج  الغذائي الخاص بالعزل هو خيارك األمثل، فهو

يتضمن نصائح غذائية و نماذج يومية للطعام، وضعت من

قبل أخصائيين تغذية متمرسين، ستسهل لك حياتك

وتجعل خسارتك للوزن أمر سهل

مع ممارسة الرياضة حتى 4 مرات في األسبوع لمدة 30

  دقيقة في كل مرة و-اتباع هذه القواعد

البسيطة ، فسوف ترى النتائج بسرعة

استخدم الدليل أدناه إلنشاء قائمة لنفسك لتتبعها لمدة 4 

أسابيع عىل األقل. إذا التزمت بها حتى في هذا الوقت

القصير سترى النتائج

 

إعتمد في غذائك الصحي عىل  الخضروات

واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات

والبذور وليس السكر

نبدأ! بنا  هيا 



 
هناك إعتقاد خاطئ بأن تجنب تناول اإلفطار يساعد عىل خسارة الوزن، فعندما تكون وجبة اإلفطار صحية

ومتوازنة، ستساعد عىل تنشيط معدل الحرق،  و تمنعك من الجوع اإلضافي في وقت الغداء مما يؤثر عىل

اختياراتك وحجم حصتك
 
 

من مزايا اإلفطار الصحي األخرى:
 

تحسين األداء والتركيز 
 

المزيد من الطاقة والقوة للنشاط البدني والوقاية من نقص السكر في الدم أثناء التدريب 
 

المزيد من العناصر الغذائية والمعادن  باإلضافة إىل خفض معدل الكولسترول 
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الحبوب الغنية بااللياف  فقط ، ال سكر ، ال فواكه ، ال جرانوال وال ألواح حبوب مهما ذكر عىل العلبة أنها

صحية

 
١/٢ كوب من الشوفان العادي مع ½ كوب من الحبوب الغنية باأللياف والخالية من السكر (اسألنا إذا لم تكن متأكًدا) 

مع الحليب الخالي من الدسم + حفنة من التوت األزرق إلعطائها بعض الحالوة. يمكنك استبدال الحليب بنصف القوة

المخفوقة من البروتين ، أو أي حليب نباتي  منخفض الكربوهيدرات والسكريات

بيض (اختر واحد)

٣ أو ٤ بيضات صغيرة أو كبيرة لتقليل السعرات الحرارية اإلضافية قم بإزالة صفار البيض  مع كوب من
الشوفان العادي أو مقبض من الفاكهة

أو

بيضة كاملة مع بياض بيضتين أو ثالث مع خضار طازجة مثل الفلفل الفطر و شرائح قليلة من سمك 

السلمون المدخن أو الديك الرومي أو قطعة من الجبن الطري مع شريحة واحدة من الخبز المحمص

 أو
حبة تورتيال كاملة أو شريحة من الخبز المحمص ربع األفوكادو إما مهروسة أو مقطعة وبعض شرائح الديك

الرومي الخالية من الدهون أو كوب  من الفاصوليا السوداء ، أو ٣ بياض بيض مخفوق و ١ صفار

 لبنة
٣ مالعق كبيرة من لبنة قليلة الدسم + ثلث خبز القمح الكامل + ١ خيار
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الوجبات الخفيفة مهمة للغاية في نظامك الغذائي ، فهي تساعد في الحفاظ عىل نشاط التمثيل الغذائي

الخاص بك حيث أن فترات الجوع الممتدة بين الوجبات تؤثر سلًبا عىل جسمك. كما أنها تساعد عىل

 تحسين وظائفك الفكرية ، وتضعك في مزاج أفضل وتزيد من الطاقة المستدامة
 

 قطعة فاكهة قليلة السكر  مثل التفاح والبطيخ
 

 أو حفنة من اللوز أو الجوز العادي 
   

 أو ١-٣ شرائح من الديك الرومي / الدجاج
 

أو  ملعقة من البروتين المخفوق
 

أو زبادي سادة صغير  
 

 أو سلطة صغيرة مع كمية صغيرة جدا من الزيت 
 والخل 

 
 أو ٣ مالعق كبيرة من لبنة خالية من الدسم و ثلث خبز قمح كامل  ١ خيار متوسط   أو ١ طماطم متوسطة و

٣ أوراق نعناع طازج



 
عادة وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية خالل النهار ، لذلك من الضروري أن تكون متوازنة وكاملة وغنية

بالعناصر الغذائية. يعد تخطي وجبة الغداء بالتأكيد فكرة سيئة، فسوف ينفد  الجلوكوز المعروف بوقود

الدماغ وهذا يؤدي إىل تدهور في أداء عملك
 
 

تناول الطعام في منتصف اليوم ، بعد عدة ساعات من اإلفطار ، يعيد تنشيط جسمك و يرفع مستويات

السكر في الدم، فإن تناول وجبة غداء صغيرة يمكن أن تجدد طاقتك وتساعدك عىل الشعور باالنتعاش

 باإلضافة إىل ذلك ، فإن تناول الغداء يحافظ عىل نشاط األيض ، خاصة إذا كان لديك وجبة متوسطة

 الحجم ووجبة خفيفة قبل وبعد
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السلطات

سلطة خضراء تحتوي عىل جميع الخضروات باإلضافة إىل جزء أو جزئين حسب احتياجاتك من البروتين 

الخالي من الدهون مع عصير الليمون و القليل من الزيت والخل

السندويشات 

دجاج / تونة / سلمون / ديك رومي مع أي سلطة عىل شريحتين من الخبز األسمر بدون أي صلصات 

يمكنك استخدام اللبن الرائب أو اللبنة كبديل للحشوة

 وجبة دافئة

نصف كوب أرز بني أو نصف كوب من الكينوا أو ١ بطاطا حلوة مع بعض الفول أو جزء واحد من البروتينات

الخالية من الدهون. حاول تناول أكبر قدر ممكن من الخضروات في وجبتك

الشوربة

حساء يحتوي عىل الخضار وجزء من البروتين الخالي من الدسم أي وصفة عبر اإلنترنت لشوربة الخضار 

ستكون جيدة ولكن بدون زبدة أو كريمة و تقدم مع شرحة واحدة من خبز القمح الكامل

أومليت

٣ أو ٤ حسب احتياجاتك من بياض البيض  باإلضافة إىل صفار واحد مع الخضار الورقية وجزء اختياري 

من البروتين الخالي من الدهون

ر 
ه
ظ
ال

د 
ع
ب
ة 
ف
ي
ف
خ

ة 
ب
ج
و

 
 جزء من البروتين مثل الدجاج أو صدر الديك الرومي أو السمك األبيض أو الفاصولياء والعدس  

 
و حفنة طبيعية من مصادر البروتين النباتي

 

 قطعة فاكهة قليلة السكر مثل التفاح

 أو حفنة من اللوز أو الجوز العادي 

 أو بعض شرائح الديك الرومي أو الدجاج  أو ملعقة من البروتين المخفوق الممزوج بالماء 

أو كوب صغير من الزبادي

 أو سلطة صغيرة مع كمية صغيرة جدا من الزيت والخل   

أو  ٣ مالعق كبيرة من اللبنة الخالية من الدهون عىل ثلث من خبز القمح الكامل و ١ خيار متوسط   أو ١

طماطم متوسطة و ٣ أوراق من النعناع الطازج
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 استرِخ وتناول الطعام ببطء  عندما نكون مرهقين ال يستطيع الجسم هضم العناصر الغذائية بشكل

في المضغ تذوق واستمتع بطعامك صحيح  لذا خذ وقًتا كافياً 

 

يستغرق الجسم حوالي ٢٠ دقيقة حتى نشعر باالمتالء لذا من خالل إبطاء تناولنا لألكل يمكننا تقليل كمية  

الطعام المتناولة

 

كلما طال انتظارك لألكل زادت احتمالية إفراطك في تناول الطعام ألنك قد تشعر بالجوع 

 

حاول تجنب تناول الكثير من المنشطات مع عشاءك مثل الكحول والكافيين مثل مشروبات الصودا

والقهوة والشاي والشوكوالتة ألنها قد تمنعك من النوم

 

تجنب األطعمة الدهنية في وقت متأخر من الليل  فمن الصعب هضمها وقد يؤدي ذلك إىل ضعف نوعية

النوم خاصة إذا كنت تعاني من عسر الهضم

 

 يجب عىل جميع وجباتك المسائية أن تتبع نفس الصيغة األساسية

بروتين خالي من الدهون + خضروات 
 

لفقدان الوزن بشكل أسرع  تجنب الخضار التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكر  مثل الجزر واليقطين

والذرة والشمندر والبطاطا الحلوة في الليل

 ملوخية أو سبانخ

 فنجان من ملوخية مطبوخة أو سبانخ مع ٧٥ جرام صدر دجاج مطبوخ + ٣/٤ كوب أرز مسلوق

 الفاصوليا الخضراء

 فنجان من الفاصوليا الخضراء المسلوقة + صلصة طماطم محضرة بدون زيت +٣/٤  كوب أرز مسلوق + 

 فنجان من اللبن الخالي من الدسم

خضروات محشوة

٥ كوسة صغيرة محشوة (٢٥٠ جم) أو ٧ أوراق كرنب محشوة أو ١٦ ورق عنب محشوة ١/٢ كوب شاي من 

صلصة الطماطم المحضرة بدون زيت + ١ فنجان من اللبن الخالي من الدسم

الفاصولياء البيضاء

٣/٤ فنجان من الفاصوليا البيضاء مع صلصة الطماطم محضرة بدون زيت + ٢-٣ حصص من اللحم الهبر 

المطبوخ + ١/٣ كوب أرز مسلوق و فنجان ونصف خالي الدسم

الدجاج والحمص

٩٠ غ من صدر الدجاج المشوي  بدون الجلد + ٢ ملعقة كبيرة من الحمص بالطحينة مع  ملعقة صغيرة من 

زيت الزيتون + نصف خبز متوسط   من القمح الكامل

الَمْجدرة أو المدردرة

٢/٣ فنجان الَمْجدرة أو المدردرة مع ٢ مالعق صغيرة من زيت الزيتون + ٨٠ جم من السمك المشوي 

 الدجاج المحمص بالعسل

إشوي ١ صدر دجاج مع  ملعقة كبيرة عسل يقدم مع القرنبيط والبروكلي

هامور مشوي مع الخضار

ضعي فيليه هامور ٢٥٠ جرام عىل بعض الفويل مع ٢ ملعقة كبيرة مرق خضار وشريحة ليمون و شرائح من  

الفلفل األحمر واألصفر وشريحة من الكوسة تُغلف بقطعة رقائق وتُخبز في الفرن

باستا صلصة الطماطم

١ فنجان كامل من المعكرونة المسلوقة مع صلصة الطماطم بدون زيت  ٣٠ جم من اللحم الصافي المطبوخ 

+ ١ فنجان من اللبن الخالي من الدسم
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شرب الماء أمر مهم ولكن لست بحاجة إىل شرب ٢ لتر في اليوم ما لم تمارس الرياضة في الحرارة ومع

ذلك  فإن مصدر الماء مهم فال تدمر كل عملك الشاق مع مشروب سكري عالي السعرات أو كوب

 ستاربكس فرابتشينو

 
ً الماء الساخن أو الفوار  باإلضافة إىل عصير الليمون مفيد جدا

 

 ال بأس Robinson's Squash لكن حاول تخفيفه بقليل من الماء

 

كوبين فاليوم من الشاي أو القهوة

 

عصير الفواكه والصودا غير مسموحة 

 

 

 

 

 

 

أن ا  ن يمكن فكيف 

لرغبة ا مع  نتعامل 
بعض تناول  ل الشديدة 

لوجبات؟ ا

التمييز بين الجوع والرغبة في تناول األطعمة

إذا تناولت وجبة غذائية منذ حوالي ٤ ساعة، فمن الطبيعي

أن تشعر بالجوع، فهذا ليس فقط رغبة بتناول الطعام.

لذلك، نحن دائماً ننصح بوضع برنامج ألوقات تناول الطعام

وااللتزام بها قدر المستطاع

تقنية الوقت والمسافة

إذا لم يمر وقت طويل عىل تناولك وجبة طعام ولكنك ال

تستطيع التوقف عن التفكير ببعض المأكوالت كالشوكوال

والبسكويت والحلوى وغيرها، اضبط المنبه لمدة ١٥ دقيقة،

وفى هذا الوقت حاول أن تشغل نفسك أما بقراءة كتاب، أو

تصفح مجلة أو مشاهدة التلفاز

ماذا عليك أن تفعل إذا بعد ال-١٥ دقيقة الزلت تفكر 

بالشيء نفسه؟



تناوله بعقالنية 

إذا لم تزول رغبتك بتناول الشيء بعد ١٥ دقيقة فقم باكله،

لكن ال تحضر الكيس كله، بل خذ بضع حبات فقط إىل

مكان جلوسك، وتناول شرحات التفاح معه، هذا يساعد

عىل اإلحساس بالشبع بشكل أسرع

تعامل مع رغباتك بذكاء 

هل تكون رغبتك في تناول الحلوى والمكسرات وما إىل

ذلك تقريباً في الوقت ذاته يومياً؟ فإذاً يجب عليك في هذه

الحالة إضافة هذه الوجبة إىل برنامجك الغذائي اليومي، و

احرص عىل أن تتناولها قبل ٢٠ دقيقة من وقتها اليومي

النهائية االعتبارات 

 

فهم الجوع - هذه مهارة يجب تعلمها. تعتبر التغذية

تحديًا لذا يجب أن تكون مستعًدا ، فقد تشعر بالجوع

وعدم الرضا في البداية ،و قد يستغرق األمر من

أسبوعين إىل ثالثة أسابيع، أما من بعد ذلك يتكيف

جسمك وستشعر بالتحسن والرضى



النهائية االعتبارات 

التخطيط لتناول الطعام - عدم التحضير يؤدي إىل

صعوبة اإللتزام فإذا تمكنا من وضع برنامج والمحافظة

عىل التوقيت في تناول الوجبات هذا يساعد أجسامنا

بأن تشعر بتحسن وعىل االستفادة من  فوائد جميع

العناصر الغذائية أما االستغناء عن أي من الوجبات

الرئيسية، يؤدي إىل إجهاد الجسم  ويحفزه عىل

االحتفاظ بمخزون الدهون

تدريب المعدة - معدتك مثل أي عضلة أخرى ،

يمكن أن تكون مكيفة ، فكلما قمت بملئها ، كلما

كبرت. فمع إزدياد شهيتك صوف يتوجب عليك

تناول المزيد من الطعام أي السعرات الحرارية هذه

حلقة مفرغة تعيق فقدان الوزن من األفضل تناول

وجبات صغيرة عىل مدار اليوم وستبدأ معدتك

باالنكماش قريًبا وستنخفض شهيتك

يُسمح لك بيوم  واحد إستراحة ، حيث يمكنك تناول ما تريده لوجبتين من

أصل ٣ وجبات طعام ، ولكن حاول أال تبالغ في ذلك



أي أسئلة؟
تواصل معنا
 
 

ونحن سعداء للمساعدة

WWW.STRONGBOXQATAR.COM


