
  نموذج حمية غذائية لمريض غسيل الكلى  تحتوي 82 غرام بروتين  

 

  اليوم األول : االثنين 

غرام جبن قليل املح + ملعقة صغير زيت زيتون + شرائح الخيار و الخس +  30نصف رغيف خبز عربي + 

 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون 
 االفطار 

 وجبة خفيفة  تفاحة 

غرام من الدجاج المشوي + كوب من السلطة الخضراء)خس +  90مالعق من األرز +  9أرز مع الدجاج : 

 خيار + بقدونس (  + نصف كوب من اللبن + ملعقة صغيرة من زيت الكانوال تستخدم للطهي 
 الغداء

 وجبة خفيفة  قطع صغيرة من البسكويت غير المملح 4نصف كوب من عصير الفراولة  + 

 العشاء  انش  6من خبز التورتيال  2خيارة مقشرة +  2ياض بيض مسلوق +ب 4

 

 

 

 اليوم   الثالثاء : 

 كوب من اللبن+  + خيارتان مقشرتان + ملعقة صغير زيت زيتون  بياض بيض مسلوق  2شريحة توست +  2

 بدون ملح 
 االفطار 

 وجبة خفيفة   إجاصة 

غرام من السمك المشوي + ثالثة ارباع رغيف خبز عربي + نصف كوب من الخضار  90 سمك مشوي : 

 3قطع البصل + ملعقة كبيرة من قطع الفطر المشروم + ملعقة كبيرة من البقدونس + المطبوخة المكونة من : 
  مالعق من الجبنة الكريمية قليلة الملح 

 الغداء

 وجبة خفيفة  ملح . حبات كرز + كوب ونصف من الفشار غير الم 10

ريحة توست + نصف كوب من السلطة الخضراء )خس _ خيار _  2شريحة من الالنشون قليل الملح + 2

 بروكولي ( + حبة خوخ . 
 العشاء 

 

 

 

 

 



 

 

 اليوم   ااألربعاء  : 

خيارة مقشرة + بصلة + ملعقة صغير زيت زيتون +   شريحة النشون قليل الملح  2شريحة توست +  2

  الحليب + كوب من   مقطعة 
 االفطار 

 وجبة خفيفة  حبات فراولة . 7

غرام من سمك السالمون المشوي + نصف كوب من البازيال المطبوخة +  90كوب من الباستا المطهوة + 

   ملعقة صغيرة من الزبدة + نصف كوب من اللبن. 
 الغداء

 وجبة خفيفة  قطع صغيرة من البسكويت الكراكرز غير المملح  4نصف كوب من االناناس  + 

غرام من الدجاج + بصلة مقطعة + ملعقة كبيرة من الفطر المقطع + ملعقة  60كوب من الودلز المطبوخة + 

 . + اجاصة  كبيرة من البقدونس 
 العشاء 

 

 

 

 اليوم   الخميس   : 

 االفطار  + كوب من حبوب االفطار + بيضة مسلوقة + خيار او خس  الحليب كوب من 

 وجبة خفيفة  نصف كوب من التوتيات المتنوعة 

غرام من التونا قليلة الملح والمحفوظة  90ساندويش التونا مكون من : قطعة من خبز الهامبرغر المستدير + 

بالماء + ملعقة كبيرة من البصل المقطع + ملعقة كبيرة من الفلفل البارد المقطع الى شرائح + ملعقة صغيرة 
    من المايونيز  + نصف كوب من اللبن . 

 الغداء

 وجبة خفيفة   تفاحة + نصف حبة من الكعك االنكليزي 

غرام من شرائح اللحم المطهوة + نصف كوب من البروكولي المطهي على البخار 60مالعق من األرز +  6

  + نصف كوب من التوت . 
 العشاء 

 

 

 

 

 



 

 

 اليوم   الجمعة : 

 عحبات زيتون اخضر منقو 5+   غرام جبن كريمي  قليل الملح  30+  انش  6خبز التورتيال شريحة  2

  الحليب + كوب من  خيارة مقشرةزيتون +  بالماء 
 االفطار 

 وجبة خفيفة  خوخ  . 2حبة الى 

+ نصف كوب من الشوربةالخضار    غرام كباب من اللحم المشوي   90نصف رغيف خبز عربي + 

 البقدونس (  –الجزر  –ملفوف ال –الكريمية المكونة من )الزهرة 
 الغداء

 وجبة خفيفة  قطع صغيرة من البسكويت الكراكرز غير المملح   4قطعة صغيرة من البطيخ + 

غرام من الدجاج بدون ملح + نصف كوب من  60شاورما الدجاج : نصف رغيف خبز عربي او صاج + 

 .  الخس والخيار + قطعة اجاص 
 العشاء 

 

 

 

 اليوم   السبت :  

حبات زيتون منقوع بالماء + شرائح من  5غرام من الالنشون قليل الملح +  30نصف رغيف خبز عربي + 

 الفلفل البارد + كوب من الحليب 
 االفطار 

 وجبة خفيفة  حبة كبير خوخ 

غرام من الدجاج المسلوق او المشوي + كوب  90كوب من االرز المطهو بملعقة صغيرة من زيت الكانوال + 

 فلفل ( + نصف كوب من اللبن .  –خيار  –من السلطة الخضراء ) خس 
 الغداء

 وجبة خفيفة  قطعة صغيرة من البسكويت غير المملح  4نصف كوب من عصير التفاح +

غرام من اللحم االحمر المفروم +  60كوب من الباستا + نصف كوب من البروكولي والجزر المطهو + 

 تفاحة 
 العشاء 

 

 

 

 

 



 

 اليوم   األحد  :  

 االفطار  شريحة توست + شرائح خضار + كوب من الحليب  2بياض بيض مسلوق +  2

 وجبة خفيفة  نكتارين  صغيرة الحجم 

 9غرام صدر دجاج مشوي مع نصف كوب من الخضار المشوية )جزر + ملفوف + زهرة + بصل (+  90
 مالعق من االرز + نصف كوب من اللبن 

 الغداء

 وجبة خفيفة  قطع صغيرة من البسكويت غير المملح  4تفاحة + 

غرام من الدجاجالمقطع والمشوي + شريحتان  60سلطة السيزر مع قطع الدجاج : كوب من شرائح الخس + 

 من التوست المحمص والمقطع + تفاحة 
 العشاء 

 


