
Free download 
أطباق  (Arabic Edition)الصحية الخضار 

 Pdf
 BookSumo Press

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/eBoae/atbaq-alkhdhar-alshyh-Arabic-Edition-lynh-shbarw-bydhwn
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/eBoae/atbaq-alkhdhar-alshyh-Arabic-Edition-lynh-shbarw-bydhwn
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/eBoae/atbaq-alkhdhar-alshyh-Arabic-Edition-lynh-shbarw-bydhwn
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/eBoae/atbaq-alkhdhar-alshyh-Arabic-Edition-lynh-shbarw-bydhwn
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/eBoae/atbaq-alkhdhar-alshyh-Arabic-Edition-lynh-shbarw-bydhwn


"أتبع نظام حمية" أو "أنا عاملة دايت" أجوبة متداولة وبكثرية بني السيدات اللواتي يحاولن املحافظة عىل جمال قوامهن وتناسقه، ولكن
بعضهم مازلن اليوم ال يعرفن الطريقة السليمة لطبخ غذاء صحي خاص بالرجيم، وبالتايل مازلن يتبعن طرق طهي غري صحية وسليمة
تتضمن نسباً عالية من السعرات الحرارية أو املواد الدهنية، لهؤالء نقدم هذه السلسلة من الكتب "الطبخ العربي الصحي" والتي تتضمن
الطرق الصحية والسليمة إلعداد وتحضري أشهى أطباق الطبخ العربي، مع تبيان طريقة التحضري واملقادير ونسبة السعرات الحرارية يف كل
وصفة. وقد تم تحضري األطباق واختيارها ودراسة مكوناتها بطريقة عملية وتحت إرشاف خبرية التغذية "ألنا نبيل فايد" التي امتدت
السلسلة بكافة املعلومات الرضورية والتي تحتاج السيدة إىل معرفتها وإتقانها لتحضري طبق صحي ومغذي، إىل جانب هذا كله وتم إرفاق كل
وصفه بصورة فوتوغرافية موضحة للطبق بعد جهوزيته. والكتاب الذي بني يدينا هو واحد من كتب هذه السلسلة وهو يقدم أشهى أطباق
الخضار الصحية املعدة كما قلنا سابقاً وفقاً لطريقة الخطوة خطوة وبسعرات حرارية قليلة وكاملة التغذية. وهنا نذكر ملحة عن بعض أشهر
الوصفات املحرضة من هذا الكتاب: فطائر السبانخ، يخنة الفاصولياء، ورق امللفوف املحشو باللحم، يخنة الطماطم باللحم، الكوىس املحشو
والطماطم...باللحم املحشو الكوىس باللحم، اللوبياء اللبنانية، امللوخية املرصية، امللوخية باللبن، 
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