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  مقدمه
دستیابی به سالمتی و تناسب اندام پایدار، تنها زمانی محقق می شود که بتوانید 
به برخی از باورهاي رایج ولی غلط در مورد رژیم هاي الغري و کاهش وزن فائق 

ز طریق فرد مجبور است ا ،آیید. به عنوان مثال در بسیاري از رژیم هاي مرسوم
کاهش کالري هاي ورودي به بدن و یا فعالیت هاي ورزشی طاقت فرسا براي 
سوزاندن کالري هاي اضافی به کسب تناسب اندام و از دست دادن وزن اضافی 
امیدوار باشد. از معایب این روش می توان به دشوار بودن آن (که اکثر افراد را در 

  پذیري دوباره وزن اشاره نمود. نیمه راه خسته و ناامید می کند) و بازگشت 
متاسفانه منابع علمی و تجربی ما در حوزه رژیم درمانی و برنامه هاي الغري و 
حفظ تناسب اندام، از استاندارد جهانی و شیوه هاي نوین ابداع شده در دنیا فاصله 

و هموطنان عزیز ایرانی به دالیل زیادي همچون تحریم هاي خرید  زیادي دارد
و در برخی موارد عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی، نمی توانند به منابع اینترنتی 

و همین دنالغري دسترسی داشته باش علمی و به روز در زمینه رژیم هاي کارآمد 
موضوع موجب شده تا کاهش وزن و دستیابی به تناسب اندام براي بسیاري از ما 

روزه متدها امود. درحالیکه و تقریبا دست نیافتنی ش دوردستتبدیل به یک رویاي 
ر دو تکنیک هاي جدید بسیاري در حوزه الغري و کسب سالمتی و تناسب اندام 

دنیا معرفی شده اند، که مورد استفاده میلیون ها نفر قرار گرفته و زندگی آنها را 
از جهات مختلف دچار تحول و بهبود کرده است. رژیم درمانی کتوژنیک (یا بطور 

ما ش کتابی از این متدهاي جدید است که قصد داریم در این ) یک"کتو"مخفف 
کتابی که در دست را با مبانی، اصول و روشهاي پیاده سازي آن آشنا کنیم. 

می  1ووگل لیاننوشته خانم  "KETO DIET" با عنوان یکتاب شماست ترجمۀ
 به چاپ رسیده و درصدر لیست مولفان برتر سایت آمازون 2017، که در سال باشد

میلیون ها نسخه از آن در تا کنون  و 2در بخش کتاب هاي رژیم درمانی قرار دارد
  سراسر دنیا به فروش رفته است. 

                                            
1 Leanne Vogel  

  به آدرس زیر بروید: در سایت آمازون، کتاب براي مشاهده2 
Confidence/dp/1628600160-Delectable-Complete-Diet-ttps://www.amazon.com/Ketoh 

https://www.amazon.com/Keto-Diet-Complete-Delectable-Confidence/dp/1628600160
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ر نموده و متد الغري جدیدي را که ما با ترجمه دقیق این کتاب کوشیده ایم تا این شکاف موجود را به نوعی پ
رس متقاضیان و خصوصا بانوان ارجمند سرزمین از اصول کامال متفاوتی براي الغري پیروي می کند در دست

مان قرار دهیم، تا بتوانند براي دستیابی به اهداف کاهش وزن، سالمتی و تناسب اندام از روش ها و دستورالعمل 
هاي بی نظیر آن بهره برده و یک بار براي همیشه کابوس الغر شدن را به یک رویاي شیرین محقق شده و 

 ماندگار تبدیل نمایند.

روش کتوژنیک بطور خالصه به جاي تمرکز بر کاهش کالري هاي رسیده به بدن بر تغییر ساختار سوخت و 
 "3کتوسیس"بدن را در حالتی از سوخت و ساز قرار می دهد که به آن  ،ساز انرژي در بدن تاکید دارد. این روش

فعالیت هاي روزمره به جاي روي در حالت کتوسیس بدن براي تامین نیازهاي خود به انرژي براي  می گویند.
آوردن به منابع قندي و کربوهیدرات از منابع چربی هاي سالم استفاده می کند. بدین ترتیب بدن شما اصطالحا 

  به یک ماشین چربی سوز تبدیل می گردد. 
ال باین روش عالوه بر اینکه بر خالف روش هاي مرسوم الغري، ضعف و کاهش توانایی جسمی و ذهنی را به دن

می تواند موجب کاهش وزن و به طور همزمان  ،آن ندارد، بلکه به دلیل دستور هاي غذایی سالم و پر انرژيِ
افزایش سطح پایداري و انرژي بدن، کنترل قند خون، افزایش تمرکز، تعدیل هورمون هاي زنانه و بسیاري 

  منافع دیگر گردد. 
راي کاهش وزن، کسب سالمتی و در پیش گرفتن یک کتابی که هم اکنون در دست شماست، دستورالعملی ب

ترین مربیان ربه با تجسبک زندگی مبتنی بر تغذیه سالم است که بر اساس متد نوین کتوژنیک و توسط یکی از 
  تغذیه و رژیم درمانی در دنیا به رشته تحریر درآمده است. 

 

  معرفی نویسنده کتاب:
 واقع در "در تعقیب سالمتی"که از طریق موسسه خود با نام ل مربی تغذیه و رژیم درمانی است ووگ لیان

 مصرف میلیون نفر در سه سال اخیر کمک کرده است تا از طریق کاهش 5به بیش از  ،ایاالت متحده
کربوهیدرات و افزایش مصرف چربی هاي سالم، سیستم غذایی خود و در نتیجه سالمتی و تناسب اندام خود 

  د. تحول اساسی نماین را دچار
با مدرك ممتاز فارغ التحصیل شد و سپس با کمک  4کانادا از دانشگاه علوم تغذیه طبیعی 2007او در سال 

را تاسیس نمود. کتاب حاضر مجموعه اي از تجربیات وي در طول  "5در تعقیب سالمتی"همسر خود موسسه 

                                            
 

3 KETOSIS 
4 Canadian School of Natural Nutrition (CSNN) 
5 Healthful Pursuit 
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اذعان بسیاري از صاحبنظران چندین سال آموزش، تحقیق و مشاوره در حوزه رژیم هاي کتوژنیک است، که به 
  کتوژنیک در جهان یاد کرد. این رشته، می توان از آن به عنوان کتاب مرجع رژیم درمانیِ

ه نحوبا کلیات روش کتوژنیک،  بخش اولبخش اساسی ارائه می کند. در  3این کتاب آموزش هاي خود را در 
مروز و شفاف سازي باورهاي درست و غلط در اهمیت و جایگاه آن در علوم تغذیه اعملکرد و ساز و کار آن، 

مواد غذایی مختلف مورد استفاده در رژیم غذایی کتوژنیک طبقه بندي و  ضمنامورد آن آشنا خواهیم شد. 
 . ضمنا در این بخش با چربیمی شودتشریح شده و باید ها و نبایدهاي مربوط به هر یک با ذکر جزئیات بیان 

افزایش یابد و چربی هایی که می بایست به طور کلی از رژیم غذایی حذف هاي سالم که باید مصرف آنها 
شوند، آشنا خواهیم شد. در نهایت خواهیم فهمید که لبنیات، غالت و دیگر گروه هاي غذایی چه جایگاهی در 

  رژیم هاي کتوژنیک دارند؟
ارائه خواهد شد، که کار منطبق بر اصول و مبانی کتوژنیک  یدقیق برنامه هاي رژیمیِ ،کتاب دومبخش در 

شما را در اجرا و پیاده سازي این رژیم بسیار آسان می کند. تنها کاري که باید انجام دهید اینست که طبق 
ورژن مختلف عرضه شده  5برنامه به پیش رفته و از دستورالعمل هاي آن پیروي کنید. ضمنا این برنامه ها در 

دتی و فیزیکی خود می تواند برنامه اي را که برایش مناسب تر است اند که هر فرد با توجه به ویژگی هاي عا
هفته متوالی طراحی شده اند. طرز تهیه مواد غذایی اي که شما  4انتخاب کند. هریک ازین برنامه ها براي 

  .آمده است "کتو آشپزيدستورهاي "کتاب تحت عنوان  بخش سومهفته مصرف کنید در  4باید در طول این 
نویسنده ما را با شیوه هاي صحیح پخت مواد غذایی در رژیم هاي کتوژنیک آشنا می کند. این  خشدر این ب 

آموزش ها که به همراه تصاویر ارائه شده اند، به شما کمک خواهد کرد که عالوه بر دستیابی به اهداف رژیمی 
ین بخش آن است، کتاب که آخر در بخش سومداشته باشید.  از آشپزيخود تجربه اي جدید و لذتبخش 

 100بیش از که در آن دستور تهیه  ارائه گردیدهمجموعه اي از دستورالعمل هاي آشپزي به شیوه کتوژنیک 
موزش آدسر، میان وعده و وعده غذایی کامل به همراه تصویر و با جزئیات کامل  نوشیدنی، ساالد، پیش غذا،نوع 
در کنار اعضاي خانواده و دوستان بخش  آنذت بردن از دنیا و لشده است. مسلما تجربه طعم هاي جدید  داده

  کتاب است. بخش از دیگري از جذابیت هاي این 
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  رژیم هاي الغري کالسیک (سنتی) مشکالت
ار ک "روجیکاهش کالري ورودي و افزایش کالري خ"تقریبا اکثر رژیم هاي الغري کالسیک بر اساس فرض 

مقدار کالري که آن کمتر از  ،می کنند، که در نهایت هدف این رژیم ها اینست که کالري ورودي به بدن شما
   می سوزانید شود. اما بدن سیستمی بسیار پیچیده تر از این است.

 رفاول اینکه بدن ما پاسخ هاي هورمونی مختلفی به مصرف مواد غذایی مختلف می دهد. به عنوان مثال مص
را در بدن افزایش می دهد. این هورمون موجب ارسال پیامی به مغز براي  6پروتئین ترشح هورمون گلوکاگون

سوزاندن چربی هاي انباشته شده در بدن می شود. یا به عنوان مثال فروکتوز (که به مقدار زیادي در میوه و 
در بدن می شود. بنابراین ما بعد از ) 7(گرلین سبزیجات وجود دارد) موجب تحریک و ترشح هورمون گرسنگی

مصرف یک ظرف بزرگ ساالد، همچنان احساس گرسنگی بیشتري خواهیم کرد، با وجود اینکه مقدار قابل 
بنابراین موفقیت رژیم غذایی ما تا حد زیادي به پاسخ هاي هورمونی توجهی کالري وارد بدن ما شده است. 

اینست که با انتخاب مواد غذایی مناسب می توان این پاسخ  بستگی دارد و جالب غذاهابدن مان نسبت به 
این یکی از بدن را کنترل و آن در راستاي اهداف رژیمی (مانند کاهش وزن) هدایت نمود.  هاي هورمونیِ

  ویژگی هاي مهم رژیم هاي کتوژنیک است که آن را از دیگر رژیم هاي سنتی متمایز می سازد.
اسب از سه ماده غذایی اصلی (کربوهیدرات، پروتئین و چربی) بر میزان اشتها و دوم اینکه انتخاب ترکیبی من

در نتیجه وزن شما اثر مستقیم دارد. مصرف چربی هاي سالم به مراتب احساس سیري بیشتر و طوالنی تري 
رژیم  رنسبت به کربوهیدرات و پروتئین براي فرد به همراه دارد. بنابراین با افزایش مصرف چربی هاي سالم د

                                            
6 Glucagon 

  .شودمی ترشح پانکراس در اپسیلون هايسلول و معده طاق هايسلول از و بوده گرسنگی احساس محرك هورمون، این7 
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شما مقدار غذاي کمتري می خورید اما احساس سیري بیشتري در طول روز دارید و  غذایی، با وجود اینکه
طبیعتا وزن شما رو به کاهش خواهد گذاشت. البته الزمه این امر اینست که سیستم سوخت و ساز بدن تان 

تفصیل در مورد آن بحث خواهیم  را به حالت کتوسیس (یا چربی سوز) رسانده باشید، که در فصول بعدي به
  کرد. 

سوم اینکه رژیم هاي غذایی کالسیک (سنتی) که بر کاهش کالري هاي ورودي به بدن تاکید دارند، موجب 
مانند  و این ،به آن میزان کالري دریافتی عادت دهد به طور موقتمی شوند تا متابولیسم پایه بدن شما خود را 

ع ساختار سوخت و ساز بدن شما در این حالت مجبور شده است که با فشرده کردن یک فنر است. در واق
کالري هاي کم بسازد. اما شما تا ابد نمی توانید با خوردن ساالد زنده بمانید! بنابراین به محض اینکه شما از 

 زشده و کالري هاي بیشتري ا آزادرژیم سختگیرانه خود دست بر می دارید، فنر متابولیک بدن شما ناگهان 
شما طلب می کند و نتیجه آن بازگشت دوباره وزن اضافی و بر باد رفتن تمامی زحمات شما خواهد بود. راه 
حل در اینست که متابولیسم خود را به نحوي آموزش دهید که به سوزاندن چربی بیشتر و کربوهیدرات کمتر 

  تمام رژیم هاي کتوژنیک است.  نهاییعادت کند و این هدف 
مقدار اشتهاي شما ارتباط مستقیمی با محیط و احساسات شما دارد. به عنوان مثال براي برخی چهارم اینکه 

 بنابراین کنترل حاالت و احساساتافراد در شرایط استرس زا، پرخوري یک مکانیسم دفاعی مرسوم و رایج است. 
  بسزایی دارد.  شما نقش و قرار گرفتن در محیطی که مشوق اهداف رژیمی شما باشد در موفقیت رژیمِ

با توجه به نکاتی که بیان شد، می بینیم که نگاه رژیم هاي کالسیک به مسئله الغري و کاهش وزن بسیار 
ساده انگارانه است. تفاوت رژیم هاي کتوژنیک اینست که به بدن به صورت یک مکانیسم پیچیده نگاه می کند، 

غذایی اصلی)، ساختار سوخت و ساز بدن (متابولیسم) و تاثیرات هورمونی، نسبت هاي درست ماکروها (سه ماده 
اهداف  دستیابی به و محرك هاي احساسی و محیطی را در نظر گرفته و از آنها به عنوان ابزاري در راستاي

  رژیمی (کاهش وزن) بهره می گیرد.
  

  اول: رژیم کتوژنیک چیست؟ و چه مزایایی دارد؟ بخش
کتوژنیک سازگار نمودن بدن با سیستم سوخت و ساز چربی ها از هدف رژیم هاي بطور خالصه میتوان گفت 

اما چگونه ممکن است فردي که اضافه وزن دارد با مصرف چربی طریق افزایش مصرف چربی هاي سالم است. 
  بیشتر به کاهش وزن و تناسب اندام دست یابد؟! 

ر کتاب تا حدود زیادي غیر قابل باور می من به عنوان مترجم این اثر، در ابتدا این وعده داده شده د براي خود
دي تُمنابع مختلف به این نتیجه رسیدم که رژیم کتوژنیک م ۀاما پس از تحقیق و جستجو و مطالعنمود. 

ایت سبدر مورد آن به رشته تحریر در آمده و و متعدديمرسوم و بسیار رایج در سراسر دنیاست که کتاب هاي 
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، و تنها حاصل نظریات شخصی نویسنده این کتاب راه اندازي شده استدر مورد آن  هاي مشاوره بسیاري
  .8نیست

اما براي روشن تر شدن موضوع، و درك این مسئله که چگونه یک رژیم غذایی مبتنی بر چربی می تواند به 
کاهش وزن و تناسب اندام و سالمتی بیشتر منجر شود، الزم است تا برخی مبانی و اصول علمی شرح داده 

سه ماده غذایی اصلی هستند که بخش اعظمی از نیازهاي تغذیه اي ما  ،. چربی، پروتئین و کربوهیدراتشود
نیز  "10میکروها" یاد می شود. "9ماکروها" نرا برآورده می کنند، که در علوم تغذیه از این سه ماده به عنوا

بدن دارند، اما براي حفظ سالمتی سهم ناچیزي در تامین انرژي  ویتامین ها و مواد معدنی مختلفی هستند که
  بدن ما ضروري هستند. 

 زنی اما میوه ها و سبزیجاتقندها و غالت (نان، ماکارونی، برنج، ذرت، جو و ...) سرشار از کربوهیدرات هستند. 
(به خصوص صیفی جات نشاسته دار مانند سیب زمینی و میوه هاي با قند باال مانند موز) در زمره منابع غنی 

پروتئین در تخم مرغ و مواد غذایی گوشتی مانند گوشت قرمز، ماهی، مرغ، هیدرات طبقه بندي می شوند. کربو
ها وجود دارد. چربی نیز در بذربوقلمون و به مقدار کمتري در برخی از گیاهان مانند لوبیا، عدس و آجیل و 

گوشت دنده و استیک به وفور یافت می (کره)،  لبنیاتنارگیل، آووکادو، زیتون، آجیل ها، غذاهایی مانند روغن 
  شود. 
  ووگل در این بخش از کتاب درباره تجربه هاي خود از رژیم هاي کالسیک الغري چنین می گوید: لیانخانم 

زمانی من یک گیاه خوار بودم و از دستور غذایی کربوهیدرات باال و چربی کم پیروي می کردم، تا جایی که "
زیادي داشتم، اما با این وجود احساس سالمتی و انرژي کافی نداشتم و کاهش  واقعا از مصرف چربی ها ترس

وزن هایم بسیار بازگشت پذیر بودند. ممکن است برخی از شما که در حال مطالعه این کتاب هستید، چنین 
ري غشرایط مشابهی را در رژیم هاي قبلی خود تجربه کرده باشید. اما اگر به وضوح می بینید که این روش ال

که روش کتوژنیک را  با اینهمه زحمت و گرسنگی، شما را به نقطه مطلوب تان نمی رساند، وقت آن رسیده
  . در ادامه نویسنده چنین اضافه می کند:"امتحان کنید

تو آشنا شدم، بسیار نسبت به آن کنجکاو شدم. در ابتدا به نظرم با واژه ک 2014زمانی که اولین بار در سال "
با خود اندیشیدم قطعا بدن ما طوري طراحی نشده است که با ما جیب ولی جسورانه می رسید. رویکردي ع

جنگ داشته باشد. نباید لزومی داشته باشد که براي دستیابی به سالمتی و تناسب اندام که حق طبیعی  سرِ
 فشار عصبی همه ماست و در ماهیت بدن مان تعبیه و طراحی شده است، اینهمه گرسنگی کشیدن، پرهیز و

 در پیش در بوته عمل و آزمایش بگذارم. این رژیم جدید را ،بنابراین تصمیم گرفتم خود. را متحمل شویم

                                            
  را در گوگل جستجو کنید Ketogenic Dietبراي کسب اطالعات بیشتر می توانید عبارت 8 

9 macronutrient 
10 micronutrient 
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کیلو  9 یک دوره رژیمی،در  گرفتن رژیم کتوژنیک نتایج بی نظیري براي من به همراه داشت. اوال موفق شدم
مربوط می شد)، دوباره توانستم عادت ماهانه (اضافه وزنی که به اختالالت هورمونی  داشته باشمکاهش وزن 

منظمی داشته باشم، ضمنا عالئم خفیف افسردگی ام به طور کامل از بین رفت، سالمت پوست، مو و ناخن 
و در نهایت تمامی اینها منجر شد که اعتماد به نفس و سطح  فت و اشتهایم به حال تعادل درآمدهایم بهبود یا

  ."فزایش یابدانرژي من به طرز چشمگیري ا
 

  تعریف رژیم کتوژنیک:
، یک سبک غذا خوردن است که در آن مصرف کربوهیدرات کاهش 11رژیم کتوژنیک یا به طور مخفف کتو

یافته و مصرف چربی ها افزایش می یابد. ضمنا مصرف پروتئین ها نیز تا حدي تعدیل می شود. چنین رویکردي 
می رساند، که به آن متابولیسم چربی  "12کتوسیس"به نام  در نهایت بدن را به یک وضعیت متابولیکی خاص

  سوز نیز می گویند. 
مین انرژي خود از گلوکز استفاده می کند. از آنجایی که مقدار این ماده غذایی در بدن در حالت عادي براي تا

ا د تبه محض تمام شدن آن شما احساس گرسنگی می کنید و مجبورید دوباره غذا بخوریبدن محدود است، 
  ووگل در این باره چنین می گوید: لیانمنابع گلوکز از دست رفته دوباره جایگزین شود. خانم 

ه نزمانیکه بدن من در حالت گلوکز سوز قرار داشت، هر سه ساعت یکبار غذا می خوردم و تقریبا همیشه گرس"
د بگویم من تحت کنترل غذا بودم. همیشه هرجا می رفتم با خود خوراکی همراه داشتم. به طور ساده تر بای

یرفت. گلوکز پذ قرار داشتم. اما بعد از رسیدن به حالت کتوسیس، بدن من چربی را به عنوان سوخت جایگزینِ
و این همان تغییر متابولیکی است که من در سراسر این کتاب از آن صحبت می کنم. وقتی بدن شروع به 

در بدن تولید می شود، که این کتون ها  "13کتون"به نام سوزاندن چربی به جاي گلوکز کند، مولوکل هایی 
به بسته هاي سوختی بدن می شوند. هم اکنون بدن من در حالت کتوسیس قرار دارد و  به زبان ساده تبدیل

از گلوکز و دیگر منابع قند و کربوهیدرات بی نیاز است. البته کاهش وزن تنها یکی از مزایاي دستیابی به این 
مسلما در حالت کتوسیس قند خون شما به حال تعادل در آمده و شما را از خوردن وعده هاي وضعیت است. 

  ."غذایی زیاد در طول روز و گرسنگی غیر قابل کنترل رها خواهد کرد
  

  البته هنوز مطالب زیادي هست که باید بیاموزید، با ما همراه باشید!

                                            
11 KETO 
12 ketosis 
13 Ketone 
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  در رژیم کتوژنیک چه اتفاقی در بدن شما می افتد؟
اي تشریح اینکه بدن در حالت کتوسیس چگونه کار می کند، ابتدا باید ببینیم عملکرد بدن مبتنی بر بر

  کربوهیدرات (که بدن اکثر افراد بر همین مبنا کار می کند) چگونه است؟
ابتدا کربوهیدرات ها از هر منبعی که تامین شوند (مانند میوه، سبزیجات، غالت، قند ها و مواد غذایی داراي 
نشاسته) به گلوکز تبدیل می شوند، که بدن آن را براي مصارف انرژي خود می سوزاند. زمانی که انباشته گلوکز 

در کبد و بعد در عضالت به  در بدن شما بیش از مقدار مورد نیاز بدن در طول روز باشد، این مقدار اضافی
که در هنگام حرکات فیزیکی سریع  شکل گلیکوژن ذخیره می شود. این اولین منبع ذخیره انرژي بدن است

لیه مورد استفاده قرار می و کوتاه مدت و همچنین تغذیه سلول هاي مغز، گلبول هاي قرمز و سلول هاي کُ
  گیرد. 

گلیکوژن ذخیره شده در کبد براي تمامی اندام ها و اعضاي بدن قابل استفاده است، اما گلیکوژن ذخیره شده 
ت یا عضله خاص قابلیت استفاده دارد. زمانیکه ظرفیت کبد و ماهیچه ها براي در عضالت تنها براي همان باف

ذخیره سازي گلیکوژن پر شود و دیگر جایی براي ذخیره گلیکوژن اضافی در بدن نباشد، آنگاه گلیکوژن خود 
را به چربی تبدیل می کند و در قسمت هاي مختلف بدن ذخیره سازي می شود. پس می بینیم که چربی 

  اضافه بدن ما نه از طریق مصرف چربی بلکه از طریق اضافه مصرف کربوهیدرات به وجود آمده اند. هاي 
از آنجایی که گلوکز یا همان گلیکوژن ذخیره شده در بدن یک منبع انرژي محدود است و ما در بهترین حالت 

ر طول روز از طریق خوردن، منابع تنها چند هزار کالري از آن را می توانیم ذخیره کنیم، بنابراین نیاز داریم د
گلوکز از دست رفته را دوباره تامین کنیم. البته وابسته بودن به گلوکز مضرات دیگري نیز همچون عدم تعادل 
در سطح قند خون دارد، که باعث می شود هنگام ورود غذا به بدن قند خون ما افزایش یافته و هنگام کمبود 

افت نماید. که نتیجه مسلم آن اشتهاي کاذب، مصرف غذاي بیشتر و در گلوکز، قند خون به طور ناگهانی 
نهایت چاقی خواهد بود. به عالوه گلیکوژن هاي اضافی نه تنها به چربی بلکه به نوع خاصی از آن به نام تري 

  گلیسیرید در خون تبدیل می شوند، که ریسک بیماري هاي قلبی را به شدت افزایش می دهد. 
ن گلوکز با وجود اینکه بسیار رایج است، بهترین گزینه براي بد نیم که متابولیسم مبتنی بربنابراین می بی

انسان نیست. با محدود کردن مصرف کربو هیدرات ها (و در نتیجه کاهش ورود گلوکز و ذخیره گلیکوژن در 
ین گلیکوژن را به عنوان سوخت اصلی، جایگز "کتون ها"بدن) و افزایش مصرف چربی هاي سالم می توان 

، کبد و تمام اندام هاي دیگر خود را با این سوخت جدید در حالت کتوسیس، مغز، ماهیچه هانمود. در نهایت 
  وفق خواهند داد. 

البته این بدان معنی نیست که بدن دیگر هرگز به گلوکز نیاز نخواهد داشت. حتی در حالت کتوسیس تغذیه 
نرژي مغز، هنوز از طریق سوزاندن گلوکز تامین خواهد شد. اما گلبول هاي قرمز خون و قسمتی از تامین ا

تفاوت اینجاست که گلوکز مورد نیاز بدن از منابعی به جز کربوهیدرات تامین خواهد شد، که به این فرآیند 
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کبد اسید هاي آمینه و اسید هاي چرب را به گلوکز  فرآینددر این  می گویند. "14وژنسیسگلوکونئ"اصطالحا 
  ی کند. تبدیل م

افزایش می یابد. بدن  15در حالت کتوسیس سطح قند خون و انسولین کاهش یافته و سطح کلسترول خوب
شما شروع به سوزاندن چربی براي تامین انرژي می کند، خواه چربی هاي ذخیره شده در بدن و خواه چربی 

زن و سوزاندن چربی هاي و این یعنی فرآیند کاهش وهایی که در وعده هاي غذایی خود مصرف می کنید. 
اضافی در بدن شما آغاز شده است. به عالوه چربی هاي اضافی اطراف قلب و دیگر اندام هاي حیاتی کم کم 
شروع به آب شدن می کنند، ضمنا به دلیل تثبیت سطح انسولین در بدن، اشتها به طور طبیعی کاهش می 

  یابد. 
  ): فرآیند رژیم کتوژنیک1شکل (

                                            
14 Gluconeogenesis   
15 HDL 

کاهش مصرف کربوهیدرات ها

  صرفم را خود گلیکوژن ذخیره بیشتر بدن اینکه از بعد
  .آورد می روي ها چربی مصرف به کرد،

  شروع بدن اضافی هاي چربی و شده مصرف هاي چربی
.شوند تبدیل کتون انرژي منابع به تا کنند می شکستن به

  همچون منابعی از را خود نیاز مورد اندك گلوکز بدن
  از و کند می تامین چرب اسیدهاي و آمینه اسیدهاي
.شود می آزاد کربوهیدرات به  وابستگی

  نجایگزی و شده تبدیل بدن اصلی سوخت به ها کتون 
.شوند می گلوکز
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  اول: بخشخالصه 
در این فصل متوجه این نکته شدیم که برخی از باور هاي ما نسبت به نقش چربی ها در دستیابی به الغري، 

البته بار دیگر یادآور می شویم که منظور ما از مصرف تناسب اندام و سالمتی پایدار، چندان درست نبوده اند. 
  ی است و نه چربی هاي مضر مانند روغن هاي کارخانه اي و ... . چربی، تنها چربی هاي سالم و طبیع

بدن ما می شود، بلکه هنگامیکه  در اوال دانستیم که این مصرف چربی نیست که باعث افزایش توده چربی
ذخیره کربوهیدرات از حد مجاز فراتر رود، بدن شروع به تبدیل و ذخیره آن به صورت چربی می کند. ثانیا 

صرف چربی هاي سالم به طرق مختلف باعث کاهش وزن شما خواهد شد. براي مثال باعث خواهد گفتیم که م
شد که احساس سیري پایدار تر و در نتیجه اشتهاي دیوانه وار کمتري براي خوردن داشته باشید. بعالوه چربی 

غیر فعال در می  چربی سوز بدن را فعال و ژن هاي ذخیره ساز چربی را به حالت ژن هاي "16امگا تري"هاي 
آورند. در نهایت اینکه افزایش مصرف چربی هاي سالم و طبیعی موجب تعادل هورمونی در بدن شما شده و 

سیدن ر دستیابی به اهداف رژیمی را بسیار آسان تر می کند. البته همانطور که گفته شد، الزمه تمامی اینها،
ف کربوهیدرات و افزایش مصرف چربی در به حالت سوخت و ساز کتوسیس است که از طریق کاهش مصر

  طول یک دوره رژیمی منظم قابل دستیابی است. 

بسیاري افراد بر این باورند که چربی ها حاوي مواد مغذي نیستند و این کامال نادرست است. چربی هاي 
اینکه به  دارند. در واقع ویتامین هاي محلول در چربی براي K2و  A ،Eطبیعی مقدار قابل توجهی ویتامین 

ضمنا کاهش مصرف کربوهیدرات ها و افزایش مصرف چربی می درستی جذب بدن شوند، نیاز به چربی دارند. 
  تواند به تثبیت قند خون و انسولین در بدن کمک کرده و متابولیسم بدن شما را به حالت مستحکمی برساند. 

ه بعدي که احساس گرسنگی کردید به جاي به اثر فوق العاده این رژیم غذایی شک دارید، دفع اگر هنوز هم
ون مقداري زیتغن نارگیل، یا یک قاشق کره طبیعی، مصرف غذاهاي با کربوهیدرات و قند باال، مقدار کمی رو

                                            
16 Omega3 

  :تذکر
  یه نویسنده کتاب بهتر است افراد داراي شرایط زیر قبل از شروع رژیم کتوژنیک با پزشک متخصص مشورت نمایند:طبق توص
 افراد مبتال به دیابت 

 (هیپوگلیسمی) نارسایی افت قند خون 

 افراد داراي مشکالت حاد معده 

 افراد مبتال به عدم تعادل تیروئید 

 افراد مبتال به اختالالت کبد 

 زنان باردار 
 ودکان خردسالک  
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دقیقه این اشتهاي کاذب فروکش می  10خواهید دید که ظرف مدت کمتر از میل کنید. یا تکه اي آووکادو 
ویژگی هاي رژیم کتوژنیک است که دستیابی به الغري و تناسب اندام کند. همین خصوصیت یکی از مهمترین 

  پایدار را بسیار آسان تر می کند.

  

  (کدام کتو براي شما مناسب است؟) دوم: مسیرهاي اجراي کتو بخش
راه هاي زیادي براي رساندن بدن به حالت کتوسیس یا چربی سوز وجود دارد، که هیچ کدام بر دیگري برتري 

لحاظ برنامه رژیمی مختلف معرفی شده است، که در هر کدام نسبتی خاص از ماکروها  5ر این کتاب ندارند. د
ن ع پاسخ بدبرنامه را بر می گزینید بستگی به اهداف رژیمی شما و نو 5شده است. اینکه شما کدام یک از این 

گنجانده  carb upsهیدرات با عنوان د نظر دارد. در برخی از این برنامه ها مقداري کربوتان نسبت به برنامه مور
ترجمه کرده ایم)، در حالیکه برخی دیگر فاقد آن هستند.  "کربوهیدرات افزوده"شده است (که ما در اینجا آنرا 

در واقع این برنامه هاي رژیمی راه هاي مختلفی هستند که همه به یک مقصد ختم می شوند و آن دستیابی 
  به سوخت و ساز کتوسیس است. 

فقط کافیست طبق برنامه جلو بروید و در کمک این برنامه هاي رژیمی، کار شما بسیار آسان خواهد شد.  به
  ذکر شده در جداول را تهیه و مصرف نمایید.  مواردهر وعده غذایی، 

یکی دیگر از رموز موفقیت شما در رژیم هاي الغري کتوژنیک اینست که همواره پاسخ هاي بدن خود نسبت 
ن در سراسر ای جرا شده دقت کنید. بدن شما بهترین راهنما و مربی شماست. نکته مهم اینست کهبه رژیم ا

  برنامه هاي رژیمی باید احساس خوبی داشته باشید، در این صورت موفقیت شما تضمین شده خواهد بود. 

  چرخه باطل الغر شدن
گرفته اید، احتماال با چرخه باطل زیر اگر شما هم از آندسته افرادي هستید که بارها تصمیم به الغر شدن 

  کامال آشنا هستید:
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  ): چرخه باطل الغر شدن2شکل (

  
  

ممکن است هر روز خود را وزن کنید و در کمال ناامیدي ببنید که هیچ تغییري در وزن یا تناسب اندامتان 
شود. تقریبا اکثر افرادي  گفته می weight loss plateauحاصل نشده است. به چنین چرخه باطلی اصطالحا 

که در زندگی خود تصمیم به الغر شدن گرفته اند چنین چرخه اي را تجربه کرده اند. در اکثر مواقع تنها 
  نتیجه این گونه رژیم گرفتن اینست که شما را عصبی تر از قبل می کند. 

ی آن سیستم مرکزي مجنگ  نقطه قوت رژیم کتوژنیک دقیقا در همینجا آشکار می شود. با این رژیم شما به
  روید که مسئول و مقصر اصلی ایجاد اشتهاي کاذب، اضافه وزن و اینهمه فشار عصبی ناشی از آن است. 

واقعیت اینست که بدن ما مانند یک خودرو نیاز به تنظیم موتور دارد. همانطور که می دانیم امروزه یکی از 
خت خودروهاي کم مصرف است. بطوریکه بتوانند با مهمترین اهداف شرکتهاي خودرو سازي، طراحی و سا

میزان سوخت کمتر همان کارایی قبلی و حتی کارایی بیشتري داشته باشند. پس اگر در بدن مان اضافه وزن 
! نتیجه اینکار چیزي جز افت وجود دارد، راه حل این نیست که هر چه می توانیم بنزین کمتري وارد آن کنیم

ز و همچنین شعله ور کردن اشتهاي کاذب و گرسنگی کشیدن نخواهد بود.  راه حل انرژي، توانایی و تمرک

تصمیم می گیرید 
.الغر شوید

اکثر وعده هاي 
غذایی خود را با 

 ساالد جایگزین می
.کنید

ضعف، گرسنگی و 
درنتیجه فشار 

عصبی شما را کم کم 
از ادامه رژیم خسته 
.و منصرف می سازد

رژیم خود را رها 
کرده و دچار 

پرخوري عصبی می 
.شوید

تمام زحمات شما 
براي الغر شدن به 

.هدر رفته است
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اینست که سیستم سوخت رسانی بدن مان را به نحوي تنظیم کنیم که به سوخت کم ولی کارآمد عادت کند. 

ده ا(در اینصورت بدن خود را آموزش داده ایم تا به جاي بنزین معمولی از سوخت هواپیما یا شاید موشک استف
  ). این مثال ها تنها از آن رو زده می شود که شما را با منطق رژیم هاي کتوژنیک آشنا کند. کند 

 قانون زمانبندي در رژیم هاي کتوژنیک:
از دیگر نکاتی که در برنامه هاي کتوژنیک توجه زیادي به آن شده است، زمان درست مصرف هر ماده غذایی 

خود را با مصرف کربوهیدرات آغاز کنید، سطح گلوکز و انسولین را در خون  اگر شما روزاست. به عنوان مثال، 
افزایش داده اید، بنابراین به طور مرتب در طول روز احساس گرسنگی خواهید کرد. و بدتر از همه اینکه فرآیند 

واب ز خدستیابی به حالت چربی سوزي بالفاصله متوقف خواهد شد. چرا که مغز ما صبح ها هنگام برخاستن ا
و  18، گرلین17آماده است تا سیستم چربی سوزي را فعال کند و اینکار را به کمک ترشح هورمون کورتیزول

هنگامیکه شما در خواب هستید، سطح کورتیزول افزایش می یابد و هورمون هاي رشد انجام می دهد. 
ه ل مسئول انتقال گلوکز بهنگامیکه صبح از خواب بر می خیزید به باالترین حد خود رسیده است. کورتیزو

سیستم خون رسانی بدن است. زمانیکه منابع تامین گلوکز (گلیکوژن ها) خالی شده باشد، به طور طبیعی مغز 
فرمان استفاده از چربی ها را به بدن می دهد. هورمون گرلین نیز هنگام بیدار شدن شما در باالترین حد خود 

ا تحریک می کند، و هورمون هاي رشد نیز به نوبه خود فرآیند است. این هورمون ترشح هورمون هاي رشد ر
چربی سوزي و ساخت عضالت را آغاز می کنند. براي اینکه این فرآیند چربی سوزي به طور موفقیت آمیزي 

 ،رخ دهد، الزم است تا انسولین موجب اختالل عملکرد کورتیزول نشود. ما با مصرف کربوهیدرات در صبحانه
  کورتیزول و در نتیجه متوقف شدن تمامی این فرآیند چربی سوزي می شویم. کارکردباعث فلج شدن 

بنابراین در رژیم هاي کتوژنیک مصرف مقدار کمی کربوهیدرات تنها در ساعات پایانی شب پیشنهاد می شود. 
ه در ک چربی و پروتئین اکسیداسیونِ فرآیند از دیگر مزایاي مصرف کربوهیدرات در شب اینست که، بر خالف

کربوهیدرات هنگام خواب نیز با همان  هنگام خواب کندتر شده و به حالت تعلیق در می آید، اکسیداسیونِ
نرخ ثابت به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین کربوهیدراتی که در شب مصرف شده، در طول خواب شبانه 

  سوزانده شده و در بدن ذخیره نمی شود. 

ي دقیق که در فصول بعد ین مسائل باشید. تمامی این موارد در پنج برنامه رژیمیِالبته الزم نیست نگران ا
  ارائه خواهد شد، به تفصیل لحاظ شده اند. 

بنابراین همانطور که می بینیم در رژیم هاي کالسیک باورهاي غلط بسیاري وجود دارد که متاسفانه به دلیل 
   به اشتباه و دردسر می اندازد. را عدم دسترسی به منابع علمی روز دنیا، برخی افراد

                                            
17 Cortisol 
18 Ghrelin 
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در جدول زیر به برخی از باورهاي غلط در مورد مصرف کربوهیدرات که متاسفانه در میان طرفداران رژیم هاي 

  الغري رواج یافته است، اشاره می شود:

  ): باورهاي غلط در مورد مصرف کربوهیدرات1جدول (

   باور درست  غلطباور 

ا مصرف کنید تا در طول کربوهیدرات را صبح ه
  روز فرصت سوزاندن آن را داشته باشید

مصرف کربوهیدرات در صبح با توجه به دالیلی که 
در باال به آن اشاره شد، تنها منجر به احساس 
گرسنگی و خستگی بیشتر در طول روز شده و 

مهمتر اینکه فرآیند چربی سوزي را کامال متوقف 
  می کند.

سوخت و ساز شما کاهش هنگام خواب متابولیسم 
پیدا می کند، بنابراین کربوهیدرات مصرف شده 

  در شب در بدن ذخیره خواهد شد.

درصدي متابولیسم بدن تنها براي  35کاهش 
اکسیداسیون چربی و پروتئین صدق می کند، و 
همانطور که گفته شد کربوهیدرات هنگام خواب 

  نیز با همان نرخ نرمال سوزانده می شود.

بعد از ظهر نباید چیزي  5از ساعت  شما بعد
  بخورید.

بدن ما براي تغذیه در عصر و شب طراحی شده 
است. تغذیه شبانه باعث افزایش حساسیت 

شده و در نتیجه احساس سیري بیشتري  19لپتین
  هنگام بیدار شدن از خواب به ما می دهد.

  

  پنج برنامه رژیمی کتوژنیک:سه مسیر و 
برنامه از سه مسیر شما  5در واقع این فوق الذکر به طور خالصه شرح داده می شود.  برنامه رژیمی 5در اینجا 

را به حالت کتوسیس می رسانند، که در هر یک از این مسیرها نسبت هاي میان ماکرو ها (چربی، کربوهیدرات 
ار نمود این سه مسیر را در ،و پروتئین) به شکل خاصی طراحی و تنظیم شده است. جهت درك بهتر موضوع

 زیر به نمایش در آورده ایم:

  

                                            
 کاهش موجب مختلف راههاي از و شودمی رها خون در و شده ساخته انسان بدن در چربی بافت وسیله به) leptin( لپتین پروتئین19 

  شود (ویکی پدیا)می ما شدن چاق زیاد مانع واقع در، شودمی مصرف افزایش و اشتها
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  ): مسیر هاي کتو2جدول (

کتو
ي 

رها
سی

م
 

مسیر 
 یک:

 

 کربو هیدرات 
  چربی 

  

مسیر 
 دو:

 چربی تعدیل شده
 پروتئین 

  

مسیر 
 سه:

است، تنها  1همان مسیر 
با این تفاوت که به صورت  

دوره اي کربو هیدرات  
افزوده آنهم در شب ها به  

   شود. رژیم اضافه می
 

این مسیر خود شامل  **
  سه برنامه مجزا است.
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  تذکر:
همراه است باید همزمان با کاهش  )( یا کرب آپ کربوهیدرات افزودهبرنامه هاي مسیر سوم که با 

چربی همراه شود. همانطور که در نمودار ارائه شده در مسیر سه می بینیم، میزان مصرف چربی در آن وعده 
در ادامه به ذکر برخی از کرب آپ هاي  درصد کاهش یابد. 15وده دارد، باید حداقل غذایی که کرب افز

  پیشنهادي می پردازیم:

    
  کوچک سیب زمینی آب پزعدد  2  سفید برنج یک پیاله کوچک
    

      
  عدد موز رسیده 1  عدد خرما 2  عدد انجیر خشک 2

    

  طبیعی سلق غذاخوري ع 1  سیب عدد  1  خوشه کوچک انگور 1
      

    
  

  آب طالبی متوسط لیوان 1  پرتقال شیرین 1  عدد کیوي 2
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ممکن است شما با توجه به خصوصیات فردي و سیستم بدنی خود هر یک از مسیرهاي فوق را براي دستیابی 

واه خبه کتوسیس انتخاب کنید. اگر در طول دو هفته پس از اجراي مسیر و برنامه انتخابی، به نتیجه دل
  نامه دیگري را از بین آنها انتخاب نمایید. نرسیدید، الزم است تا مسیر و بر

  

  در ادامه به تشریح هر یک از سه مسیر فوق می پردازیم:

  چربی زیاد –مسیر یک: کربوهیدرات کم 
این مسیر هیچ کربوهیدرات افزوده اي ندارد و مستقیم ترین مسیر شما براي دستیابی به حالت کتوسیس 

نام برد که بسیار مرسوم بوده و کتاب ها و  "کتوي کالسیک"ست. در واقع از مسیر یک می توان به عنوان ا
یک سریعترین مسیر براي رساندن شما به  منابع اینترنتی بسیاري در مورد آن وجود دارد. ضمنا مسیرِ

 ، اما اگر شما به طورستتا حدودي سختگیرانه ااما بهرحال رژیم هاي این مسیر متابولیسم کتوسیس است. 
  مصمم به رژیم خود پایبند بمانید، از نتایج فوق العاده آن حیرت زده خواهید شد. 

  :تذکر
ممکن است این رژیم در برخی افراد عوارضی همچون عدم انرژي کافی هنگام ورزش هاي سنگین در پی 

  مدت قابل رفع است.داشته باشد، که این مشکل با افزایش مصرف پروتئین در یک دوره کوتاه 
  

  پروتئین زیاد –مسیر دو: چربی تعدیل شده 
این مسیر هم هیچ کربوهیدرات افزوده اي ندارد. این رژیم به تعدیل قند خون و کاهش کلسترول کمک کرده، 
و براي افراد با فعالیت فیزیکی باال مناسب تر است. (که می تواند هر دو گروه ورزش هاي هوازي و غیر هوازي 

اگر شما یک گیاهخوار هستید، این رژیم براي شما مناسب نیست چرا که نیاز به مصرف پروتئین  شامل شود). را
باال و کربوهیدرات بسیار کم دارد. من به عنوان مشاور تغذیه، به ندرت این مسیر را براي شروع به کسی 

شوار است، یا مثال شما را دچار افت پیشنهاد میکنم. اما اگر می بینید که اجراي مسیر یک براي شما بسیار د
هر چند برخی از قند خون و عوارض ناشی از آن می کند، مسیر دو یک جایگزین عالی برایتان خواهد بود. 

افراد تازه کار از ابتدا با مسیر دو شروع کرده اند و نتایج عالی از رژیم انتخابی خود نیز گرفته اند. نکته مهمی 
ه آن اشاره شده اینست که باید همواره در طول اجراي رژیم به سیگنال هاي بدن که در سراسر این کتاب ب

تان توجه کنید. باید احساس خوبی داشته باشید و این بهترین قطب نما براي تشخیص این نکته است که شما 
  درستی قرار دارید یا نه؟ در مسیر رژیمیِ
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  (carb ups)مسیر سه: مسیر یک + کربوهیدرات افزوده 

زیر شاخه قابل اجرا است که عبارتند  3برنامه هاي رژیمی خواهیم دید که مسیر سه خود در قالب  فصل در
  از: 

 هفته اي یکبار افزوده دراتیکربوه: مسیر سه: رژیم فول کتو  ].1[
 دو الی سه نوبت يافزوده هفته ا دراتیکربوه: وز مالیمسمسیر سه: رژیم چربی  ].2[
 عصر هر روز افزوده دراتیربوهک: مسیر سه: رژیم چربی سوز روزانه ].3[

ت که در آن به صورت روزانه، هفتگی تنها تفاوت این مسیر با مسیر یک در دوره هاي کربوهیدرات افزوده آنس
سه نوبت، کربوهیدرات اضافی در رژیم مصرف می شود که معموال مصرف آن هنگام عصر یا -یا هفته اي دو

  شب توصیه شده است. 

را ندارند. در واقع در این مسیر  2و  1 هايراحی شده که تحمل محدودیت هاي مسیراین مسیر براي کسانی ط
بطوریکه هم اجراي رژیم را آسانتر کند و هم به اهداف  ،زنگ تفریح هایی براي فرد در نظر گرفته شده است

شود،  یز میدر این مسیر مقداري گلوکز براي نیاز روزانه بدن تجورژیمی تعیین شده آسیب جدي وارد نسازد. 
ضمنا هورمون هاي تیروئید به حالت فعال درآمده و در نتیجه عالئم روانی مقاومت انسولینی در بدن کاهش 

  ده است. امی یابد. عالوه بر اینها این مسیر براي رشد و حجم دهی به ماهیچه ها فوق الع

  

  زیر خالصه شده است: جدولدر مزایا و معایب هر یک از این سه مسیر 
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  ): مزایا و معایب مسیرهاي کتو3جدول (

 مسیر سه:
 کربو هیدرات 

 چربی 
  کربوهیدرات افزوده

 مسیر دو:
 چربی تعدیل شده

  پروتئین 

 مسیر یک:
 کربو هیدرات 

  چربی 

  : فول کتو1-3برنامه 
  : چربی سوز مالیم2-3برنامه 
  : چربی سوز روزانه3-3برنامه 

: کتوي 2برنامه شماره 
  نیپروتئی

: کتوي 1برنامه شماره 
  کالسیک

مصرف شبانه کربوهیدرات در 
دوره هاي زمانی کوتاه (روزانه، 

هفتگی و دو الی سه بار در 
  هفته)

  بدون کربوهیدرات افزوده  بدون کربوهیدرات افزوده

  کاهش محدودیت هاي رژیمی
کمک به تعدل قند خون و 

  کاهش کلسترول

سریعترین مسیر براي رسیدن 
  سبه کتوسی
  

  سهولت بیشتر

ممکن است به کاهش کتون ها 
و در نتیجه کاهش انرژي بدن 

  منجر شود.

با محدودیتها و پرهیز هاي 
  غذایی زیاد و تا حدي دشوار

  کاهش مقاومت انسولینی بدن

در صورت بروز افت قند خون، 
گرفتگی عضالت یا بی نظمی 

در کلسترول، پروتئین بیشتري 
  به رژیم خود اضافه کنید.

افزایش حجم ماهیچه اي در 
صورت انجام ورزش هاي 

  بدنسازي

ممکن است نتیجه گیري از 
رژیم زمان بیشتري به طول 

  بیانجامد.
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بنابراین ما در این کتاب پنج برنامه رژیمی کتوژنیک را (در قالب سه مسیر) به شما معرفی خواهیم کرد که 

  عبارتند از:

  کتوي کالسیک1برنامه شماره :  
 کتوي پروتئینی2نامه شماره بر :  
  فول کتو1-3برنامه :  
  میسوز مال یچربکتوي : 2-3برنامه  
 سوز روزانه یچربکتوي : 3-3 برنامه  

تمامی این برنامه هاي رژیمی، رساندن سیستم متابولیسم بدن به حالت کتوسیس یا چربی سوز است. هدف 
  بیشتر خواهد رساند. که در نهایت شما را به کاهش وزن، تناسب اندام و سالمتی

  

  چطور بفهمیم که در وضعیت کتوسیس هستیم؟
س پلیسم کتوسیس زمانی حاصل می شود که در خون، تنفس و ادرار سطوحی از کتون ها موجود باشد. متابو

از اجراي رژیم کتوژنیک به مدت سه تا پنج روز، طبیعتا بدن شما تولید کتون ها را شروع خواهد کرد، اما این 
عنی نیست که متابولیسم شما به حالت کتوسیس رسیده است. الزمه دستیابی به چنین وضعیتی اینست بدان م

کتون ها را به جاي گلوکز به عنوان سوخت اصلی بپذیرد. و این اتفاق احتماال  ،که سیستم سوخت و ساز بدن
کتوسیس دست یافتید، دیگر پس از آنکه به زودتر از سه الی پنج هفته بعد از اجراي رژیم روي نخواهد داد. 

مصرف مقداري کربوهیدرات (کربوهیدرات افزوده در برنامه ها) باعث نخواهد شد بدن سوخت اصلی خود 
(کتون ها) را با سوخت دیگري جایگزین کند. یکی از مهمترین مزایاي رژیم هاي کتو اینست که هر چند 

دشوار باشد، ولی مادامی که شما به حالت ممکن است پایبندي به آنها براي یک دوره کوتاه مدت کمی 
  .کتوسیس دست یافتید، این حالت در شما پایدار خواهد ماند

براي دانستن اینکه چه مقدار کتون در بدن شما تولید شده، یا اینکه سوخت و ساز شما به حالت کتوسیس 
ر خون، تنفس و ادرار وجود همانطور که بیان شد کتون ها درسیده است یا خیر؟ راه هاي زیادي وجود دارد. 

دارند، که می توان با انجام برخی آزمایش هاي پزشکی تعداد کتون هاي موجود را اندازه گرفت. اما ما به دلیل 
  هزینه هاي گزافی که این آزمایش ها به همراه دارد، این روش اندازه گیري را به شما پیشنهاد نمی کنیم.

شما رخ دهد، می توانید اطمینان حاصل کنید که بدن شما به وضعیت  در صورتیکه هر یک از حاالت زیر براي
  سوخت و ساز کتوسیس رسیده است:

 بدون اینکه عصبی شوید، می توانید به راحتی از برخی از وعده هاي غذایی تان صرف نظر کنید. )1
 ممکن است سه، چهار یا پنج ساعت چیزي نخورید و احساس ضعف هم نداشته باشید. )2
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ب و دیوانه وارنسبت به مصرف کربوهیدرات ها (خصوصا دو تا سه ساعت بعد از آخرین اشتهاي کاذ )3
 وعده غذایی) ندارید. 

 اشتهاي شما بیشتر به سمت غذاهاي با چربی باال متمایل است تا غذاهاي کربوهیدراتی. )4
 هنگام فعالیت بدنی احساس نیاز شدید به قند و کربوهیدرات ندارید.  )5
ول روز (صبح تا بعد از ظهر) در سطح قابل قبولی قرار دارد، و عصرها ناگهان انرژي شما در تمام ط )6

 خستگی به شما هجوم نمی آورد.
 و تمرکز فکري تان افزایش یافته است. شده افکارتان واضح تر  )7

  

  روزه (پرهیز از غذا خوردن) در رژیم هاي کتوژنیک
ساعت است که در آن شما از خوردن هرگونه مواد  24تا  16در اینجا منظور ما از روزه، دوره هاي زمانی بین 

می گویند.   IFیا به طور اختصار Intermittent Fastingغذایی اجتناب می کنید. به اینکار در رژیم هاي الغري 
اگر بدن شما هنوز در حالت سوخت و ساز گلوکز باشد، اینگونه روزه ها و پرهیز هاي غذایی معموال اثر معکوس 

شما دارد (که شاید نمونه آن را در ماه هاي مبارك رمضان تجربه کرده باشید). زیرا که هنوز  بر کاهش وزن
سوخت اصلی بدنتان را گلوکز تشکیل می دهد. شما با گرسنگی کشیدن بیشتر، فقط باعث می شوید فنرهاي 

و نیاز  امان گرسنگیمتابولیکی تان هر چه بیشتر فشرده شوند، و بعد از اینکه طاقت شما تمام شد، هجوم بی 
شدید بدن به گلوکز موجب خواهد شد تا حجم زیادي از مواد غذایی را مصرف کنید که نتیجه اي جز اضافه 

  وزن نخواهد داشت. 

به خاطر داشته باشید، لحظات موفقیت شما در رژیم هاي کتو، آن لحظاتی است که بدون احساس ضعف یا 
قادر باشید از خوردن پرهیز کنید. اگر حس کردید هنوز مقاومتی در  گرسنگی، عصبانیت یا نیاز شدید به غذا،

ود تا خ رژیمبدن شما براي گرسنگی کشیدن وجود دارد، بدانید هنوز به کتوسیس نرسیده اید، و باید به 
گویی بدن شما همیشه از گرماي یک آتش زیر خاکستر بهره  ،در حالت کتوسیسدستیابی به آن ادامه دهید. 

  و نیاز به اضافه کردن سوخت اضافی آنهم به صورت مکرر احساس نمی کند. مند است 

اما روزه گرفتن در حالت کتوسیس مزایاي بسیاري دارد. اینکار باعث می شود بدن به سراغ کتون هاي ذخیره 
شده در چربی هاي انباشته بدن برود و در نتیجه بخشی از چربی هاي اضافی بدنتان به عنوان سوخت بدن 

ضمنا قند خون، سطح انسولین، فشار خون، کلسترول و تري رد استفاده قرار گرفته و از بین خواهند رفت. مو
گلیسیرید بدنتان به حال تعادل خواهد رسید، التهاب بدن فروکش کرده و هورمون هاي رشد که خود محرك 

فته و در نتیجه فرآیند پیر به عالوه رادیکال هاي آزاد بدنتان کاهش یاچربی سوزي هستند فعال می شوند. 
  شدن سلول ها کند می شود.



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  24 
  
بار دیگر تذکر می دهیم که استراتژي روزه گرفتن در رژیم هاي کتوژنیک باید متناسب با حال و احوال بدنی 
و روحیه شما باشد. اینجا هم الزم است به سیگنال هاي بدنتان خوب توجه کنید. لطفا در استفاده از این 

ي نکنید. اما بهرحال اگر حس می کنید می توانید بخش اعظمی از یک روز را بدون خوردن تکنیک زیاده رو
  غذا سپري کنید و احساس خوبی هم داشته باشید، اینکار می تواند قدم بزرگی در راه اهداف رژیمی تان باشد. 

ید. سپس به تدریج کن شروعهفته در ساعته و به مدت دو روز  16پیشنهاد ما اینست که ابتدا از روزه هاي 
ساعته و تعداد روزها را به  24پس از نزدیک شدن به حالت ایده آل کتوسیس، می توانید تعداد ساعات را به 

  روز در هفته افزایش دهید. 5الی  3
  

  نکته اي درباره الکترولیت ها:
شده همراه  ین آب ذخیرهدر رژیم هاي کتوژنیک به دلیل اینکه ذخایر گلیکوژن تقریبا به پایان می رسند، بنابرا

آن نیز توسط کبد دفع می شود. این ممکن است باعث به هم خوردن تعادل الکترولیتی بدن شود. الکترولیت 
   ها در واقع شامل سه ماده معدنی سدیم، منیزیم و پتاسیم می شوند.

کتوژنیک  هاي با افزایش مصرف این سه ماده معدنی می توان از بسیاري از عوارض الکترولیتی در رژیم
مواد معدنی در بسیاري از مواد غذایی مانند نمک دریا، دانه هاي روغنی، قارچ،  جلوگیري کرد. هر چند این

سوپ استخوان، شکالت تلخ و آووکادو وجود دارد، اما براي سهولت بیشتر نویسنده کتاب یک نوشیدنی ویژه 
از الکترولیتی بدن را تامین می کند. دستور تهیه این را تدارك دیده است که به کلی نی "20لیموناد کتو"به نام 

  . سوم ارائه خواهد شد فصلنوشیدنی در 
  

  سوم: چالش هاي فراروي رژیم هاي کتوژنیک بخش
هر تغییر بزرگی طبعا شما را با چالش هاي جدیدي مواجه خواهد ساخت و رژیم کتوژنیک نیز از این قاعده 

برخی چالش هاي احتمالی که ممکن است شما در مسیر اجراي رژیم در این فصل به تشریح مستثنی نیست. 
با آن رو به رو شوید، و راهکارهاي مقابله با آن خواهیم پرداخت. بار دیگر تاکید می کنیم که اگر شما مبتال به 

  مشورت کنید.  متخصصنارسایی یا بیماري خاصی هستید، قبل از اجراي رژیم با پژشک 

  از رژیمچالش عدم نتیجه گیري 
هفته رژیم کتوژنیک  6گاهی خانم هایی به من مراجعه می کنند که پس از اجراي "ووگل می نویسد:  لیانخانم 

  . "کالري در روز، هنوز تغییر محسوسی در وزن آنها ایجاد نشده است 1200و مصرف تنها 

                                            
 ]102تهیه شماره [مراجعه کنید به: فصل سوم، دستور 20 
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دارد. تولید شده بستگی نباید گفت موفقیت در این رژیم ها تنها به مصرف چربی بیشتر و مقدار کتون هاي 
هر چند این موارد در موفقیت شما نقش اساسی دارد، اما موارد دیگري نیز وجود دارند که می توانند بر نتایج 

  رژیم شما اثر چشمگیري داشته باشند.  در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:

  استرس: -1
اف رژیمی تان قرار گیرد، به همین دلیل ابتدا از عامل این بزرگترین مانعی است که می تواند بین شما و اهد

نها ت استرس شروع می کنیم. حتما شنیده اید که پزشکان معتقدند عامل اصلی در بروز بسیاري از چاقی ها
استرس است. بنابراین شما می توانید با مقابله و رفع این عامل، قدم بزرگی در راه کاهش وزن و تناسب اندام 

  بردارید. 

سترس می تواند از منابع مختلفی به زندگی شما وارد شود. البته بحث در مورد روش ها و شیوه هاي مدیریت ا
استرس از حوصله این کتاب خارج است. منابع علمی متعددي در این زمینه منتشر شده است که می توانید 

  جهت دریافت اطالعات بیشتر به آنها مراجعه کنید. 

  سترس فرآیند چربی سوزي را در بدن با مشکل مواجه می کند؟اما باید بدانیم چرا ا

وقتی شما با سطوحی از استرس مواجه هستید، ترشح هورمون کورتیزول در مغز افزایش می یابد. کورتیزول 
سطح گلوکز خون را افزایش می دهد تا توان ماهیچه هاي شما براي فرار از موقعیت مخاطره آمیز (که متاسفانه 

اقع غیر واقعی است) افزایش یابد. افزایش ناگهانی کورتیزول باعث افزایش ترشح انسولین می شود، در اکثر مو
 تکرار این چرخه معیوب به مرور زمانتا انسولین بتواند سطح باالي گلوکز وارد شده به خون را مدیریت نماید. 

می شود که تا بدن شما در شرایط مقاومت انسولینی سلول ها را افزایش می دهد. مجموعه این اتفاقات باعث 
  استرس زا پیام هاي چربی سوزي را به خوبی دریافت نکند. 

در حالت کلی سعی کنید از هر طریقی که می توانید در اکثر اوقات روز احساس خوبی داشته باشید. ورزش 
ه و مدیتیشن از هاي منظم هفتگی، بودن در جمع خانواده و دوستان، گذراندن اوقاتی در دل طبیعت و مراقب

  جمله روش هایی است که ما براي مدیریت و کنترل استرس به شما توصیه می کنیم. 

برخی استرس ها نیز مستقیما با رژیم شما در ارتباط هستند. یعنی شما در مورد میزان نتیجه گیري و اینکه 
باعث افزایش استرس شما می آیا رژیم را به درستی اجرا می کنید یا نه؟ دچار شک و تردید می شوید و این 

  نکته را یادآور شویم: 2شود. در اینجا باید 

اوال به رژیم خود به چشم یک بازي و برنامه فرح بخش نگاه کنید. به این فکر کنید که حتی اگر از رژیم خود 
متد  کنتیجه اي هم نگیرید (که البته بسیار بعید است)، دست کم یک راه تازه را امتحان کرده اید و با ی

الغري جدید که طرفداران بسیاري در دنیا دارد، آشنا شده اید. ضمنا غذاها و دسرهاي جدیدي یادگرفته اید 
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که به دانش آشپزي شما افزوده است. با این نگرش رژیم را براي خود شبیه به یک بازي فرح بخش کنید نه 

  سختگیرانه.جدي و یک برنامه 

دقیق و زمانبندي شده اي براي شما تهیه کرده ایم، که بتوانید از آنها به ثانیا ما در این کتاب برنامه هاي 
عنوان نقشه راه رژیم خود استفاده کنید. بنابراین نگرانی ها و سردرگمی هاي شما در مورد نحوه اجراي درست 

 رژیم ها با این روش تا حدود زیادي رفع شده است. 

  سختگیري بیش از حد به خود -2
حات قبل نیز به آن اشاره شد، سخت گیري بیش از حد در کاهش کالري هاي مورد نیاز همانطور که در صف

بدن باعث خواهد شد که متابولیسم پایه شما رو به کاهش گذارد. به عنوان مثال اگر در حالت عادي بدن شما 
ید، بنابراین کالري می رسان 1800می آن را به حالت رژی درشما کالري در روز کار می کرد،  2000بر مبناي 

متابولیسم شما خود را با میزان کالري جدید وفق می دهد. اما اگر این چرخه به صورت افراطی ادامه یابد، 
دچار یک دور باطل و مخرب خواهید شد. به هر میزان که شما کالري هاي ورودي را کاهش دهید، متابولیسم 

ت شما به نقطه اي می رسید که دیگر متابولیسم بدن نیز تالش خواهد کرد خود را با آن وفق دهد. در نهای
شما بسیار ضعیف و ناتوان شده و بدن شما کم انرژي، خسته و بیمار می شود. بنابراین براي احیاي سالمتی 

  بدون نتیجه به نقطه اول باز می گردید. ،خود دوباره به خوردن روي می آورید و با اینکار

ش از حد در رژیم شما را از اهداف تان دور می سازد. سعی نکنید از بنابراین به نظر می رسد سخت گیري بی
برنامه ها جلوتر حرکت کنید، مطمئن باشید اینکار به نفع شما نخواهد بود. در رژیم هاي کتوژنیک چیزي که 

د یهاي رژیمی است. اگر در برنامه چیزي را باموفقیت شما را رقم می زند، نظم، مداومت و پایبندي به برنامه 
بخورید، در خوردن آن تردید نکنید. فکر نکنید اگر کمی از آن وعده و کمی از این وعده بزنید، زودتر به نتیجه 
خواهید رسید. نه! رژیم هاي کتوژنیک اینطور کار نمی کنند. هدف آنها اینست که ساختمان سوخت و ساز 

گنجانده شده در واقع یک آجر از این ساختمان بدن شما را مرمت و بازسازي کنند. هر وعده اي که در برنامه ها 
  است، که اگر شما به بدن نرسانید کار مرمت و بازسازي با اختالل رو به رو می شود. 

پس استرس و نگرانی را رها کنید و با طراوت و شادابی برنامه انتخابی خود را دنبال کنید و بگذارید بدن کاري 
  شگفت زده کند! شما را در پایان برنامهرا که برایش طراحی شده انجام دهد و 

  عدم توجه به سیگنال هاي بدن -3
بدن هر یک از ما با خصوصیات منحصر بفردي آفریده شده است. بنابراین این ادعا که یک رژیم خاص می 
تواند براي همه افراد یک نتیجه خاص و فوق العاده به بار آورد، ادعایی کامال باطل است. یکی از مشکالتی که 

دوره رژیمی خود نگیرند، بی توجهی به سیگنال هاي بدن شان است.  باعث می شود افراد نتیجه دلخواه را از
مثال براي برخی افراد روزه هاي رژیمی عالی جواب می دهد، اما برخی دیگر را دچار گرسنگی کاذب بیشتري 
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 یف شما در برنامه رژیمی تان اینستبنابراین یکی از مهمترین وظامی کند. مثال هایی از این دست بسیارند. 
که با بدن خود مانند یک ماشین رفتار نکنید.  با آن دوست باشید، در آنصورت او شما را با سیگنال ها و پیام 

  هایش در جهت رسیدن به اهداف رژیمی تان راهنمایی خواهد کرد. 

  برخی از سیگنال هاي بدن به صورت زیر ظاهر می شوند:

ومالف: گرسنگی مدا  

اگر دچار این حالت شدید، شکم تان را با سبزیجات و میوه هاي سبک (با قند و کربوهیدرات کم) پر کنید. 
پیشنهاد من به شما استفاده از کلم، کلم بروکلی و کاهو است. با اینکار احساس خالی بودن معده تان تا حدود 

ی رژیم کامال طبیعی است. چرا که در رژیم البته این احساس خصوصا در هفته هاي ابتدای زیادي رفع می شود.
چربی هاي سالم و به میزان کم در هر وعده استفاده می کنیم. و این یعنی اینکه اگرچه  ازهاي کتوژنیک ما 

 ممکن است احساس ضعف و کمبود انرژي نکنید، اما در اکثر اوقات روز، معده شما تقریبا خالی خواهد بود.
ور به مرحساس تهی بودن معده با مصرف سبزیجات کم کالري قابل رفع است. همانطور که گفته شد، این ا

  زمان معده شما به آن میزان مواد غذایی دریافتی عادت کرده و این احساس کامال رفع خواهد شد. 

  ب: سیري مداوم

ن یاین حالت یک سیگنال بسیار خوب است و نشاندهنده ورود شما به حالت کتوسیس می باشد که معموال ب
یک هفته تا ده روز پس از شروع رژیم اتفاق می افتد. اما اگر شما نگران این هستید که بیش از حد وزن کم 
کنید (یا در واقع اضافه وزنی ندارید) یا حس می کنید مواد مغذي الزم به دلیل بی اشتهایی به بدنتان نمی 

ا کرب افزوده را امتحان کنید. استفاده از مقدار رسد، بهتر است برنامه کتوي خود را تغییر داده و برنامه هاي ب
  باعث بازگشت اشتهاي از دست رفته شما خواهد شد.  کمی کربوهیدرات در رژیم

  کتو باور نداشتن به رژیم -4
قدیمی خود در مورد رژیم هاي الغري چسبیده باشید، مثال اگر هنوز اگر شما سفت و سخت به باور هاي 

چربی هاست که شما را چاق تر می کند، یا اینکه باید براي الغر شدن تا جایی  معتقد باشید که این مصرف
ه درستی م کتوژنیک را بنخواهید نتوانست رژی که می توانید کمتر بخورید و گرسنگی بکشید و... در اینصورت

را ن و اینکه چ. تالش ما در سراسر این کتاب این بوده است که شما را با ساز و کار بدنتاو با دقت اجرا کنید
  اضافه وزن دارید و این وزن اضافی از کجا آمده و چگونه از بین خواهد رفت؟ آشنا کنیم.

به ذکر کلیات بسنده کنم، و تنها جداول و  بنده به عنوان مترجم این اثر می توانستم در ترجمه این کتاب
ینکار را نکردم به این دلیل که معتقدم قرار دهم. اما ا ترجمۀ آنبرنامه هاي غذایی و دستور تهیه آنها را در 

شما ابتدا باید ذهن خود را آماده رژیم جدیدتان کنید. و ذهن تنها زمانی آماده می شود، که از جزئیات ماجرا 
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باخبر باشد. دلیل پرداختن به این مبانی در مورد رژیم هاي کتوژنیک نیز همین است، که شما را با منطق و 

  آشنا کند.  ساز و کار این رژیم ها

بنابراین مطالب این کتاب را اگر الزم می دانید بارها و بارها بخوانید و تنها زمانیکه کامال قانع شدید که رژیم 
هاي کتوژنیک معرفی شده در این کتاب از اصول منطقی و محکمی برخوردار است، آنگاه با اراده قوي و ذهنی 

  باورمند، رژیم خود را آغاز کنید. 

  حمایتی خانواده و دوستان نبود شبکه -5
هیچ برنامه اي در تنهایی جواب نمی دهد. پیشنهاد ما اینست که درباره برنامه رژیمی جدید خود با دوستان 
و اعضاي خانواده تان صحبت کنید. در اینترنت در مورد آن جستجو کنید و در شبکه هاي اجتماعی تجربه 

م شوید. اینکار انگیزه شما را به نحو چشمگیري افزایش خواهد هاي خود را از اجراي این رژیم با دیگران سهی
  می تواند شما را در ادامه دادن مسیر مصمم تر سازد. کسب بازخوردهاي مثبت از اطرافیان  داد و مسلما

  تعیین هدف هاي غیر واقعی -6
هاترین دارایی . بدن شما گرانب"من الغر شدن را به هر قیمتی نمی خواهم"همواره به خود یادآوري کنید: 

  ووگل در این بخش چنین می نویسد: لیانشماست. بنابراین باید از آن مراقبت کنید. نویسنده کتاب، خانم 

از وزنم را کاهش دهم، چندان برایم رضایت بخش  پس از اینکه با در پیش گرفتن رژیم کتو توانستم ده کیلو"
کیلو با هدف خود فاصله داشتم،  3م، و زمانیکه تنها نبود. پس تصمیم گرفتم ده کیلوي دیگر نیز از آن کم کن

ناگهان کاهش وزن من متوقف شد و مدام در همان بازه وزنی گیر کرده بودم. در آخر به نقطه اي رسیدم که 
	"اکثر افراد پس از شکست برنامه رژیمی به آن می رسند و می گویند: لعنت به این رژیم!! 	

به آرزوهاي خود و در مغزتان ترسیم می کنید، بدون اینکه ظرفیتهاي بدن با توجه شما اهداف رژیمی تان را 
یا کمتر از آن  20خود را به عدد ) 21(شاخص توده بدنی BMIالزم نیست را در اجراي آن در نظر بگیرید. حتما 

وزمره را با ر، سالم و پر انرژي باشید و بتوانید فعالیتهاي برسانید. همین که شما بتوانید فردي با تناسب اندام
، موفقیت بی نظیري براي شما محسوب می شود. بنابراین اهداف غیر واقعی سبکی و نشاط کامل انجام دهید

تعیین نکنید، اینکار نتیجه اي جز دلسرد کردن شما از رژیم و یا بدتر از آن اقدام به فعالیتهاي مضر (مانند 
  مصرف داروها) براي کاهش وزن بیشتر ندارد. 

ین شاخص توده بدنی خود می توانید از نمودار زیر استفاده کنید. نقطه تقاطع وزن و قد شما باید در براي تعی
  قدتان در وضعیت طبیعی قرار دارد:محدوده سبز رنگ قرار گیرد. در اینصورت وزن شما نسبت به 

                                            
  . دیآ یقدش به متر بدست م )²x( بر توان دوم لوگرمیوزن فرد به ک میتقس قیاز طر یشاخص توده بدن21 

  



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  29 
  

 (BMI)): نمودار شاخص توده بدنی 3شکل (

  

 (Keto Flu)کتو فلو  -7
ه اي از برخی مقاومت هاي کوچک است که بدن شما ممکن است در برابر رژیم جدید اصطالحا دور "کتو فلو"

 به تدریج از خود نشان دهد. این عالئم معموال طی یک الی دو هفته پس از شروع رژیم آغاز شده و سپس
  د. نناپدید می شو

لما ) تغییر می دهد. مسهمانطور که بیان شد رژیم کتو منبع سوخت اصلی بدن را از گلوکز به چربی (کتون ها
بدن شما که سالهاست به یک نوع سوخت آسان عادت کرده است، در برابر  تغییر آن، از خود مقاومت نشان 
خواهد داد. این مقاومت بدن به شکل هاي زیر ظاهر می شود که ما در هر مورد، راه حل مقابله با آن را نیز 

  آورده ایم:

 د را افزایش دهید.دید، مصرف آب خواگر دچار سردرد شُ )1
 دید، در برنامه رژیمی خود چربی بیشتري بگنجانید.بی قرار شُاگر عصبی و  )2
 اگر سرگیجه به سراغتان آمد، مصرف غذاهاي با الکترولیت باال توصیه می شود: )3

 .پتاسیم: آووکادو، دانه هاي روغنی، سبزیجات سبز تیره (مانند تره و...)، ماهی سالمون و قارچ 
 ه هاي روغنی، شکالت تلخ، کنگر فرنگی، ماهی و اسفناج.منیزیم: دان 
  .سدیم: نمک دریا، آب استخوان، بیکن، ترشی، جوشانده سبزیجات 
  ،(...مانند تره و) بادام و ساردین.کلسیم: سبزیجات سبز تیره 
 .فسفر: دانه هاي روغنی، بذرها (تخمه ها) و شکالت تلخ 
 لري: زیتون، نمک دریا و سبزیجات کم کادیکلر. 
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  بخش سوم کتاب خواهد که دستور تهیه آن در  "22لیموناد کتو"و یا می توانید از نوشیدنی
و مصرف مقدار کمی نمک دریا بطور روزانه  "23استخوان آبِ"استفاده کنید. همچنین  آمد،

 توصیه می شود. 
دقیقه  20مدت  ، تحرك روزانه خود را افزایش دهید. یک پیاده روي آرام بهدیداگر دچار بی خوابی شُ )4

 در روز می تواند کافی باشد. 
دید، از دم نوش هاي مقوي معده استفاده کنید. پیشنهاد ما استفاده از دم اگر دچار حالت تهوع شُ )5

 کرده نعنا دو بار در روز است.
 دید، از آب و لیموناد کتو بیشتر اسفاده کنید.اگر دچار تپش قلب شُ )6
دید، مصرف چربی خود را در برنامه رژیمی یا افت قند خون شُ اگر دچار میل شدید به کربوهیدرات و )7

 ).24استفاده کنید Fat Bombs مقداري افزایش دهید (از دستور تهیه هاي
اگر دچار خستگی، ضعف و کاهش عملکرد ورزشی شُدید، از غذاهاي الکترولیتی، لیموناد کتو و منیزیم  )8

 بیشتري استفاده کنید. 
 دید، از آب، منیزیم، پتاسیم و غذاهاي الکترولیتی استفاده بیشتري نمایید. اگر دچار گرفتگی عضالت شُ )9

 

  چهارم: چه باید بخوریم و چه نباید بخوریم؟ بخش
ها  متا اینجا فقط به تشریح مبانی و ساز و کار رژیم هاي کتوژنیک پرداخته شد، و فهمیدیم که در این رژی

. اما سوال اینجاست که دقیقا کدام مواد غذایی استدرات و کاهش مصرف کربوهی اصل بر افزایش مصرف چربی
فصل به  این می تواند با چنین رژیمی سازگار باشد، یا به زبان ساده تر چی باید بخوریم و چی نباید بخوریم؟

  پاسخ این سوال می پردازد.

زید. ر آن غذا می ریفنجان د یک بیایید بدن شما را به یک فنجان تشبیه کنیم. شما هر روز به اندازه ظرفیت
اما متاسفانه اکثر غذاهایی که ما در فنجان بدن مان می ریزیم، بی فایده یا کم فایده هستند و بخش اعظمی 
از آن از بدن دفع می شود. بنابراین از آنجایی که فنجان شما ظرفیت مشخصی براي مصرف غذاي روزانه دارد، 

است. به زبان ساده تر در رژیم کتوژنیک اصل بر اینست که انتخاب درست غذاهایی که می خورید بسیار مهم 
ه فاید پر کننده هستند و از مواد غذایی کم حجم و پر انرژي استفاده کنیم، و آن دسته از مواد غذایی را که

، قندها، از فنجان خود حذف کنیم. از این رو در رژیم هاي کتو، مصرف غالت ،دنبراي بدن مان ندارهم زیادي 

                                            
  ]102تهیه شماره [ دستور22 
  ]105تهیه شماره [ دستور 23 
می گوییم آموزش داده شده است. این غذاها به افزایش سطح  )Fat Bombs(در این صفحات طرز تهیه برخی غذاها که اصطالحا به آنها بمب چربی 24 

  مشخص شده اند. تهیه با عالمت  کتون ها در بدن شما کمک زیادي می کند. و در دستورهاي
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ي قند دار (مانند بسته بندي شده، لبنیات و حبوبات قطع شده و مصرف مواد نشاسته دار و میوه ها غذاهاي
  تا حد امکان کاهش می یابد.  موز)

درست است، شاید تعجب کنید که لبنیات و غالت که عموما آنها را مواد غذایی مفیدي می دانیم، در رژیم 
یح دالیل این موضوع می پردازیم. اما فعال به خاطر داشته باشید غذایی کتو جایگاهی ندارند. در ادامه به تشر

در انتخاب آنچه می خوریم دقت فرضاً در حد یک فنجان ظرفیت تغذیه دارد. بنابراین بهتر است  ماکه بدن 
بیشتري نماییم تا از این ظرفیت محدود بهترین استفاده را در راستاي کاهش وزن، الغري و سالمتی بیشتر 

، آنچه نباید بخوریم (YES)در شکل زیر باید ها و نباید هاي رژیم کتو در قالب آنچه باید بخوریم م. بنمایی
(AVOID) آنچه بهتر است نخوریم ،(MAYBE) ِافزوده در مسیر  و آنچه گاهی باید مصرف کنیم (در قالب کرب
  به نمایش در آمده است: (SOMETIMES)سوم کتو) 
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  پرهیزات غذایی (نبایدها):
 که ارزش پایینی غذاهاییدر رژیم هاي کتو، غذاهایی است که ما نباید مصرف کنیم. منطق این رژیم بر حذف 

  می پردازیم: نباید بخوریمبراي بدن دارند بنا شده است. حال به بیان آندسته از مواد غذایی که 

 لبنیات (شامل: پنیر، شیر، بستنی و ماست) -1

در شیر حساسیت دارند و این خود دلیل خوبی است که مصرف شیر براي  بسیاري از افراد به الکتوز موجود
بدن آنها چندان مفید نیست. باورهاي غلط بسیاري در مورد شیر وجود دارد، مثال به ما گفته شده مصرف شیر 

انجام می دهد  Dباعث تقویت استخوان ها می شود، در صورتی که کار اصلی را در تقویت استخوان ویتامین 
همانطور که می دانیم لبنیات از آن  ینکار توسط کلسیم موجود در شیر به تنهایی انجام نمی شود. ضمناو ا

جمله مواد غذایی هستند که دستگاه هاضمه ما را به دردسر می اندازد و بدن مجبور می شود از مواد معدنی 
  و آنزیم هاي زیادي براي هضم آنها استفاده کند. 

  پیام مترجم:
ووگل در کتاب خود توضیحات روشنی درباره اینکه چرا مصرف شیر و لبنیات براي رژیم کتو مناسب  لیانخانم 

نیست، نداده است و بیشتر به ذکر همین کلیات که گفته شد، پرداخته است. فقط در جایی اشاره شده که مصرف 
ضروري منجر شده و در رژیم  د، ممکن است به اضافه وزن غیرل هورمون هاي طبیعی زیادي که دارلبنیات به دلی

هاي  مبه احتمال زیاد با ساز و کار رژی اینست که شیر و لبنیات مترجمکتو تداخل ایجاد کند. بهرحال برداشت 
کتوژنیک به دالیلی سازگار نیست. بنابراین اگر وابستگی خاصی به لبنیات ندارید، سعی کنید از این گروه مواد 

ید یا دست کم مصرف آن را تا حد ممکن کاهش دهید. البته انواع مختلف کَره غذایی در رژیم خود استفاده نکن
د ارائه خواه سومها از این قاعده مستثنی شده اند، و از آنها به دفعات مختلف در دستورهاي تهیه غذا (که در فصل 

  شد) استفاده شده است. 
  
 ...)حبوبات (شامل: نخود فرنگی، سویا، بادام زمینی، عدس، لوبیا و  -2

مصرف مقدار کمی از حبوبات در هفته اشکالی ندارد. اما مطمئن شوید که آنها به صورت ارگانیک و طبیعی 
تهیه کنید. اما همانطور که در مثال فنجان گفتیم، دلیل اصلی منع مصرف حبوبات اینست که، مواد غذایی 

و اگر خاطرتان باشد گفتیم که ما باید بسیار مقوي تر و بهتري براي جایگزین کردن به جاي آنها وجود دارد. 
بهره وري فنجان خود را افزایش دهیم، چون فنجان ظرفیت محدودي دارد. بنابراین باید غذاهاي مقوي، سالم، 

  مفید و کم حجم را جایگزین مواد غذایی حجیم، پرکُن و کم فایده کنیم.

یدرات باالیی هستند. همچنین آنها نوعی از ثانیا حبوبات به جز در چند مورد استثناء، عموما داراي کربوه
دارند که به دور غشاء سلولی می پیچد و برخی عوارض از جمله مشکالت گوارشی،  "25لکتین"پروتئین به نام 

                                            
25 Lectin 
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هرچند  اسکلتی را در پی دارد رشد نامتوازن، اختالل در عملکرد روده کوچک، و آسیب رسانی به عضالت)
شتر لکتین هاي موجود در حبوبات، هنگام پخت از بین می روند). اما لکتین تحقیقات نشان داده است که بی

است که ترمیم  moldموجود در بادام زمینی، چه به صورت خام یا پخته، داراي نوعی ترکیب سمی به نام 
سلول ها را مختل کرده و التهاب بدن را افزایش می دهد، و ضمنا مشکالت مختلف دیگري همچون افزایش 

  تصلب شرایین، ناراحتی هاي کبد و مشکالت جهاز هاضمه در بدن به وجود می آورد.ریسک 

ماده مضر دیگري است که در حبوبات یافت شده و موجب دشوار شدن فرآیند جذب مواد  26فیتیک اسید
مغذي در بدن می شود. البته روده هاي ما آنزیمی تولید می کند که موجب شکسته شدن پیوندهاي اسید 

ده و از کارکرد منفی آن در بدن جلوگیري می کند. اما بهرحال همیشه این ریسک وجود دارد که فیتیک ش
به دالیلی روده نتواند آنزیم هاي مورد نیاز را تولید کند، در آنصورت ما با مشکل بزرگی در رژیم جدید خود 

  ارد. مواجه خواهیم شد، چرا که همه چیز در یک رژیم موفق به توان جذب بدن بستگی د

که باعث مشکالت هضمی در بدن  هستند، 27در نهایت اینکه حبوبات حاوي ترکیب پیچیده اي به نام فودمپ
می شوند. بطور خالصه باید بگوییم استفاده مکرر از حبوبات در رژیم غذایی می تواند حسابی روده هاي شما 

  پوشی کنید.  م خود از مصرف آنها چشمیسر بیاندازد، پس بهتر است در رژدرا به در

 غالت (شامل: ذرت، گندم، جو، برنج و نان ها) -3

، میزان باالي کربوهیدرات آنهاست، که به راحتی شما را از در رژیم کتو اولین مشکلی که ما با غالت داریم
هستند، که می تواند مشکالت هضمی در شما  28حالت کتوسیس خارج می کند. ضمنا غالت داراي گلوتن

، گلوتن عوارض شدیدتري ایجاد می کند. اما حتی در میان هستند 29ادي که مبتال به سلیاكایجاد کند. در افر
در روده ها ترشح می  30گیلیادین-درصد افراد یک آنتی بادي به نام آنتی 30افراد غیرمبتال به سلیاك، تنها در 

ه چشم لی بدن به گلوتن ب، تا به مقابله با اثرات منفی گلوتن بپردازد. بهرحال می بینیم که در حالت کشود
  یک تهدید نگاه می کند. 

به طور کامل  ٣١IBSعالئم "ووگل در مورد تجربه شخصی خود از قطع مصرف غالت چنین می گوید:  لیانخانم 
 ."راي من یک نتیجه شگفت انگیز بودپس از قطع مصرف غالت در من از بین رفت و این ب

آنچه هست، بزرگنمایی شده است. به احتمال زیاد مصرف غالت  به نظر میرسد مزایاي غالت براي بدن بیش از
نه به دلیل مفید بودن بلکه به علت ارزان بودن آنست که در میان فرهنگ هاي مختلف تا این حد رواج یافته 

                                            
26 phytic acid 
27 FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols) 
28 gluten 

  ایجاد می کند. و در جذب مواد اختالل دهید بیآس کیروده بار يپرزها ،یگوارش يماریب نیدر ا29 
30 Anti-gliadin 

  )Irritable Bowel Syndrome( ریپذ کیروده تحر سندرم31 
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است. به عنوان مثال فیبرهاي موجود در غالت، موادي هستند که به سختی در معده هضم می شوند، و اگر 

بعالوه تمام ویتامین ها و مواد مغذي د می توانند در عملکرد سلولها اختالل ایجاد کنند. خوب هضم نشون
موجود در غالت از منابع دیگر مانند سبزیجات سازگار با کتو قابل تامین است. ضمنا مانند حبوبات، در غالت 

   و لکتین ها وجود دارند، که با خیساندن نیز از بین نمی روند. moldهم ماده سمی 

پرهیز کنیم. حبوبات و غالت دو  پرکُن هابه طور کلی قرار ما در رژیم هاي کتوژنیک اینست که از مصرف 
نمونه بارز از پرکُن ها هستند، که ظرفیت زیادي از فنجان ما را می گیرند، اما کمکی به دستیابی به حالت 

  کتوسیس نمی کنند. 

ند و شکر و نبات، شهدها و شیره ها، شربت ها شکرها (شامل: تمام شیرین کننده ها از جمله ق -4
  و مرباها، قند و شکر قهوه اي و ...)

کر شبا رژیم کتوژنیک هستند.  ناسازگارتمامی انواع شکرها، منبع اصلی کربوهیدرات و در نتیجه صد در صد 
قند خون و ها واقعا هیچ مزیت یا نقطه مثبتی ندارند و داراي کمترین میزان مواد مغذي هستند، تنظیم 

انسولین را به هم می زنند، به راحتی به چربی هاي انباشته بدن تبدیل می شوند و عامل بروز بسیاري از 
  بیماري هستند که شما بهتر از من می دانید. 

اما به دلیل خواص شگفت انگیزي که دارد، تنها عسل طبیعی می تواند جایی در رژیم کتوي شما آنهم در دوره 
کربوهیدرات افزوده) داشته باشد. اما به شدت به شما توصیه می کنیم که حتی استفاده از هاي کرب آپ (

عسل طبیعی را نیز به ندرت در برنامه خود بگنجانید، چون ممکن است دوباره میل و اشتهاي شما نسبت به 
  غذاهاي شیرین بازگردد، و کار شما را در ادامه دادن رژیم دشوارتر سازد. 

و بسته بندي شده (شامل: کنسروها، کیک ها، بیسکویت ها، چیپس و ي شده غذاهاي فراور -5
  هرگونه اسنک هاي آماده و بسته بندي شده)

این مواد حاوي کربوهیدرات و مضر براي رژیم کتو هستند. چاقی، ناراحتی هاي قلبی و دیابت تنها بخشی از 
ري شده و بسته بندي شده افزایش می یابد. بیماري هایی است که خطر ابتال به آنها با مصرف غذاهاي فراو

این مواد غذایی حاوي چربی هاي ترانس و نمک هاي مضر هستند. ضمنا در تولید اینگونه خوراکی ها از 
  شیرین کننده هاي مصنوعی استفاده می شود که باعث اختالل سطح قند خون و انسولین می شود. 

به الغر شدن شما نمی کنند، بلکه بیماري زا و مخرب نیز  در واقع این مواد غذایی عالوه بر اینکه کمکی
هستند. پس پیشنهاد ما اینست که حتی اگر قصد ندارید رژیم کتو را امتحان کنید، دست کم از غذاهاي بسته 

لند حفظ سالمتی شما در ب بندي شده کمتري استفاده کنید و مطمئن باشید که اینکار قدم بزرگی در جهت
  مدت خواهد بود.
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 راهنماي استفاده از برنامه هاي رژیمی:

 طراحی شده اند. یک نفرف مصر براي ها برنامه این -1

) تونی: خوراك مرغ و ز 60دستورنوشته شده اند (مانند:  ساده با فونتدستور هایی که  -2
 شوند.و مصرف تازه تهیه  بصورت باید

باقیماندة: نوشته شده اند (مانند:  آندرالین و ایتالیک با فونته دستورهایی ک -3
رژیم  مازاد غذاهایی هستند که در روزها و هفته هاي قبلیِ ): تروفل بادام 83دستور

هر  ی که درتعداد وعده هایضمنا درست کرده اید و در یخچال یا فریزر نگه داشته اید. 
داري آن در یخچال یا فریزر به تفکیک براي و همچنین شرایط نگه باید تهیه شود دستور

 هر دستور در فصل سوم آمده است. 

به این معناست که دستور هاي ذکر شده می بایست باهم و در یک وعده غذایی  +عالمت  -4
شاخه  1 + لی: پات ک 23دستور + : کرامبل مرغ 65دستورمصرف شوند (مانند: 

 )کرفس

شود مگر اینکه تعداد وعده هاي بیشتري در مصرف می  یک وعدههر دستور به میزان  -5
 وعده میل کنید) 2( : تروفل بادام 83دستورباقیماندة: مانند:  خانه مورد نظر ذکر شود،

 کربوهیدرات افزوده (کرب آپ)به این معنی است که در وعده مورد نظر  عالمت  -6
 59دستوره (مانند: شد نام بردهوجود دارد. در برنامه ها گاهی این کرب آپ به طور مستقیم 

)؛ گاهی نیز باید به  موز عدد 1 +سفید  برنج کوچک پیاله یک +بره  کباب: 
 دورفوال:  67دستورمانند: (دستورالعمل موجود در دستور تهیه آن غذا مراجعه کنید 

 ).67 تهیه دستور با مطابق آپ کرب+   فرنگی گوجه

بوهیدرات و پروتئین)، میزان کالري ستون آخر در هر جدول، نسبت ماکرو ها (چربی، کر -7
  دیگر را ارائه می کند. غذایی دریافتی روزانه و برخی اطالعات
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  مسیر یک:
  کتوي کالسیک 

  
  
  

CLASSIC KETO    

  
همانطور که قبال توضیح داده شد، برنامه کتوي کالسیک، سریعترین راه دستیابی به وضعیت چربی 

را که براي چهار هفته متوالی طراحی شده است، دنبال کنید تا  سوز (کتوسیس) است. این برنامه
سوخت و ساز بدن تان با چربی تطبیق پیدا کند، یا اصطالحا چربی سوز شوید. اگر اجراي این 
برنامه برایتان دشوار بود یا به عوارض کتو فلو دچار شُدید، از برنامه هاي مسیر سه استفاده کنید. 

  موفق باشید 
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    هفته اول  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

1 

و  نیدارچ نی: ماف 10دستور
  تخم کتان

+ 
  : الته کتو 106دستور

  

  
: ساالد اسفناج  38دستور

  و ران مرغ

  
: تاس کباب گوشت  54دستور

  و کلم

  موی: بمبِ ل 92دستور
+ 

  کتو مونادی: ل 102دستور
  

  358کلسترول   % 75چربی 
   1818سدیم   % 7کرب 

   34,7کرب   % 18پروتئین 
  19,5فیبر   2039کالري 

  12,5کرب خالص   171چربی کل 
  89,8پروتئین    84,9چربی اشباع 

روز 

2  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  
  

  
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  کباب گوشت و کلم

  
  یفلفل: بالِ مرغ  30دستور

  : کراکر ژامبون 19دستور
  +  

 2( : گواکامول 24دستور
  وعده)

  262کلسترول  % 76چربی 
   2427سدیم   % 5کرب 

   24,7کرب   % 19پروتئین 
  15,8فیبر   1897کالري 

 8,9کرب خالص    161چربی کل 
  87,9پروتئین    83,3چربی اشباع 

روز 

3  

  
  وکت يکائورکای: ش 103دستور

  
  

  
:  38دستورباقیماندة: 

  ساالد اسفناج و ران مرغ

: تاس  54دستورباقیماندة: 
  کباب گوشت و کلم

  + 
:  24دستورباقیماندة: 
  وعده) 2( گواکامول

  
  کتو مونادی: ل 102دستور

  254کلسترول  % 74چربی 
   1836سدیم   % 9کرب 

   41,1کرب   % 17پروتئین 
  22,5فیبر   1866کالري 

 15,9کرب خالص    154چربی کل 
  78,2پروتئین    93,8چربی اشباع 

روز 

4  

 نی: ماف 10دستورباقیماندة: 
   و تخم کتان نیدارچ

+ 
  : الته کتو 106دستور

  

  
: بمبِ  92دستورباقیماندة: 

  مویل

  
: بالِ مرغ  30دستورباقیماندة: 

  یفلفل

  
  کتو مونادی: ل 102دستور

  222کلسترول  % 80 چربی
   1143سدیم   % 4کرب 

   17,5کرب   % 16پروتئین 
  9فیبر   1517کالري 

 5,8کرب خالص    134چربی کل 
  59,8پروتئین    68,9چربی اشباع 

روز 

5  

  
  وکت يرکاکائوی: ش 103دستور

  
  

:  19دستورباقیماندة: 
  کراکر ژامبون

  +  
:  24دستورباقیماندة: 
  وعده) 2( گواکامول

  
: بالِ مرغ  30دستورباقیماندة: 

  یفلفل

  
  کتو مونادی: ل 102دستور

  161کلسترول  % 80چربی 
   1575سدیم   % 6کرب 

   24,7کرب   % 14پروتئین 
  12فیبر   1602کالري 

 10کرب خالص    142چربی کل 
  56,1پروتئین    86,1چربی اشباع 

روز 

6  

  
  : پنکک 8دستور

  
  

: تاس  54دستورباقیماندة: 
  کباب گوشت و کلم

  + 
:  24دستورباقیماندة: 

   گواکامول

  
  کتو يرکاکائوی: ش 103دستور

  
  کتو مونادی: ل 102دستور

  443کلسترول  % 73چربی 
   2133سدیم   % 7کرب 

   32,2کرب   % 20پروتئین 
  14,1فیبر   1832کالري 

 15,4کرب خالص    149بی کل چر
  91,5پروتئین    101چربی اشباع 

روز 

7  

 نی: ماف 10دستورباقیماندة: 
   و تخم کتان نیدارچ

+ 
  : الته کتو 106دستور

  

  چیکو کنی: ب 11دستور
+ 

: ساالد سزار با  41دستور
  تونیز

   
  کتو يِچا خی:  98دستور

  223کلسترول  % 79چربی 
   1217سدیم   % 7کرب 

   22,9کرب   % 14پروتئین 
  14,4فیبر   1262کالري 

 8,5کرب خالص    111چربی کل 
  44پروتئین    53,9چربی اشباع 

              

  :یادداشت
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    هفته دوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

8 

  
  : الته کتو 106دستور

  

  
  گوشت ي: تاکو 57دستور

: ساالد  41دستورماندة: باقی
:  61دستور + تونیسزار با ز

  کیران بوقلمون با سرکه بالزام
 2(همراه : زودل  75دستور +

  ق مایونز)

  224کلسترول   % 79چربی   
   1549سدیم   % 3کرب 

   11,8کرب   % 18پروتئین 
  4,8فیبر   1663کالري 

  7کرب خالص   146چربی کل 
  76,3پروتئین    52,9ربی اشباع چ

روز 

9  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

:  57دستورباقیماندة: 
  گوشت يتاکو

+  
 1(همراه  : زودل 75دستور

  ق روغن زیتون)

  
 یپپرون تزای: پ 56دستور

  کلیما

  
:  92دستورباقیماندة: 

  مویبمبِ ل

  335کلسترول  % 78چربی 
   1445سدیم   % 4کرب 
   18,2کرب   % 18ین پروتئ

  5,5فیبر   1644کالري 
 12,7کرب خالص    142چربی کل 

  74,3پروتئین    53,2چربی اشباع 

روز 

10  

  
  شاهدانه ي: شوربا 14دستور

  
  

  
:  57دستورباقیماندة: 

  گوشت يتاکو

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
  چیکو

+ 
ق  2(همراه : زودل  75دستور

  مایونز)

  364کلسترول  % 74چربی   
   1344سدیم   % 7کرب 

   31,5کرب   % 19پروتئین 
  19,4فیبر   1738کالري 

 12,1کرب خالص    143چربی کل 
  82,3پروتئین    34,1چربی اشباع 

روز 

11  

:  14دستورباقیماندة: 
   شاهدانه يشوربا

+ 
  ق روغن نارگیل 1

 
: گوشت و ساالد  39دستور
  کاجون یچاشن با

 

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
 چیکو

+ 
ق  2(همراه : زودل  75دستور

  مایونز)

  321کلسترول  % 82چربی   
   1066سدیم   % 6کرب 

   34,5کرب   % 12پروتئین 
  21,4فیبر   2482کالري 

 13,1کرب خالص    228چربی کل 
  76,2پروتئین    73,1چربی اشباع 

روز 

12  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

  
:  56دستورباقیماندة: 

  کلیما یپپرون تزایپ

  
  استراگانوف فی: ب 49دستور

  
:  19دستورباقیماندة: 

 2(همراه  کراکر ژامبون
  ق مایونز)

  369کلسترول  % 76چربی 
   1738سدیم   % 4کرب 

   15,5کرب   % 20پروتئین 
  3,6فیبر   1688کالري 

 11,9کرب خالص    143چربی کل 
  85پروتئین    59,8چربی اشباع 

روز 

13  

 نی: ماف 10دستورباقیماندة: 
  و تخم کتان نیدارچ

+ 
  : الته کتو 106دستور

  

  
:  39دستورباقیماندة: 

 یگوشت و ساالد با چاشن
  کاجون

    
:  92دستورباقیماندة: 

  مویبمبِ ل

  221کلسترول  % 88چربی 
   688سدیم   % 4کرب 

   19کرب   % 9پروتئین 
  11,8فیبر   2031کالري 

 7,2کرب خالص    198چربی کل 
  43,2پروتئین    87,7چربی اشباع 

روز 

14  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  
  

  
:  56دستورباقیماندة: 

  کلیما یپپرون تزایپ

: ران  61دستورباقیماندة: 
  کیبالزامبوقلمون با سرکه 

+ 
: مارچوبه و گوشت با  26دستور

  یسس تُرب کوه

  176کلسترول  % 77چربی   
   1772سدیم   % 2کرب 

   7,9کرب   % 21پروتئین 
  3,5فیبر   1342کالري 

 4,4کرب خالص    115چربی کل 
  69,9پروتئین    41,6چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته سوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

15 

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
باقیماندة:  + چیکو

: مارچوبه و  26دستور
  یگوشت با سس تُرب کوه

  
  ای: جامباال 12دستور

  + 
  ق روغن زیتون 1

  
: آبِ  105دستور

  استخوان

  295کلسترول   % 77چربی 
   2061سدیم   % 6کرب 

   25,3کرب   % 17پروتئین 
  10,3فیبر   1671کالري 

  14,4کرب خالص   143چربی کل 
  70,3پروتئین    49,4چربی اشباع 

روز 

16  

  
  (بدون صبحانه)

  

:  12دستورباقیماندة: 
  ایجامباال

+ 
  : سس رانچ 6دستور

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
  چیکو

+ 
  گواکامول:  24دستور

  
:  105دستورباقیماندة: 

  آبِ استخوان

  227کلسترول  % 79چربی 
   2157سدیم   % 7کرب 

   27,4کرب   % 14پروتئین 
  17فیبر   1597کالري 

 10,4کرب خالص    140چربی کل 
  57,1پروتئین    38,1چربی اشباع 

روز 

17  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  

:  12دستورباقیماندة: 
  ایجامباال

  + 
  ق روغن زیتون 1

 تزای: پ 56دستورباقیماندة: 
  کلیما یپپرون

+ 
  ق مایونز 2

  309کلسترول  % 81چربی   
   1679سدیم   % 3کرب 

   13کرب   % 16پروتئین 
  5,9فیبر   1569کالري 

 7,1کرب خالص    142چربی کل 
  60,7پروتئین    53,4چربی اشباع 

روز 

18  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
  چیکو

+ 
  : سس رانچ 6دستور

: ران  61دستورباقیماندة: 
  کیبوقلمون با سرکه بالزام

+ 
:  24دستورباقیماندة: 

 گواکامول

  153کلسترول  % 75چربی   
   1550سدیم   % 7کرب 

   23,1کرب   % 18پروتئین 
  14,2فیبر   1385ي کالر

 8,9کرب خالص    116چربی کل 
  63,5پروتئین    27,7چربی اشباع 

روز 

19  

 نی: ماف 10دستورباقیماندة: 
  و تخم کتان نیدارچ

+ 
  : الته کتو 106دستور

  
: تاس کباب  50دستور

  یبمبئ

  
 ½ مرغ پسِی: چ 16دستور

+ 
  : سس رانچ 6دستور

  
:  24دستورباقیماندة: 
  امولگواک

  154کلسترول  % 80چربی 
   2058سدیم   % 7کرب 

   27,2کرب   % 13پروتئین 
  18,8فیبر   1467کالري 

 8,4کرب خالص    130چربی کل 
  47,9پروتئین    51چربی اشباع 

روز 

20  

:  12دستورباقیماندة: 
  ایجامباال

  + 
  ق روغن زیتون 1

  
  : الته کتو 106دستور

  

 تزای: پ 56دستورقیماندة: با
  کلیما یپپرون

+ 
:  24دستورباقیماندة: 

  گواکامول

  253کلسترول  % 81چربی   
   1921سدیم   % 5کرب 

   21,3کرب   % 14پروتئین 
  14,4فیبر   1724کالري 

 6,9کرب خالص    154چربی کل 
  62,3پروتئین    55,7چربی اشباع 

روز 

21  

  
  وکت يرکاکائوی: ش 103دستور

  
  

  
 کنی: ب 11: دستورةماندیباق

  چیکو

: تاس  50دستورباقیماندة: 
  یکباب بمبئ

+  
  : سس رانچ 6دستور

  
: اسنک هل و  84دستور

  پرتقال

  408کلسترول  % 82چربی 
   1808سدیم   % 5کرب 

   28کرب   % 13پروتئین 
  12,8فیبر   2072کالري 

 15,2کرب خالص    188چربی کل 
  66,3پروتئین    105چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته چهارم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 
22 

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  
  

  
:  56دستورباقیماندة: 

  کلیما یپپرون تزایپ

 فی: ب 49دستورباقیماندة: 
  استراگانوف

+ 
  ق روغن زیتون 1

  
:  16دستوراقیماندة: ب

  مرغ پسِیچ

  306کلسترول   % 77چربی 
   2312سدیم   % 3کرب 

   11,3کرب   % 20پروتئین 
  2,9فیبر   1536کالري 

  8,4کرب خالص   131چربی کل 
  78,4پروتئین    50,6چربی اشباع 

روز 
23  

: آبِ  105دستورباقیماندة: 
  استخوان

+ 
: اسنک  84ستوردباقیماندة: 

  هل و پرتقال

 کنی: ب 11: دستورةماندیباق
  چیکو

+ 
  هی: ساالد بام 46دستور

 ي: ژله چا 91دستور
+ 

 پسِی: چ 16دستورباقیماندة: 
  مرغ

  184کلسترول  % 79چربی   
   1967سدیم   % 6کرب 

   23,1کرب   % 15پروتئین 
  10,6فیبر   1578کالري 

 12,5کرب خالص    138چربی کل 
  60,2پروتئین    63,3چربی اشباع 

روز 
24  

 سی: خوراك سوس 13دستور
ق روغن  1(با  جاتیو سبز

باقیماندة:  + زیتون)
  مرغ پسِی: چ 16دستور

 فی: ب 49دستورباقیماندة: 
 استراگانوف

+ 
  عدد خیار کوچک 1

: ژله  91دستورباقیماندة:   
باقیماندة:  + يچا

ل و : اسنک ه 84دستور
  پرتقال

  215کلسترول  % 79چربی 
   1831سدیم   % 5کرب 

   24,3کرب   % 16پروتئین 
  9فیبر   1777کالري 

 15,3کرب خالص    155چربی کل 
  70,6پروتئین    71چربی اشباع 

روز 
25  

  
  (بدون صبحانه)

  

:  13دستورباقیماندة: 
و  سیخوراك سوس

  جاتیسبز
+ 

  بونورق ژام 4

: تاس  50دستورباقیماندة: 
  یکباب بمبئ

+ 
: ساالد  46دستورباقیماندة: 

 هیبام

: ژله  91دستورباقیماندة: 
  يچا

  

  189کلسترول  % 79چربی 
   2116سدیم   % 7کرب 

   31کرب   % 14پروتئین 
  13,4فیبر   1687کالري 

 16,5کرب خالص    148چربی کل 
  56,9پروتئین    56,1چربی اشباع 

روز 
26  

  : گرانوال 15دستور
+ 

  : سس رانچ 6دستور
  

  

: ساالد آووکادو  44دستور
  یو توت فرنگ

+ 
: ران  61دستورباقیماندة: 

  کیبوقلمون با سرکه بالزام

 + شاخه کرفس 1  
 : سس اسفناج 20دستور

:  84دستورباقیماندة:   +
  اسنک هل و پرتقال

  23کلسترول  % 78چربی 
   868سدیم   % 9کرب 

   33,4کرب   % 13پروتئین 
  18,8فیبر   1568کالري 

 14,6کرب خالص    136چربی کل 
  52,1پروتئین    63چربی اشباع 

روز 
27  

  
  : گرانوال 15دستورباقیماندة: 

+ 
  : سس رانچ 6دستور

  
: ساالد اسفناج  43دستور

  گوشت کیبا است

: ساالد  44دستورباقیماندة: 
 + یآووکادو و توت فرنگ

 پسِی: چ 16دستورباقیماندة: 
:  20دستورباقیماندة:  + مرغ

  سس اسفناج

  
:  84دستورباقیماندة: 

  اسنک هل و پرتقال

  109کلسترول  % 78چربی 
   1228سدیم   % 8کرب 

   37,8کرب   % 14پروتئین 
  21,2فیبر   1886کالري 

 16,6کرب خالص    163چربی کل 
  67,3پروتئین    73,2چربی اشباع 

روز 
28  

  
: اسنک  84دستورباقیماندة: 

  هل و پرتقال
  

  
: تاس  50دستورباقیماندة: 

  یکباب بمبئ

  
: ساالد  43دستورباقیماندة: 

  گوشت کیاسفناج با است

:  16دستورباقیماندة: 
  مرغ پسِیچ

+ 
:  20دستورباقیماندة: 

  سس اسفناج

  143کلسترول  % 76چربی 
   1730سدیم   % 6کرب 

   21,5کرب   % 18پروتئین 
  7,8فیبر   1465کالري 

 13,7کرب خالص    125چربی کل 
  64,8پروتئین    48,3چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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`  

  مسیر دو:
  کتوي پروتئینی 

  
  
  

PROTEIN KETO    

 کلسترول کاهش و خون قند تعدیل به رژیم این. ندارد اي افزوده دراتکربوهی هیچ هم مسیر این
 این هستید، گیاهخوار یک شما اگر .است تر مناسب باال فیزیکی فعالیت با افراد براي و کرده، کمک
 اگر .دارد مک بسیار کربوهیدرات و باال پروتئین مصرف به نیاز که چرا نیست مناسب شما براي رژیم

 ناشی عوارض و خون قند افت دچار را شما مثال یا است، دشوار بسیار شما براي یک مسیر اجراي
  .بود خواهد برایتان عالی جایگزین یک دو مسیر کند، می آن از
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    هفته اول  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

1 

 : الته کتو 106دستور
+ 

: کتلت گوشت  31دستور
وعده میل  2( زیتند و ت

  کنید)

با  ی: لقمه کباب 48دستور
  ژامبون

+ 
: کتلت گوشت تند و  31دستور

  زیت

: خوراك مرغ  60دستور
وعده میل  2( تونیو ز

  کنید)

  422کلسترول   % 62چربی   
   3109سدیم   % 5کرب 

   20,5کرب   % 33پروتئین 
  7,3فیبر   1742کالري 

  12,2الص کرب خ  119چربی کل 
  146پروتئین    46,1چربی اشباع 

روز 

2  

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  
  

 ي: ساالد کاالمار 40دستور
  مرکب) ی(ماه

  وعده میل کنید) 2(

:  31دستورباقیماندة: 
  زیکتلت گوشت تند و ت

  1717کلسترول  % 59چربی   
   3747سدیم   % 3کرب 

   10,5کرب   % 38پروتئین 
  3,2فیبر   1758کالري 

 7,3کرب خالص    116چربی کل 
  168پروتئین    27,8چربی اشباع 

روز 

3  

  
: آبِ  105دستورباقیماندة: 

  استخوان
  

  
: خوراك  60دستورباقیماندة: 

  تونیمرغ و ز
  وعده میل کنید) 2(

  
:  40دستورباقیماندة: 

 ی(ماه يساالد کاالمار
  مرکب)

  

  1049ل کلسترو % 57چربی   
   3642سدیم   % 7کرب 

   32,4کرب   % 36پروتئین 
  10,2فیبر   1706کالري 

 22,2کرب خالص    108چربی کل 
  152پروتئین    24,5چربی اشباع 

روز 

4  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  وعده بنوشید) 2(

  
: ساالد  40دستورباقیماندة: 

  مرکب) ی(ماه يکاالمار

:  48دستورماندة: باقی
  با ژامبون یلقمه کباب

  وعده میل کنید) 2(

  931کلسترول  % 61چربی   
   3260سدیم   % 6کرب 

   23,1کرب   % 34پروتئین 
  7فیبر   1629کالري 

 16,1کرب خالص    111چربی کل 
  134پروتئین    46,6چربی اشباع 

روز 

5  

  
 : الته کتو 106دستور

  
  

  
  : سوپ نودل مرغ 34دستور

  
:  60دستورباقیماندة: 

  تونیخوراك مرغ و ز
  وعده میل کنید) 2(

  
:  31دستورباقیماندة: 

  زیکتلت گوشت تند و ت

  396کلسترول  % 58چربی 
   2972سدیم   % 8کرب 

   34,6کرب   % 33پروتئین 
  11,9فیبر   1683کالري 

 22,2کرب خالص    109چربی کل 
  140پروتئین    41,4چربی اشباع 

روز 

6  

  
:  34دستورباقیماندة: 

  سوپ نودل مرغ

: لقمه  48دستورباقیماندة: 
  با ژامبون یکباب

+ 
  : ساالد تربچه 78دستور

  
: جگرِ مرغ  33دستور

  کتو
  )دیکن لیوعده م 2(

  
:  99دستورباقیماندة: 

  سبزِ کتو يچا

  214کلسترول  % 64چربی 
   3420سدیم   % 5کرب 

   23,5کرب   % 31پروتئین 
  5,6فیبر   1903کالري 

 17,9کرب خالص    135چربی کل 
  149پروتئین    35,1چربی اشباع 

روز 

7  

  
  (بدون صبحانه)

  
  
  

  
: کتلت  31دستورباقیماندة: 

  زیگوشت تند و ت

  
:  34دستورباقیماندة: 

  سوپ نودل مرغ

 تیسکوئی: ب 74دستور
ق کرة  2(همراه  یلینارگ

  فنجان چاي +  1بادام) + 
:  31دستورباقیماندة: 

  زیکتلت گوشت تند و ت

  299کلسترول  % 62چربی 
   1808سدیم   % 6کرب 

   21کرب   % 32پروتئین 
  10,8فیبر   1391کالري 

 9,7کرب خالص    96,2چربی کل 
  114پروتئین    37,7چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته دوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

8 

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

: جگرِ  33دستورباقیماندة: 
 + )دیکن لیوعده م 2( مرغ کتو

: ساالد  78دستورباقیماندة: 
  تربچه

:  31دستورباقیماندة:  
  زیکتلت گوشت تند و ت

  + 
  نچ: سس را 6دستور

  46کلسترول   % 66چربی 
   1964سدیم   % 4کرب 

   13,4کرب   % 30پروتئین 
  1,3فیبر   1347کالري 

  11,6کرب خالص   99,4چربی کل 
  99,8پروتئین    23,1چربی اشباع 

روز 

9  

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  
  

  
+  : جگرِ مرغ کتو 33دستور

   : سس رانچ 6دستور
  ده میل کنید)وع 2(

  
:  31دستورباقیماندة: 

  زیکتلت گوشت تند و ت
  وعده میل کنید) 2(

  
:  99دستورباقیماندة: 

  سبزِ کتو يچا

  383کلسترول  % 67چربی 
   2754سدیم   % 2کرب 

   4,6کرب   % 31پروتئین 
  0فیبر   1675کالري 

 4,6کرب خالص    125چربی کل 
  132پروتئین    34,8چربی اشباع 

روز 

10  

  
: آبِ  105دستورباقیماندة: 

  استخوان

  
: جگرِ  33دستورباقیماندة: 

  مرغ کتو
  وعده میل کنید) 2(

  
: تاس کباب  54دستور

  گوشت و کلم
  وعده میل کنید) 2(

  
  سبز فنجان چاي 1

  326کلسترول  % 59چربی 
   3762سدیم   % 8کرب 

   32,5کرب   % 34پروتئین 
  13,2فیبر   1717کالري 

 19,3کرب خالص    112چربی کل 
  145پروتئین    37,9چربی اشباع 

روز 

11  

  
 : الته کتو 106دستور

  
  

  
: جگرِ  33دستورباقیماندة: 

  مرغ کتو
+ 

  : سس رانچ 6دستور

:  34دستورباقیماندة: 
  سوپ نودل مرغ

+ 
: ران بوقلمون  61دستور

  کیبا سرکه بالزام

  141کلسترول  % 66چربی   
   2271سدیم   % 3کرب 

   9,3کرب   % 31پروتئین 
  3,3فیبر   1468کالري 

 6کرب خالص    108چربی کل 
  115پروتئین    40,7چربی اشباع 

روز 

12  

  
  (بدون صبحانه)

  
  

  
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  کباب گوشت و کلم
  وعده میل کنید) 2(

:  33دستوراندة: باقیم
 6دستور + جگرِ مرغ کتو

  : سس رانچ
  وعده میل کنید) 2(

  
  ي: ژله چا 91دستور

  307کلسترول  % 58چربی 
   3307سدیم   % 8کرب 

   32,7کرب   % 34پروتئین 
  13,2فیبر   1527کالري 

 19,5کرب خالص    98,1چربی کل 
  128پروتئین    30,7چربی اشباع 

روز 

13  

 : الته کتو 106دستور
+ 

: ژله  91دستورباقیماندة: 
  يچا

: خوراك  60دستورباقیماندة: 
: سس  6دستور + تونیمرغ و ز

  رانچ
  وعده میل کنید) 2(

    
: ژله  91دستورباقیماندة: 

  يچا

  265کلسترول  % 60چربی 
   2218سدیم   % 8کرب 

   30,3کرب   % 32پروتئین 
  9,6فیبر   1468کالري 

 20,7کرب خالص    97,7چربی کل 
  117پروتئین    36,8چربی اشباع 

روز 

14  

: تاس کباب  54دستور
   گوشت و کلم

+ 
  : سس رانچ 6دستور

  

 ي: سوپ مرغ کَره ا 62دستور
  وعده میل کنید) 2(

:  48دستورباقیماندة: 
 با ژامبون یلقمه کباب

+ 
  : سس رانچ 6دستور

  

  656کلسترول  % 65چربی   
   2587سدیم   % 4کرب 

   22,4کرب   % 31پروتئین 
  10فیبر   2112کالري 

 12,4کرب خالص    152چربی کل 
  164پروتئین    46,2چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته سوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

15 

  
:  62توردسباقیماندة: 

  يسوپ مرغ کَره ا
  

  
: خوراك  60دستورباقیماندة: 

  تونیمرغ و ز

: سوپ مرغ  62دستور
  يکَره ا
+ 
:  74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ تیسکوئیب

  487کلسترول   % 63چربی   
   2063سدیم   % 7کرب 

   32,3کرب   % 30پروتئین 
  12,9فیبر   1759کالري 

  19,4ب خالص کر  122چربی کل 
  132پروتئین    58,2چربی اشباع 

روز 

16  

:  62دستورباقیماندة: 
  يسوپ مرغ کَره ا

 +   
:  74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ تیسکوئیب

  
: کتلت  31دستورباقیماندة: 

  زیگوشت تند و ت

  
:  62دستورباقیماندة: 

  يسوپ مرغ کَره ا
  

  
: ژله  91دستورباقیماندة: 

  يچا

  520لسترول ک % 63چربی 
   1851سدیم   % 4کرب 

   20,4کرب   % 33پروتئین 
  8,6فیبر   1815کالري 

 11,8کرب خالص    127چربی کل 
  148پروتئین    60,6چربی اشباع 

روز 

17  

  
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  کباب گوشت و کلم
  

: سوپ  62دستورباقیماندة: 
  يمرغ کَره ا

+ 
:  74دستوردة: باقیمان

  یلینارگ تیسکوئیب

  
:  48دستورباقیماندة: 
  با ژامبون یلقمه کباب

  وعده میل کنید) 2(

  498کلسترول  % 64چربی   
   3264سدیم   % 6کرب 

   29,6کرب   % 30پروتئین 
  14,6فیبر   1959کالري 

 15کرب خالص    139چربی کل 
  147ن پروتئی   58,4چربی اشباع 

روز 

18  

  
 : الته کتو 106دستور

  
  
  

  
: ران  61دستورباقیماندة: 

  کیبوقلمون با سرکه بالزام

  
:  62دستورباقیماندة: 

  يسوپ مرغ کَره ا
  

  
  سبز فنجان چاي 1

  231کلسترول  % 67چربی 
   1039سدیم   % 2کرب 

   5کرب   % 31پروتئین 
  2,9فیبر   1324کالري 
 2,1کرب خالص    99ل چربی ک

  103پروتئین    37,7چربی اشباع 

روز 

19  

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  

: ران  61دستورباقیماندة: 
  کیبوقلمون با سرکه بالزام

  وعده میل کنید) 2(
:  74دستورباقیماندة:   +

  یلینارگ تیسکوئیب

:  48دستورباقیماندة: 
  با ژامبون یلقمه کباب

+ 
  فنجان چاي سبز 1

  107کلسترول  % 69چربی   
   2683سدیم   % 3کرب 

   14,3کرب   % 28پروتئین 
  6,5فیبر   1652کالري 

 7,8کرب خالص    126چربی کل 
  115پروتئین    41,8چربی اشباع 

روز 

20  

: آبِ  105دستورباقیماندة: 
  استخوان

+ 
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  کباب گوشت و کلم

  
: سوپ  62دستورباقیماندة: 

  يمرغ کَره ا

  
: ران  61دستورباقیماندة: 

بوقلمون با سرکه 
  کیبالزام

  251کلسترول  % 65چربی   
   2564سدیم   % 5کرب 

   17,9کرب   % 30پروتئین 
  6,4فیبر   1419کالري 

 11,5کرب خالص    103چربی کل 
  105پروتئین    39,5چربی اشباع 

روز 

21  

  
  : الته کتو 106دستور

: ران  61دستورباقیماندة: 
  کیبوقلمون با سرکه بالزام

  وعده میل کنید) 2(

  
:  62دستورباقیماندة: 

  يسوپ مرغ کَره ا

  
  فنجان چاي سبز 1

  126کلسترول  % 68چربی 
   1998سدیم   % 2کرب 

   9کرب   % 30پروتئین 
  3,2فیبر   1527کالري 

 5,8کرب خالص    115چربی کل 
  115پروتئین    47,2چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته چهارم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 
22 

: تاس کباب  54دستورباقیماندة: 
  گوشت و کلم

+ 
 تیسکوئی: ب 74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ

 : ران 61دستورباقیماندة: 
 کیبوقلمون با سرکه بالزام

+ 
: کتلت  31دستورباقیماندة: 

  زیگوشت تند و ت

 
: خوراك مرغ و  60دستور

  تونیز

  254کلسترول   % 60چربی   
   2611سدیم   % 8کرب 

   30,2کرب   % 32پروتئین 
  13فیبر   1472کالري 

  16,7کرب خالص   97,8چربی کل 
  118پروتئین    35,3چربی اشباع 

روز 
23  

  
  : سوپ نودل مرغ 34دستور

  
  

  
  گویم يِ: تاکو 69دستور

  (دو وعده میل کنید)

 
: خوراك  60دستورباقیماندة: 

  تونیمرغ و ز
  (دو وعده میل کنید)

  631کلسترول  % 54چربی   
   4150سدیم   % 9کرب 

   44,1کرب   % 37پروتئین 
  13,1فیبر   1891کالري 

 31کرب خالص    113چربی کل 
  174پروتئین    24,7چربی اشباع 

روز 
24  

: خوراك  60دستورباقیماندة: 
  تونیمرغ و ز

  (دو وعده میل کنید)
+ 

  لی: پات ک 23دستور

 
  : ساالد سالمون 47دستور

  (دو وعده میل کنید)

 
 يِ: تاکو 69دستورباقیماندة: 

  گویم
  (دو وعده میل کنید)

  544کلسترول  % 56چربی   
   6162سدیم   % 11کرب 

   56,5کرب   % 33پروتئین 
  17,7فیبر   2024کالري 

 38,8کرب خالص    126چربی کل 
  166پروتئین    29,1چربی اشباع 

روز 
25  

  
  : الته کتو 106دستور

 
: سوپ  34دستورباقیماندة: 

  نودل مرغ
  (دو وعده میل کنید)

 
 يساالد کاالمار:  40دستور

  مرکب) ی(ماه

  991کلسترول  % 61چربی   
   2974سدیم   % 5کرب 

   18,3کرب   % 34پروتئین 
  7,2فیبر   1588کالري 

 11,1کرب خالص    108چربی کل 
  136پروتئین    44,1چربی اشباع 

روز 
26  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

 
پ : سو 34دستورباقیماندة: 

  نودل مرغ

: خوراك  60دستورباقیماندة: 
  تونیمرغ و ز
+ 

  لی: پات ک 23دستورباقیماندة: 

  373کلسترول  % 58چربی   
   2967سدیم   % 10کرب 

   43,2کرب   % 32پروتئین 
  13,3فیبر   1711کالري 

 29,9کرب خالص    110چربی کل 
  137پروتئین    30,8چربی اشباع 

روز 
27  

 
سبزِ  ي: چا 99دستورباقیماندة: 

  کتو

 
: ساالد  40دستورباقیماندة: 

  مرکب) ی(ماه يکاالمار
  (دو وعده میل کنید)

: کتلت  31دستورباقیماندة: 
  زیگوشت تند و ت

+ 
 لی: پات ک 23دستورباقیماندة: 

  1553کلسترول  % 59چربی   
   2991سدیم   % 5کرب 

   19,2کرب   % 36پروتئین 
  5,6فیبر   1475کالري 

 13,1کرب خالص    97,3چربی کل 
  131پروتئین    26,3چربی اشباع 

روز 
28  

 
  : الته کتو 106دستور

  
  

 
 : ساالد سالمون 47دستور

  (دو وعده میل کنید)
  

: ساالد  40دستورباقیماندة: 
  + مرکب) ی(ماه يکاالمار

: کتلت  31دستورباقیماندة: 
 + زیتند و ت گوشت

  لی: پات ک 23دستورباقیماندة: 

  837کلسترول  % 63چربی   
   4482سدیم   % 7کرب 

   25,2کرب   % 30پروتئین 
  9,5فیبر   1444کالري 

 14,7کرب خالص    101چربی کل 
  108پروتئین    42,8چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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  مسیر سه 
 کتو لفو :1برنامه 

  یکبار اي هفته افزوده کربوهیدرات
FULL KETO  

 صورت به آن در که آنست افزوده کربوهیدرات هاي دوره در یک مسیر با مسیر این تفاوت تنها
 معموال که شود می مصرف رژیم در اضافی کربوهیدرات نوبت، سه-دو اي هفته یا هفتگی روزانه،
 تحمل که شده طراحی کسانی براي مسیر ینا .است شده توصیه شب یا عصر هنگام آن مصرف

 نظر در فرد براي هایی تفریح زنگ مسیر این در واقع در. ندارند را 2 و 1 هايمسیر هاي محدودیت
 یبآس شده تعیین رژیمی اهداف به هم و کند آسانتر را رژیم اجراي هم بطوریکه است، شده گرفته
 نهورمو ضمنا شود، می تجویز بدن روزانه نیاز براي گلوکز مقداري مسیر این در. نسازد وارد جدي
 یم کاهش بدن در انسولینی مقاومت روانی عالئم نتیجه در و درآمده فعال حالت به تیروئید هاي
  .است العاده فوق ها ماهیچه به دهی حجم و رشد براي مسیر این اینها بر عالوه. یابد
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    هفته اول  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

1 

  
  

  (بدون صبحانه)

  
  : کوفته باهارات 25دستور

  وعده میل کنید) 2(

      +  : کباب بره 59دستور
  پیاله کوچک برنج سفید 1

+ 

 یک عدد موز
 

  358کلسترول   % 47چربی   
   1464سدیم   % 35کرب 

   128کرب   % 18پروتئین 
  13,7فیبر   1482کالري 

  114کرب خالص   77,4چربی کل 
  68,5پروتئین    29,7چربی اشباع 

روز 

2  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  

با کَره  کی: است 52دستور
: گل کلم  73دستور + معطر
: ساالد  45دستور + یبرنج

  يبوك چو

  
  : تروفل بادام 83دستور

  111کلسترول  % 74چربی   
   1867سدیم   % 6کرب 

   22,5کرب   % 20روتئین پ
  11,4فیبر   1389کالري 

 11,1کرب خالص    114چربی کل 
  68,8پروتئین    49,3چربی اشباع 

روز 

3  

  
  توی: کتو موه 104دستور

+ 
  موی: بمبِ ل 92دستور

  
: کوفته  25دستورباقیماندة: 

  باهارات
  وعده میل کنید) 3(

  
  کنی: سوپ ب 36دستور

  270کلسترول  % 72چربی   
   2267سدیم   % 8کرب 

   39,7کرب   % 20پروتئین 
  12,9فیبر   1898کالري 

 26,8کرب خالص    151چربی کل 
  94,9پروتئین    68,9چربی اشباع 

روز 

4  

  
: کتو  104دستورباقیماندة: 

  تویموه
  

:  52دستورباقیماندة: 
 + با کَره معطر کیاست

: گل  73دستور باقیماندة:
  یکلم برنج

  ی: بالِ مرغ فلفل 30دستور
+ 

: ساالد  45دستورباقیماندة: 
وعده میل  2( يبوك چو

  کنید)

  192کلسترول  % 75چربی   
   2594سدیم   % 8کرب 

   33,9کرب   % 17پروتئین 
  16,9فیبر   1672کالري 

 17کرب خالص    138چربی کل 
  72,8پروتئین    42,8چربی اشباع 

روز 

5  

 تیسکوئی: ب 74دستور
  یلینارگ

+ 
  : الته کتو 106دستور

: کوفته  25دستورباقیماندة: 
  وعده میل کنید) 2( باهارات

+ 
: ساالد  45دستورباقیماندة: 

  يبوك چو

    
:  92دستورباقیماندة: 

  مویبمبِ ل

  104کلسترول  % 76چربی 
   16,9سدیم   % 9کرب 

   34,5کرب   % 15ئین پروت
  15,6فیبر   1589کالري 

 18,9کرب خالص    134چربی کل 
  60,2پروتئین    79,1چربی اشباع 

روز 

6  

  
  کتو يِچا خی:  98دستور

  
  

: بالِ  30دستورباقیماندة: 
  یمرغ فلفل

+ 
: گل  73دستورباقیماندة: 

 یکلم برنج

  
شکم  ي: آووکادو 51دستور

 )یلیپر (چ
  وعده میل کنید) 2(

  
:  83دستورباقیماندة: 

  تروفل بادام
  وعده میل کنید) 2(

  205کلسترول  % 77چربی 
   961سدیم   % 8کرب 

   36,1کرب   % 15پروتئین 
  21,9فیبر   1725کالري 

 14,4کرب خالص    146چربی کل 
  65,7پروتئین    45,9چربی اشباع 

روز 

7  

   +ون ورق ژامب 4
: گل  73دستورباقیماندة: 

 + یکلم برنج
: بالِ  30دستورباقیماندة: 

  یمرغ فلفل

 یکباب ی: بروکل 28دستور
عدد سیب  1 + کاجون

  زمینی آب پز
+ 

عدد سیب 1  

  220کلسترول  % 61چربی     
   1144سدیم   % 23کرب 

   97,3کرب   % 16پروتئین 
  16,3فیبر   1718کالري 

 79,9کرب خالص    117چربی کل 
  69,2پروتئین    35,7چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته دوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

8 

ق  1تخم مرغ (نیمرو) با  2
 +غذاخوري کره حیوانی 

 +ورق ژامبون   4
  کتو يرکاکائوی: ش 103دستور

 : بالِ 30دستورباقیماندة: 
  یمرغ فلفل

+ 
  تُرُب ة: پور 77دستور

  
:  51دستورباقیماندة: 

  )یلیشکم پر (چ يآووکادو

  534کلسترول   % 80چربی   
   1665سدیم   % 6کرب 

   27,5کرب   % 14پروتئین 
  10,3فیبر   1782کالري 

  16,2کرب خالص   158چربی کل 
74,5چربی اشباع    61,2پروتئین   

ز رو

9  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  
  

:  52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر کیاست

+ 
 ة: پور 77دستورباقیماندة: 

  تُرُب

:  51دستورباقیماندة: 
  )یلیشکم پر (چ يآووکادو

+ 
 : ساالد تربچه 78دستور

  وعده میل کنید) 2(

  
:  83دستورباقیماندة: 

  تروفل بادام

  185کلسترول  % 71چربی 
   1673سدیم   % 10ب کر

   41,3کرب   % 19پروتئین 
  13,2فیبر   1740کالري 

 28,2کرب خالص    138چربی کل 
  84پروتئین    55,3چربی اشباع 

روز 

10  

  
 ي: چا 99دستورباقیماندة: 

  سبزِ کتو
  

  
: سالمون با سس  70دستور

  دیشو

با کَره  کی: است 52دستور
  معطر

+ 
 ة: پور 77دستور: باقیماندة

  تُرُب

 + : هوموس 21دستور
 ي: حلقه کدو 17دستور
 + ییایتالیا

:  92دستورباقیماندة: 
  مویبمبِ ل

  215کلسترول  % 78چربی 
   1713سدیم   % 7کرب 

   26,1کرب   % 15پروتئین 
  7,2فیبر   1609کالري 

 18,9کرب خالص    140چربی کل 
  61,6پروتئین    69,2 چربی اشباع

روز 

11  

  
  کتو يرکاکائوی: ش 103دستور

  
  
  

:  70دستورباقیماندة: 
 + دیسالمون با سس شو

: حلقه  17دستورباقیماندة: 
 + ییایتالیا يکدو

:  21دستورباقیماندة: 
  هوموس

:  52دستورباقیماندة: 
 + با کَره معطر کیاست

 ة: پور 77دستورباقیماندة: 
 + تُرُب

:  21دستور: باقیماندة
  هوموس

  215کلسترول  % 79چربی   
   2088سدیم   % 8کرب 

   33,2کرب   % 13پروتئین 
  10فیبر   1678کالري 

 23,2کرب خالص    147چربی کل 
  55,2پروتئین    72,1چربی اشباع 

روز 

12  

  
  (بدون صبحانه)

  

:  70دستورباقیماندة: 
 دیسالمون با سس شو

+ 
 ة: پور 77دستورباقیماندة: 

 تُرُب

:  36دستورباقیماندة: 
باقیماندة:   +  کنیسوپ ب

 ي: حلقه کدو 17دستور
باقیماندة:   + ییایتالیا

  : هوموس 21دستور

  254کلسترول  % 72چربی   
   2974سدیم   % 8کرب 

   30,5کرب   % 20پروتئین 
  7,6فیبر   1432کالري 

 22,9کرب خالص    114چربی کل 
  70,4پروتئین    40,9چربی اشباع 

روز 

13  

:  74دستورباقیماندة: 
  یلینارگ تیسکوئیب

+ 
ق  1تخم مرغ (نیمرو) با  2

  غذاخوري کره حیوانی

  
: گوشت و ساالد با  39دستور

  کاجون یچاشن

    
:  92دستورباقیماندة: 

  مویبمبِ ل

  458کلسترول  % 90چربی 
   479یم سد  % 3کرب 

   15,2کرب   % 7پروتئین 
  7,3فیبر   1811کالري 

 7,9کرب خالص    180چربی کل 
  32,9پروتئین    87چربی اشباع 

روز 

14  

  
  کتو يرکاکائوی: ش 103دستور

  
: تاس کباب  54دستور

  گوشت و کلم

:  59دستورباقیماندة: 
پیاله  1  + کباب بره

 +  کوچک برنج سفید

  سیب (بخارپزشده) 1

  428کلسترول  % 57چربی   
   1901سدیم   % 27کرب 

   156کرب   % 16پروتئین 
  24,6فیبر   2314کالري 

 131کرب خالص    146چربی کل 
  95,1پروتئین    87,2چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته سوم  
  مغذي مواد   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

15 

  
  (بدون صبحانه)

  
  
  

  : آبِ استخوان 105دستور
+ 

: تاس  54دستورباقیماندة: 
  کباب گوشت و کلم

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر

+ 
:  74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ تیسکوئیب

  247کلسترول   % 68چربی   
   2374سدیم   % 7کرب 

   24,8کرب   % 25پروتئین 
  11,1فیبر   1413کالري 

  13,7کرب خالص   107چربی کل 
  87,5پروتئین    48,6چربی اشباع 

روز 

16  

  
: آبِ  105دستورباقیماندة: 

  استخوان
  

  
: گوشت و  39دستورباقیماندة: 

  کاجون یساالد با چاشن

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر

+ 
 : حلقه 17دستورباقیماندة: 
 ییایتالیا يکدو

  236کلسترول  % 83چربی   
   2213سدیم   % 3کرب 

   12,2کرب   % 14پروتئین 
  3,7فیبر   1899کالري 

 8,5کرب خالص    176چربی کل 
  66,9پروتئین    55چربی اشباع 

روز 

17  

ق  1تخم مرغ (نیمرو) با  2
 +غذاخوري کره حیوانی 

:  47دستورباقیماندة: 
 + یلینارگ تیسکوئیب

  : الته کتو 106دستور

  
: سوپ  36دستورباقیماندة: 

  کنیب

: سالمون  70دستورباقیماندة: 
  دیبا سس شو

+ 
: حلقه  17دستورباقیماندة: 
  ییایتالیا يکدو

  595کلسترول  % 77چربی   
   2972سدیم   % 5کرب 

   26,6کرب   % 18پروتئین 
  9,1 فیبر  2024کالري 

 17,5کرب خالص    173چربی کل 
  90,6پروتئین    90,7چربی اشباع 

روز 

18  

  : الته کتو 106دستور
+ 

: تروفل  83دستورباقیماندة: 
  بادام

  
  : جگرِ مرغ کتو 33دستور

  
: تاس کباب گوشت  54دستور

  و کلم

  128کلسترول  % 70چربی   
   1933سدیم   % 6کرب 

   20کرب   % 24پروتئین 
  10فیبر   1349کالري 

 10کرب خالص    105چربی کل 
  80,1پروتئین    40,9چربی اشباع 

روز 

19  

  
  کتو يِچا خی:  98دستور

  
  

  
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  کباب گوشت و کلم

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر

+ 
 2( : ساالد تربچه 78دستور

  ید)وعده میل کن

  
 83دستورباقیماندة: 

  : تروفل بادام
  وعده میل کنید) 2(

  239کلسترول  % 72چربی 
   1514سدیم   % 9کرب 

   36,9کرب   % 19پروتئین 
  12,6فیبر   1585کالري 

 24,3کرب خالص    127چربی کل 
  74,1پروتئین    49,4چربی اشباع 

روز 

20  

  
  (بدون صبحانه)

  

: سوپ  36دستورماندة: باقی
  کنیب

+ 
: تروفل  83دستورباقیماندة: 

  بادام

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر

+ 
: کلم بروکسل با  81دستور

  گردو "ریپن"

  215کلسترول  % 69چربی   
   2443سدیم   % 7کرب 

   24,6کرب   % 24پروتئین 
  7,8فیبر   1464کالري 

 16,8کرب خالص    112چربی کل 
  89پروتئین    37چربی اشباع 

روز 

21  

  
  : الته کتو 106دستور

  

: سوپ  36دستورباقیماندة: 
  کنیب

+ 
: کلم  81دستورباقیماندة: 

  گردو "ریپن"بروکسل با 

 ی: بروکل 28دستورباقیماندة: 
  + کاجون یکباب

 + سیب زمینی آب پز 1 

نیم کف دست کیک 
  صبحانه

  349کلسترول  % 62چربی   
   2337سدیم   % 20کرب 

   108کرب   % 18پروتئین 
  21,3فیبر   2109کالري 

 86,6کرب خالص    144چربی کل 
  94,3پروتئین    65چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته چهارم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 
22 

  
  نه)(بدون صبحا

  
  

: جگرِ  33دستورباقیماندة: 
  مرغ کتو

+ 
: کلم بروکسل با  81دستور

  گردو "ریپن"

  : کرامبل مرغ 65دستور
+ 

  لی: پات ک 23دستور
+ 

  شاخه کرفس 1

: آبِ  105دستور
  استخوان

  167کلسترول   % 73چربی 
   2132سدیم   % 7کرب 

   29,6کرب   % 20پروتئین 
  11,8فیبر   1622کالري 

  17,8کرب خالص   131چربی کل 
  80,9پروتئین    44,1چربی اشباع 

روز 
23  

  
  توی: کتو موه 104دستور

  
  
  

: کرامبل  65دستورباقیماندة: 
  مرغ
+ 

  : کلم و ژامبون 79دستور

: جگرِ  33دستورباقیماندة: 
 +     مرغ کتو

  لی: پات ک 23دستورباقیماندة: 
+ 

  شاخه کرفس 1

  167کلسترول  % 73چربی   
   2045سدیم   % 8کرب 

   31,9کرب   % 19پروتئین 
  14,3فیبر   1611کالري 

 17,6کرب خالص    131چربی کل 
  75,8پروتئین    52,2چربی اشباع 

روز 
24  

  
: کتو  104دستورباقیماندة: 

  تویموه
  

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر

+ 
: کلم و  79دستورندة: باقیما

 ژامبون

:  74دستورباقیماندة: 
  + یلینارگ تیسکوئیب

   لی: پات ک 23دستورباقیماندة: 
: آبِ  105دستورباقیماندة:   +

  استخوان

  149کلسترول  % 76چربی   
   2338سدیم   % 7کرب 

   29,4کرب   % 17پروتئین 
  13فیبر   1762کالري 

 16,4کرب خالص    150چربی کل 
  74پروتئین    65,4چربی اشباع 

روز 
25  

  
  (بدون صبحانه)

  
  
  

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
 + با کَره معطر

    لی: پات ک 23دستورباقیماندة: 
+ 

  عدد خیار کوچک خرد شده 1

  
: کرامبل  65دستورباقیماندة: 

  مرغ

  
:  103دستور

  کتو يرکاکائویش

  442 کلسترول % 75چربی 
   1775سدیم   % 6کرب 

   28,3کرب   % 19پروتئین 
  11فیبر   2043کالري 

 17,3کرب خالص    171چربی کل 
  97,7پروتئین    101چربی اشباع 

روز 
26  

  
  : الته کتو 106دستور

  

: جگرِ  33دستورباقیماندة: 
 +   مرغ کتو

: کلم و  79دستورباقیماندة: 
    ژامبون

: کرامبل  65دستورباقیماندة: 
 مرغ
+ 

  عدد خیار کوچک خرد شده 1

  167کلسترول  % 71چربی   
   1857سدیم   % 7کرب 

   23کرب   % 22پروتئین 
  9,1فیبر   1420کالري 

 13,9کرب خالص    112چربی کل 
  79,4پروتئین    57,3چربی اشباع 

روز 
27  

  
  توک يِچا خی:  98دستور

  
  

: سوپ  36دستورباقیماندة: 
  کنیب

+ 
:  74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ تیسکوئیب

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر

+ 
: کلم و  79دستورباقیماندة: 

    ژامبون

 83دستورباقیماندة: 
  : تروفل بادام

  219کلسترول  % 73چربی 
   2307سدیم   % 8کرب 

   30,1کرب   % 19پروتئین 
  10,8فیبر   1555کالري 

 19,3کرب خالص    126چربی کل 
  75,3پروتئین    62,2چربی اشباع 

روز 
28  

  : الته کتو 106دستور
+ 

: تروفل  83دستورباقیماندة: 
  بادام

 : کباب بره 59دستورباقیماندة: 
  پیاله کوچک برنج سفید   1  +

  وعده میل کنید) 2(
  

  180لسترول ک % 52چربی     
   1318سدیم   % 33کرب 

   143کرب   % 15پروتئین 
  6,4فیبر   1713کالري 

 136کرب خالص    98,8چربی کل 
  63پروتئین    46,3چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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  مسیر سه 
 مالیم سوز چربی :2برنامه 

  نوبت سه الی دو اي هفته افزوده کربوهیدرات

ADAPTED 
FAT 

BURNER  

 وزانه،ر صورت به آن در که آنست افزوده کربوهیدرات هاي دوره در یک مسیر با مسیر این تفاوت تنها
 نآ مصرف معموال که شود می مصرف رژیم در اضافی کربوهیدرات نوبت، سه-دو اي هفته یا هفتگی
 ايه محدودیت تحمل که شده طراحی کسانی براي مسیر این .است شده توصیه شب یا عصر هنگام
 ت،اس شده گرفته نظر در فرد براي هایی تفریح زنگ مسیر این در واقع در. ندارند را 2 و 1 هايمسیر

 .نسازد وارد جدي آسیب شده تعیین رژیمی اهداف به هم و کند آسانتر را رژیم اجراي هم بطوریکه
 هب تیروئید هاي هورمون ضمنا شود، می تجویز بدن روزانه نیاز براي گلوکز مقداري مسیر این در

 ینهاا بر عالوه. یابد می کاهش بدن در انسولینی مقاومت روانی عالئم نتیجه در و درآمده فعال حالت
  .است العاده فوق ها ماهیچه به دهی حجم و رشد براي مسیر این
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    هفته اول  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

1 

  
  ون صبحانه)(بد

  
  
  

  
  : کوفته باهارات 25دستور

  وعده میل کنید) 2(

  : کباب بره 59دستور
  + 

 دیکوچک برنج سف الهیپ 1
  + 

  عدد موز 1

  358کلسترول   % 47چربی   
   1464سدیم   % 34کرب 

   128کرب   % 18پروتئین 
  13,7فیبر   1482کالري 

  114کرب خالص   77,4چربی کل 
  68,5پروتئین    29,7چربی اشباع 

روز 

2  

  
  توی: کتو موه 104دستور

  
  

با کَره  کی: است 52دستور
: گل  73دستور  + معطر

:  45دستور  + یکلم برنج
  يساالد بوك چو

 

  
با کَره  کی: است 52دستور

  معطر

  
  : تروفل بادام 83دستور

  186کلسترول  % 73چربی 
   1863سدیم   % 7کرب 

   28,1کرب   % 20پروتئین 
  14,4فیبر   1664کالري 

 13,7کرب خالص    135چربی کل 
  83,4پروتئین    52,3چربی اشباع 

روز 

3  

  
: کتو  104دستورباقیماندة: 

  تویموه
+ 

  موی: بمبِ ل 92دستور

  
: کوفته  25دستورباقیماندة: 

  باهارات
  وعده میل کنید) 3(

  
  کنی: سوپ ب 36دستور

  270کلسترول  % 72چربی   
   2267سدیم   % 8کرب 

   39,7کرب   % 20پروتئین 
  12,9فیبر   1898کالري 

 26,8کرب خالص    151چربی کل 
  94,9پروتئین    68,9چربی اشباع 

روز 

4  

  
  : الته کتو 106دستور

  

:  52دستورباقیماندة: 
  با کَره معطر کیاست

+ 
: گل  73دستورباقیماندة: 

  یکلم برنج

: والدورف گوجه  67دستور
  یفرنگ
+ 

  ساورق کمپوت آنان 3

  172کلسترول  % 59چربی   
   1421سدیم   % 22کرب 

   88,2کرب   % 19پروتئین 
  11,8فیبر   1593کالري 

 76,4کرب خالص    104چربی کل 
  76,5پروتئین    49,4چربی اشباع 

روز 

5  

 تیسکوئی: ب 74دستور
   یلینارگ

+ 
  : الته کتو 106دستور

: کوفته  25دستورباقیماندة: 
  وعده میل کنید) 2( باهارات

+ 
: ساالد  45دستورباقیماندة: 

  يبوك چو

    
:  92دستورباقیماندة: 

  مویبمبِ ل

  104کلسترول  % 76چربی 
   1609سدیم   % 9کرب 

   34,5کرب   % 15پروتئین 
  15,6فیبر   1589کالري 

 18,9کرب خالص    134چربی کل 
  60,2پروتئین    79,1چربی اشباع 

روز 

6  

  
  کتو يِچا خی:  98دستور

  
  

  
  ی: بالِ مرغ فلفل 30دستور

+ 
  ی: گل کلم برنج 73دستور

  
شکم  ي: آووکادو 51دستور

  )یلیپر (چ
  وعده میل کنید) 2(

  
:  83دستورباقیماندة: 

  دامتروفل با
  وعده میل کنید) 2(

  205کلسترول  % 77چربی 
   961سدیم   % 8کرب 

   36,1کرب   % 15پروتئین 
  21,9فیبر   1725کالري 

 14,4کرب خالص    146چربی کل 
  65,7پروتئین    45,9چربی اشباع 

روز 

7  

  
  (بدون صبحانه)

  
  
  

: بالِ  30دستورباقیماندة: 
باقیماندة:  + یمرغ فلفل

 ی: گل کلم برنج 73دستور
  ورق ژامبون 4 +

:  67دستورباقیماندة: 
  یوالدورف گوجه فرنگ

+ 

پیاله کوچک شاتوت  1
  یا توت فرنگی

  216کلسترول  % 61چربی   
   1283سدیم   % 23کرب 

   82,1کرب   % 16پروتئین 
  24فیبر   1445کالري 

 58,1 کرب خالص   99,6چربی کل 
  60,2پروتئین    27,6چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته دوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

8 

ق  1تخم مرغ (نیمرو) با  2
  غذاخوري کره حیوانی

+ 
 يرکاکائوی: ش 103دستور

  کتو

: بالِ  30دستورباقیماندة: 
وعده میل  2( یمرغ فلفل

 +کنید) 
  تُرُب ة: پور 77دستور

  
 ي: آووکادو 51دستورباقیماندة: 

  )یلیشکم پر (چ

  557کلسترول   % 78چربی   
   1392سدیم   % 6کرب 

   26,7کرب   % 16پروتئین 
  10,3فیبر   1791کالري 

  16,5کرب خالص   156چربی کل 
  69,8پروتئین    69,8چربی اشباع 

روز 

9  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

:  52دستورباقیماندة: 
 + با کَره معطر کیاست

 ة: پور 77دستورباقیماندة: 
  وعده میل کنید) 2( تُرُب

  
 ي: آووکادو 51دستورباقیماندة: 

  )یلیشکم پر (چ

باقیماندة: 
:  83دستور

  تروفل بادام
  

  149کلسترول  % 68چربی 
   1588سدیم   % 11کرب 

   36,3کرب   % 21پروتئین 
  13,9فیبر   1387کالري 

 22,5کرب خالص    105چربی کل 
  73,7پروتئین    43,5چربی اشباع 

روز 

10  

  
 ي: چا 99دستورباقیماندة: 

  سبزِ کتو

: سالمون با سس  70دستور
  : هوموس 21دستور + دیشو
 ي: حلقه کدو 17دستور +

  ییایتالیا

 + کاجون یکباب ی: بروکل 28دستور
  عدد سیب زمینی آب پز 2

+ 

  ورق کمپوت آناناس 3

  205کلسترول  % 59چربی   
   1443سدیم   % 24کرب 

   107کرب   % 17پروتئین 
  18,5فیبر   1761کالري 

 88کرب خالص    115چربی کل 
  74,4پروتئین    43,7چربی اشباع 

روز 

11  

  
 يرکاکائوی: ش 103دستور

  کتو
  
  

  
:  70دستورماندة: باقی

  دیسالمون با سس شو

با کَره  کی: است 52دستورباقیماندة: 
: حلقه  17دستورباقیماندة:  +  معطر

باقیماندة:  + ییایتالیا يکدو
وعده میل  2(: هوموس 21دستور

  کنید)

  235کلسترول  % 77چربی   
   2458سدیم   % 6کرب 

   25,6کرب   % 17پروتئین 
  8,1فیبر   1715کالري 

 17,5کرب خالص    147چربی کل 
  73,1پروتئین    66,1چربی اشباع 

روز 

12  

  
  (بدون صبحانه)

  
  
  

:  70دستورباقیماندة: 
  دیسالمون با سس شو

+ 
 ة: پور 77دستورباقیماندة: 

  وعده میل کنید) 2( تُرُب

 + کنی: سوپ ب 36دستورباقیماندة: 
 يلقه کدو: ح 17دستورباقیماندة: 

:  21دستورباقیماندة:  + ییایتالیا
  هوموس

  254کلسترول  % 71چربی   
   3235سدیم   % 10کرب 

   38,7کرب   % 19پروتئین 
  9,5فیبر   1525کالري 

 29,2کرب خالص    120چربی کل 
  71,7پروتئین    44,3چربی اشباع 

روز 

13  

ق  1تخم مرغ (نیمرو) با  2
  ذاخوري کره حیوانیغ

+ 
:  74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ تیسکوئیب

  
: گوشت و ساالد  39دستور

  کاجون یبا چاشن

باقیماندة:   
: بمبِ  92دستور
  مویل

  458کلسترول  % 89چربی 
   479سدیم   % 3کرب 

   15,2کرب   % 8پروتئین 
  7,3فیبر   1811کالري 

 7,9ص کرب خال   180چربی کل 
  32,9پروتئین    87چربی اشباع 

روز 

14  

  
 يرکاکائوی: ش 103دستور

  کتو
  

  
: سوپ  36دستورباقیماندة: 

  کنیب

  
  : کباب بره 59دستورباقیماندة: 

  + 

  دیکوچک برنج سف الهیپ 1

  204کلسترول  % 58چربی   
   2215سدیم   % 22کرب 

   85,5کرب   % 20پروتئین 
  4فیبر   1547کالري 

 81,5کرب خالص    100چربی کل 
  75,8پروتئین    59چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته سوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

15 

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  

  
: تاس کباب  54دستور

  گوشت و کلم

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
باقیماندة:  +  ربا کَره معط

 ي: حلقه کدو 17دستور
باقیماندة:  + ییایتالیا

  یلینارگ تیسکوئی: ب 74دستور

  247کلسترول   % 70چربی   
   3124سدیم   % 7کرب 

   27,7کرب   % 23پروتئین 
  12فیبر   1560کالري 

  15,7کرب خالص   122چربی کل 
  88,5پروتئین    50,7چربی اشباع 

روز 

16  

  
: آبِ  105دستورباقیماندة: 

  استخوان
  

  
:  39دستورباقیماندة: 

 یگوشت و ساالد با چاشن
  کاجون

  
با کَره  کی: است 52دستور

  معطر

  
عدد سیب بخار پز  1

  شده

 

  216کلسترول  % 75چربی 
   837سدیم   % 15کرب 

   73,2کرب   % 10پروتئین 
  15,3فیبر   1982کالري 

 57,9کرب خالص    166چربی کل 
  48,1پروتئین    63,9چربی اشباع 

روز 

17  

ق  1) با مرویتخم مرغ (ن 2
 + یوانیکره ح يغذاخور
 + : الته کتو 106دستور

:  74دستورباقیماندة: 
  یلینارگ تیسکوئیب

: تاس  54دستورباقیماندة: 
  کباب گوشت و کلم

+ 
: حلقه  17دستورباقیماندة: 
  ییایتالیا يکدو

  
: سالمون  70دستورباقیماندة: 

  دیبا سس شو

  609کلسترول  % 75چربی   
   2516سدیم   % 7کرب 

   31,5کرب   % 18پروتئین 
  14,6فیبر   1893کالري 

 16,9کرب خالص    158چربی کل 
  85,4پروتئین    82,6چربی اشباع 

روز 

18  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  

  : جگرِ مرغ کتو 33توردس
+ 

: کلم بروکسل با  81دستور
  گردو "ریپن"

  
: تاس کباب گوشت  54دستور

  و کلم

  
 83دستورباقیماندة: 

  : تروفل بادام

  134کلسترول  % 71چربی 
   2137سدیم   % 7کرب 

   29,9کرب   % 22پروتئین 
  14,3فیبر   1612کالري 

 15,6کرب خالص    128چربی کل 
  85,9پروتئین    45,4چربی اشباع 

روز 

19  

  : الته کتو 106دستور
+ 

: تروفل  83دستورباقیماندة: 
  وعده میل کنید) 2( بادام

  

  
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  کباب گوشت و کلم

   : سوپ نودل مرغ 34دستور
  +  
  عدد سیب زمینی آب پز 2

  

  217کلسترول  % 61چربی   
   1940یم سد  % 16کرب 

   63,1کرب   % 23پروتئین 
  19,3فیبر   1606کالري 

 43,8کرب خالص    108چربی کل 
  94,5پروتئین    51,3چربی اشباع 

روز 

20  

  
  (بدون صبحانه)

  
  
  

  
:  36دستورباقیماندة: 

  کنیسوپ ب

 کی: است 52دستورباقیماندة: 
    با کَره معطر

+ 
کلم :  81دستورباقیماندة: 

 گردو "ریپن"بروکسل با 

 83دستورباقیماندة: 
 + : تروفل بادام

:  92دستورباقیماندة: 
 مویبمبِ ل

  215کلسترول  % 73چربی 
   2443سدیم   % 6کرب 

   24,8کرب   % 21پروتئین 
  7,8فیبر   1722کالري 

 17کرب خالص    141چربی کل 
  89 پروتئین   59,2چربی اشباع 

روز 

21  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  

:  36دستورباقیماندة: 
 کنیسوپ ب
+ 

: کلم  81دستورباقیماندة: 
  گردو "ریپن"بروکسل با 

 ی: بروکل 28دستورباقیماندة: 
عدد سیب  2+  کاجون یکباب

  زمینی آب پز
+ 

  یک عدد موز

  349کلسترول  % 62چربی   
   2337سدیم   % 20کرب 

   108کرب   % 18پروتئین 
  21,3فیبر   2109کالري 

 86,6کرب خالص    144چربی کل 
  94,3پروتئین    65چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته چهارم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 
22 

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  
  

:  33دستورباقیماندة: 
  جگرِ مرغ کتو

+ 
: کلم  81دستورماندة: باقی

  گردو "ریپن"بروکسل با 

  : کرامبل مرغ 65دستور
  + 

  لی: پات ک 23دستور
+ 

  شاخه کرفس 1

  167کلسترول   % 73چربی   
   2132سدیم   % 7کرب 

   29,6کرب   % 20پروتئین 
  11,8فیبر   1622کالري 

  17,8کرب خالص   131چربی کل 
  80,9پروتئین    44,1چربی اشباع 

روز 
23  

  
  توی: کتو موه 104دستور

  

  
:  65دستورباقیماندة: 

  کرامبل مرغ

: جگرِ  33دستورباقیماندة: 
باقیماندة:  + مرغ کتو

 + لی: پات ک 23دستور
  شاخه کرفس 1

  137کلسترول  % 73چربی   
   1493سدیم   % 7کرب 

   24,3کرب   % 20پروتئین 
  11,5فیبر   1396کالري 

 12,8کرب خالص    114چربی کل 
  68,9پروتئین    46,4چربی اشباع 

روز 
24  

: کتو  104دستورباقیماندة: 
   تویموه

+ 
:  74دستورباقیماندة: 

  یلینارگ تیسکوئیب

:  52دستورباقیماندة: 
   با کَره معطر کیاست

+ 
  : کلم و ژامبون 79دستور

: سوپ  34دستورباقیماندة: 
  دل مرغنو

   +  
  عدد سیب زمینی آب پز 2

 

  214کلسترول  % 62چربی   
   2261سدیم   % 15کرب 

   62,1کرب   % 23پروتئین 
  18,2فیبر   1660کالري 

 43,9کرب خالص    113چربی کل 
  97,6پروتئین    55,6چربی اشباع 

روز 
25  

  
: آبِ  105دستورباقیماندة: 

  استخوان
  

:  52دستورقیماندة: با
 +  با کَره معطر کیاست

: پات  23دستورباقیماندة: 
یک عدد خیار  + لیک

  کوچک خرد شده

  
: کرامبل  65دستورباقیماندة: 

  مرغ

  
  موی: بمبِ ل 92دستور

  283کلسترول  % 77چربی 
   2038سدیم   % 5کرب 

   24,5کرب   % 18پروتئین 
  8,5فیبر   1839کالري 

 16کرب خالص    156چربی کل 
  83,3پروتئین    69,9چربی اشباع 

روز 
26  

  : الته کتو 106دستور
+ 

: بمبِ  92دستورباقیماندة: 
  مویل

  

:  33دستورباقیماندة: 
  جگرِ مرغ کتو

+ 
: کلم  79دستورباقیماندة: 

  و ژامبون

: کرامبل  65دستورباقیماندة: 
  مرغ
+ 

یک عدد خیار کوچک خرد 
  هشد

  194کلسترول  % 77چربی   
   1974سدیم   % 5کرب 

   25,5کرب   % 18پروتئین 
  10,6فیبر   1832کالري 

 14,9کرب خالص    156چربی کل 
  80,9پروتئین    79,2چربی اشباع 

روز 
27  

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  
  
  

:  74دستورباقیماندة: 
 + یلینارگ تیسکوئیب

: پات  23دستورندة: باقیما
باقیماندة:  + لیک

  کنی: سوپ ب 36دستور

    
 83دستورباقیماندة: 

  : تروفل بادام

  138کلسترول  % 77چربی 
   2358سدیم   % 7کرب 

   28,2کرب   % 16پروتئین 
  9,7فیبر   1534کالري 

 18,5کرب خالص    131چربی کل 
  59,3 پروتئین   58,4چربی اشباع 

روز 
28  

  : الته کتو 106دستور
+ 

: تروفل  83دستورباقیماندة: 
  بادام

: کلم  79دستورباقیماندة: 
  و ژامبون

  وعده میل کنید) 2(

: سوپ  34دستورباقیماندة: 
عدد سیب  2 + نودل مرغ

یک سیب بخار  +زمینی آب پز
   پز شده

  149کلسترول  % 55چربی   
   2060سدیم   % 28کرب 

   124کرب   % 17پروتئین 
  28,4فیبر   1760کالري 

 95,9کرب خالص    108چربی کل 
  71,4پروتئین    55,3چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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  مسیر سه 
 روزانه سوز چربی :3برنامه 

  عصر روز هر افزوده کربوهیدرات

DAILY 
FAT 

BURNER  

 زانه،رو صورت به آن در که آنست افزوده کربوهیدرات هاي دوره در یک مسیر با مسیر این تفاوت تنها
 نآ مصرف معموال که شود می مصرف رژیم در اضافی کربوهیدرات نوبت، سه-دو اي هفته یا هفتگی
 ايه محدودیت تحمل که شده طراحی کسانی براي مسیر این .است شده توصیه شب یا عصر هنگام
 ت،اس شده گرفته نظر در فرد براي هایی تفریح زنگ مسیر این رد واقع در. ندارند را 2 و 1 هايمسیر

 .نسازد وارد جدي آسیب شده تعیین رژیمی اهداف به هم و کند آسانتر را رژیم اجراي هم بطوریکه
 حالت هب تیروئید هاي هورمون ضمنا شود، می تجویز بدن روزانه نیاز براي گلوکز مقداري مسیر این در

 نای اینها بر عالوه. یابد می کاهش بدن در انسولینی مقاومت روانی عالئم جهنتی در و درآمده فعال
  .است العاده فوق ها ماهیچه به دهی حجم و رشد براي مسیر
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    هفته اول  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

1 

 نیدارچ نی: ماف 10دستور
  و تخم کتان

+ 
  : الته کتو 106دستور

  
: ساالد اسفناج و  38دستور

  ران مرغ

: خوراك مرغ و  60دستور
  تونیز
  + 

  یک پیاله میوه خرد شده

 

  255کلسترول   % 64چربی   
   1847سدیم   % 14کرب 

   60,1کرب   % 22پروتئین 
  22,5فیبر   1769کالري 

  37,6کرب خالص   126چربی کل 
  99,5ن پروتئی   57,3چربی اشباع 

روز 

2  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  

  
: تاس کباب  54دستور

  گوشت و کلم

: والدورف گوجه  67دستور
کرب آپ مطابق   + یفرنگ

  67 با دستور تهیه

  

: اسنک هل و  84دستور
(شب مصرف  پرتقال

  شود)

  162کلسترول  % 68چربی 
   1429سدیم   % 13کرب 

   46,5کرب   % 19پروتئین 
  8,6فیبر   1398کالري 

 37,9کرب خالص    105چربی کل 
  66,4پروتئین    60,3چربی اشباع 

روز 

3  

  
:  38دستورباقیماندة: 

  ساالد اسفناج و ران مرغ
  

  

  
  گوشت ي: تاکو 57دستور

:  60دستورباقیماندة: 
  تونیخوراك مرغ و ز

  + 
  یک پیاله میوه خرد شده

   

  338کلسترول  % 59چربی   
   2080سدیم   % 13کرب 

   54کرب   % 28پروتئین 
  15,8فیبر   1685کالري 

 38,2کرب خالص    111چربی کل 
  117پروتئین    33,3چربی اشباع 

روز 

4  

:  10دستورباقیماندة: 
  و تخم کتان نیدارچ نیماف

  + 
  : الته کتو 106دستور

  
 ي: تاکو 57دستورباقیماندة: 

  شتگو

  نیسارد ۀنی: خاگ 72دستور
 +      

کرب آپ مطابق با دستور 
   72تهیه 

  486کلسترول  % 69چربی   
   1783سدیم   % 9کرب 

   37,3کرب   % 22پروتئین 
  13,2فیبر   1632کالري 

 24,1کرب خالص    125چربی کل 
  89,1پروتئین    44,6چربی اشباع 

روز 

5  

  
 يرکاکائویش : 103دستور

  کتو

  
  ی: بالِ مرغ فلفل 30دستور

:  67دستورباقیماندة: 
  یوالدورف گوجه فرنگ

+ 
کرب آپ مطابق با دستور 

   72تهیه 

  179کلسترول  % 65چربی   
   1178سدیم   % 14کرب 

   43,9کرب   % 21پروتئین 
  3,8فیبر   1260کالري 

 40,1کرب خالص    91,6چربی کل 
  65,1پروتئین    52,9چربی اشباع 

روز 

6  

  
:  10دستورباقیماندة: 

  و تخم کتان نیدارچ نیماف
  

: تاس  54دستورباقیماندة: 
  کباب گوشت و کلم

+ 
  ق روغن زیتون 1

:  67دستورباقیماندة: 
  یوالدورف گوجه فرنگ

+ 

   سیب و دارچین 

  239کلسترول  % 51چربی   
   1304سدیم   % 28کرب 

   83,2کرب   % 21پروتئین 
  18,8فیبر   1181کالري 

 64,4کرب خالص    66,2چربی کل 
  63,2پروتئین    19,5چربی اشباع 

روز 

7  

:  10دستورباقیماندة: 
  و تخم کتان نیدارچ نیماف

  + 
  : الته کتو 106دستور

 ي: تاکو 57دستورباقیماندة: 
  گوشت

:  67دستورباقیماندة: 
  یالدورف گوجه فرنگو

+ 

  سیب و دارچین 

  298کلسترول  % 60چربی   
   1140سدیم   % 21کرب 

   79,3کرب   % 19پروتئین 
  16,4فیبر   1485کالري 

 62,9کرب خالص    98,9چربی کل 
  69,6پروتئین    41,8چربی اشباع 

  :میل کنید.  7و یک وعده روز  6ایخوري دارچین بپاشید سپس به دو قسمت تقسیم کرده و یک وعده براي روز ق چ  ¼خرد کرده و روي آن  یک سیب بزرگ را  
  

    :یادداشت
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    هفته دوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

8 

  : الته کتو 106دستور
+ 

:  84دستورباقیماندة: 
  اسنک هل و پرتقال

 
: تاس  54دستورباقیماندة: 

  اب گوشت و کلمکب

  نیسارد ۀنی: خاگ 72دستور
 +      

کرب آپ مطابق با دستور 
   72تهیه 

  350کلسترول   % 72چربی   
   2020سدیم   % 9کرب 

   35,8کرب   % 19پروتئین 
  11,1فیبر   1640کالري 

  24,7کرب خالص   132چربی کل 
  77,5پروتئین    63,1چربی اشباع 

روز 

9  

 
  ای: جامباال 12دستور

  
  

  

: تاس  54دستورباقیماندة: 
  کباب گوشت و کلم

+ 
  ق روغن زیتون 1

  نیسارد ۀنی: خاگ 72دستور
 +      

کرب آپ مطابق با دستور 
   72تهیه 

  450کلسترول  % 67چربی   
   2420سدیم   % 10کرب 

   40کرب   % 23پروتئین 
  12,6فیبر   1551کالري 

 27,4کرب خالص    115ی کل چرب
  89,3پروتئین    29چربی اشباع 

روز 

10  

  
 ي: شوربا 14دستور

  شاهدانه
  

  

 
 ي: تاکو 57دستورباقیماندة: 

  گوشت

:  60دستورباقیماندة: 
  تونیخوراك مرغ و ز

+ 
  یک پیاله میوه خرد شده

  

  185کلسترول  % 61چربی   
   1685سدیم   % 14کرب 

   58,1کرب   % 25پروتئین 
  22فیبر   1639کالري 

 36,1کرب خالص    110چربی کل 
  104پروتئین    27,5چربی اشباع 

روز 

11  

:  10دستورباقیماندة: 
  و تخم کتان نیدارچ نیماف

+ 
  : الته کتو 106دستور

 
: گوشت و ساالد  39دستور

  کاجون یبا چاشن

  ي: شفردز پا 68دستور
  + 

شاتوت یا توت یک پیاله 
  فرنگی

  294کلسترول  % 75چربی   
   1238سدیم   % 8کرب 

   41,5کرب   % 17پروتئین 
  22,4فیبر   2090کالري 

 19,1کرب خالص    173چربی کل 
  90,7پروتئین    68,5چربی اشباع 

روز 

12  

 
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

 
 یپپرون تزای: پ 56دستور

  کلیما

 
 یکباب ی: بروکل 28دستور

عدد سیب  2 + کاجون
 زمینی آب پز

 
: اسنک هل و  84دستور

(شب مصرف  پرتقال
  شود)

  213کلسترول  % 66چربی 
   983سدیم   % 15کرب 

   55,4کرب   % 19پروتئین 
  11فیبر   1515کالري 

 44,4کرب خالص    111چربی کل 
  73,3ئین پروت   51چربی اشباع 

روز 

13  

:  14دستورباقیماندة: 
  شاهدانه يشوربا

+ 
  ق روغن نارگیل 1

 
:  39دستورباقیماندة: 

 یگوشت و ساالد با چاشن
  کاجون

 سوپ مرغ کَره : 62دستور
   يا

+ 

  یک موز رسیده 

  229کلسترول  % 77چربی   
   416سدیم   % 11کرب 

   61,4کرب   % 12پروتئین 
  18,8فیبر   2246کالري 

 42,6کرب خالص    192چربی کل 
  67,9پروتئین    58,4چربی اشباع 

روز 

14  

  
  : الته کتو 106دستور

  

 تزای: پ 56دستورباقیماندة: 
  کلیما یپپرون

+ 
 : سس رانچ 6دستور

  

:  28دستورباقیماندة: 
  کاجون یکباب یبروکل

+ 
 عدد سیب زمینی آب پز 2

  

  218 کلسترول % 67چربی   
   1223سدیم   % 14کرب 

   50,1کرب   % 19پروتئین 
  10,3فیبر   1441کالري 

 39,8کرب خالص    107چربی کل 
  69,4پروتئین    42,4چربی اشباع 

              

    :یادداشت
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    هفته سوم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 

15 

  
  کتو سبزِ ي: چا 99دستور

  
  
  

  
  چیکو کنی: ب 11دستور

+ 
: مارچوبه و  26دستور

 یگوشت با سس تُرب کوه

:  68دستورباقیماندة: 
  يشفردز پا

  + 
یک پیاله شاتوت یا توت 

  فرنگی

  271کلسترول   % 60چربی   
   1625سدیم   % 13کرب 

   41,2کرب   % 27پروتئین 
  18,9فیبر   1285کالري 

  22,3کرب خالص   85,3 چربی کل
  88,1پروتئین    26,8چربی اشباع 

روز 

16  

  
 ي: چا 99دستورباقیماندة: 

  سبزِ کتو
  

:  12دستورباقیماندة: 
  ایجامباال

+ 
 : سس رانچ 6دستور

: سوپ  62دستورباقیماندة: 
یک موز  + يمرغ کَره ا

 + رسیده 
  سیب و دارچین 

  217کلسترول  % 56چربی   
   866سدیم   % 26کرب 

   83,7کرب   % 18پروتئین 
  13,4فیبر   1297کالري 

 70,3کرب خالص    80,5چربی کل 
  59,7پروتئین    33چربی اشباع 

روز 

17  

  
  : الته کتو 106دستور

  
  

:  12دستورباقیماندة: 
  ایجامباال

+ 
  : سس رانچ 6دستور

: سوپ  62دستورباقیماندة: 
   + يمرغ کَره ا

  یک موز رسیده 
  

  217کلسترول  % 68چربی   
   1051سدیم   % 15کرب 

   48,8کرب   % 17پروتئین 
  8فیبر   1319کالري 

 40,8کرب خالص    99,5چربی کل 
  57,1پروتئین    45,9چربی اشباع 

روز 

18  

  
  سبزِ کتو ي: چا 99دستور

  
  

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
  چیکو

+ 
  : سس رانچ 6دستور

  : کباب بره 59دستور
  + 

  پیاله کوچک برنج سفید 1

  

  238کلسترول  % 56چربی   
   1310سدیم   % 26کرب 

   83,2کرب   % 18پروتئین 
  7,2فیبر   1286کالري 

 76کرب خالص    79,7چربی کل 
  59پروتئین    28,2چربی اشباع 

روز 

19  

:  10دستورباقیماندة: 
  و تخم کتان نیدارچ نیماف

+ 
  : الته کتو 106دستور

  

  
: بالِ  30دستورباقیماندة: 

  یمرغ فلفل

: سوپ  62دستورباقیماندة: 
   + يمرغ کَره ا

  یک موز رسیده 
  

  307کلسترول  % 64چربی   
   1132سدیم   % 14کرب 

   51,8کرب   % 22پروتئین 
  11فیبر   1500کالري 

 40,8کرب خالص    107چربی کل 
  83,6پروتئین    51,2چربی اشباع 

روز 

20  

:  12دستورباقیماندة: 
  ایجامباال

+ 
  ق روغن زیتون 1

 تزای: پ 56دستورباقیماندة: 
 + کلیما یپپرون

:  26دستورباقیماندة: 
مارچوبه و گوشت با سس 

  یتُرب کوه

:  68دستورباقیماندة: 
  يشفردز پا

  + 
پیاله شاتوت یا توت یک 

  فرنگی

  376کلسترول  % 66چربی   
   2399سدیم   % 9کرب 

   39,3کرب   % 25پروتئین 
  18,1فیبر   1725کالري 

 21,2کرب خالص    127چربی کل 
  106پروتئین    33,7چربی اشباع 

روز 

21  

  
  (بدون صبحانه)

 کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
اقیماندة: ب  + چیکو

: مارچوبه و  26دستور
  یگوشت با سس تُرب کوه

: کباب  59دستورباقیماندة: 
  + بره

  پیاله کوچک برنج سفید 1

  

  261کلسترول  % 56چربی   
   1508سدیم   % 26کرب 

   80,5کرب   % 18پروتئین 
  7,6فیبر   1217کالري 

 72,9کرب خالص    75,4چربی کل 
  54پروتئین    19,2ی اشباع چرب

  : (براي یک وعده)ق چایخوري دارچین بپاشید   ¼را خرد کرده و روي آن متوسط یک سیب  
  

    :یادداشت
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    هفته چهارم  
  مواد مغذي   اسنک ها  3وعده   2وعده   1وعده   

روز 
22 

  
  : آبِ استخوان 105دستور

  
  

 تزای: پ 56دستورباقیماندة: 
 + کلیما یپپرون

: مارچوبه و  26دستوراندة: باقیم
  یگوشت با سس تُرب کوه

:  62دستورباقیماندة: 
   + يسوپ مرغ کَره ا
  یک موز رسیده 

  312کلسترول   % 66چربی   
   1661سدیم   % 14کرب 

   47,7کرب   % 20پروتئین 
  6فیبر   1358کالري 

  41,7کرب خالص   98,9چربی کل 
  69,1پروتئین    30,8چربی اشباع 

روز 
23  

  
: آبِ  105دستورباقیماندة: 

  استخوان
  

  چیکو کنی: ب 11دستورباقیماندة: 
+ 

: ساالد آووکادو و توت  44دستور
  یفرنگ

: سوپ نودل  34دستور
  مرغ
+ 

  سیب زمینی آب پز 2

  

 
باقیماندة: 

: اسنک  84دستور
(شب  هل و پرتقال

  مصرف شود)

  256کلسترول  % 66چربی 
   1973سدیم   % 15کرب 

   65,4کرب   % 19پروتئین 
  22,8فیبر   1705کالري 

 42,6کرب خالص    124چربی کل 
  81,3پروتئین    47,8چربی اشباع 

روز 
24  

 سی: خوراك سوس 13دستور
   جاتیو سبز

 +ق روغن زیتون  1 +
: اسنک  84دستورباقیماندة: 

  هل و پرتقال

  
االد اسفناج با : س 43دستور

  گوشت کیاست

  
:  62دستورباقیماندة: 

   + يسوپ مرغ کَره ا
  یک موز رسیده 

  262کلسترول  % 71چربی   
   1169سدیم   % 12کرب 

   60کرب   % 17پروتئین 
  13,9فیبر   2003کالري 

 46,1کرب خالص    159چربی کل 
  83,2پروتئین    56چربی اشباع 

 روز
25  

  
  (بدون صبحانه)    

  
  

: خوراك  13دستورباقیماندة: 
  جاتیو سبز سیسوس

+ 
  ورق ژامبون 4

:  59دستورباقیماندة: 
   کباب بره

  + 
  پیاله کوچک برنج سفید 1

  

  229کلسترول  % 64چربی   
   1817سدیم   % 22کرب 

   81,6کرب   % 14پروتئین 
  7,5فیبر   1500کالري 
 73کرب خالص    107کل چربی 

  52,7پروتئین    34,4چربی اشباع 

روز 
26  

  
  : گرانوال 15دستور

+  
  : سس رانچ 6دستور

  
: ساالد  43دستورباقیماندة: 

  گوشت کیاسفناج با است

:  59دستورباقیماندة: 
   کباب بره

  + 
  پیاله کوچک برنج سفید 1

  

باقیماندة: 
: ساالد  44دستور

آووکادو و توت 
  یفرنگ

  175کلسترول  % 62چربی 
   1053سدیم   % 21کرب 

   99,8کرب   % 17پروتئین 
  21,1فیبر   1916کالري 

 78,7کرب خالص    132چربی کل 
  82,8پروتئین    49,3چربی اشباع 

روز 
27  

  : گرانوال 15دستورباقیماندة: 
+  

: سس  6دستورباقیماندة: 
  رانچ

: ساالد  43وردستباقیماندة: 
  گوشت کیاسفناج با است

:  34دستورباقیماندة: 
  سوپ نودل مرغ

کرب آپ مطابق با  +
   34دستور تهیه 

  174کلسترول  % 59چربی   
   1168سدیم   % 15کرب 

   57,8کرب   % 26پروتئین 
  16,6فیبر   1503کالري 

 41,2کرب خالص    97,8چربی کل 
  97,9پروتئین    41,5ع چربی اشبا

روز 
28  

  
: اسنک  84دستورباقیماندة: 

  هل و پرتقال

  
: بالِ مرغ  30دستورباقیماندة: 

  یفلفل

:  34دستورباقیماندة: 
  سوپ نودل مرغ

+ 
 سیب و دارچین 

  207کلسترول  % 56چربی   
   1454سدیم   % 21کرب 

   75,9کرب   % 23پروتئین 
  13,6فیبر   1411کالري 

 62,3کرب خالص    87,5چربی کل 
  80پروتئین    42,5چربی اشباع 

  : (براي یک وعده)ق چایخوري دارچین بپاشید   ¼را خرد کرده و روي آن متوسط یک سیب  
  

    :یادداشت
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 راهنماي استفاده از دستور هاي تهیه
 

  مدت زمانی که صرف آماده سازي مواد می شود زمان آماده سازي:
  مدت زمانی که صرف پخت مواد می شود زمان پخت:

 مقدار غذاي تهیه شده (تعداد وعده ها)مقدار تهیه: 
 
  
  
  
  
     

   راهنماي عالمت ها:
  قابل استفاده در مسیر یک (کتوي کالسیک)

 ینی)(کتوي پروتئ دوقابل استفاده در مسیر 
 حاوي مواد اولیه نسبتا مقرون به صرفه 

 قابل نگهداري در فریزر
 قابل استفاده در سفر (به صورت ولرم یا نیمه گرم)

 )مناسب براي صرف کردن همراه خانوادهوعده یا نفر ( 4حداقل براي 
 دقیقه) 10آماده سازي سریع (کمتر از 

 وده (کرب آپ)حاوي دستورالعمل کربوهیدرات افز
 چربی سالم %85حاوي حداقل 

  
  :توضیحات

 در این بخش توضیح مختصري درباره دستور تهیه غذاي مورد نظر، مواد اولیه مورد نیاز آن، فواید آن و ... ارائه می شود.
 

 :مواد مورد نیاز
 لیست مواد اولیه مورد نیاز و مقدار آنها

 

    :طرز تهیه
اده سازي مرحله به مرحله مواد، چاشنی طرز تهیه شامل روش هاي آم
  ها و شیوه پخت و سرو کردن

  
  

  
 
  
 

  
 
  
  

  ****تصویر غذاي آماده شده
  
  
  
 

  

  :نکات
شامل نکاتی درباره نحوه و مدت نگهداري غذا در یخچال یا فریزر، 

هم  دستورالعمل کربوهیدرات افزوده، نکاتی براي افزایش سرعت کار،
  خوانی با غذاهاي دیگر و...

: شماره داخل کروشه ها [...] به شماره دستور تهیه غذاي مورد توجه
] به این معنی 26نظر اشاره دارد. به عنوان مثال: مارچوبه و گوشت [

  آمده است. 26است که مارچوبه و گوشت در دستور تهیه شماره 
  

در دستور تهیه به این  : وجود عالمت دستور العمل کرب آپ
ه این وعده کربوهیدرات افزوده اضافه کنید (در معناست که می توانید ب

رژیم هاي مسیر سه). می بایست براي اضافه کردن کرب آپ از 
  دستورالعملی که در این بخش می آید، پیروي کنید. 

    آمده است. 18صفحه ** لیست برخی از کرب آپ هاي مناسب در 
  

  غذایی): وعده(در هر  میزان مواد مغذي
چربی اشباع       /  کل چربی:  ... گرم       /    کالري موجود در چربی: ...         /         کالري: ...  

کربوهیدرات: ... گرم           /سدیم: ... میلی گرم        /   کلسترول: ... میلی گرم     /شده: ... گرم     
 پروتئین: ... گرم           /قند: ... گرم             /فیبر رژیمی: ....  گرم          /

 (به درصد): نسبت ماکروها

  پروتئین
% ... 

  کربوهیدرات
% ... 

  چربی
% ... 
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 : سس پنیر1ستور تهیه شماره د
 

  دقیقه 10: زمان پختساعت براي خیساندن دانه هاي کنجد      1دقیقه +  5: زمان آماده سازي
 وعده 8ر براي میلی لیت 240فنجان معادل  1: مقدار تهیه

 
 

  :توضیحات
ی ماگر تاکنون از مخمرها در رژیم خود استفاده نکرده اید، فرصت خوبیست تا آنها را امتحان کنید. سس مخمر پنیري که در اینجا آموزش داده 

رند می شود. در ایران معروف ترین بشود، می تواند جایگزین مناسبی براي لبنیات در رژیم شما باشد. در تهیه این سس از روغن نارگیل استفاده 
  (محصول سنگاپور یا مالزي) است، که می توانید از مراکز خرید معتبر تهیه نمایید.  C.B.Cروغن نارگیل خوراکی 

 
  مواد مورد نیاز:

 
   میلی لیتر) اشکنه مرغ (یا آب پاي مرغ) 180فنجان (معادل 

  32فنجان خمیرمایه نانوایی 

   ساعت بخیسانید و سپس آنرا  1دانه کنجد (به مدت فنجان
 بشویید)

  (به صورت مایع) فنجان روغن نارگیل ذوب شده 
 یک و نیم قاشق غذاخوري آب لیموي تازه 
 یک و نیم قاشق چایخوري پودر خردل 

  قاشق چایخوري پودر پیاز 

  قاشق چایخوري پودر سیر 

  قاشق چایخوري نمک دریا 
  
  

  طرز تهیه:
 
اشکنه، خمیرمایه، کنجد، روغن نارگیل و آبلیمو را در مخلوط  .1

 کن ریخته و به خوبی میکس کنید تا مایعی صاف به دست آید.
سپس مخلوط بدست آمده را در تابه ریخته و با شعله متوسط  .2

بجوشانید و در حین حرارت دادن هر از چند گاهی به سرعت آنرا 
 هم بزنید.

له را کم کنید و چاشنی ها را به آن اضافه نمایید و سپس شع .3
سپس دوباره آن را هم بزنید، جوشاندن و هم زدن همزمان باید 

  دقیقه ادامه یابد تا سس غلیظ شما آماده شود.  5حداقل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
] ، انواع پروتئین ها، 75این سس به همراه زودل و دودل [ -1

] قابل 28روکلی کبابی کاجون [] و ب26مارچوبه و گوشت [
 استفاده است.

 هفته در یخچال قابل نگهداري است. 1در ظرف در بسته به مدت  -2
سس سرد را می توانید در ماهی تابه به آرامی حرارت دهید تا به  -3

 دماي مناسب برسد.
 

  : دستورالعمل کرب آپ
بی انیمی از روغن نارگیل را با آب جایگزین کنید و همراه کرب آپ انتخ

  ].18[مراجعه به صفحه  خود مصرف نمایید
  (در هر وعده معادل دو قاشق غذاخوري): مغذيمیزان مواد 

    /گرم      2,6چربی اشــباع شــده:     /گرم    9,4کل چربی:     /    84کالري موجود در چربی:      /    107کالري: 
         /   گرم  1,2فیبر رژیمی:      /گرم      2,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   98سدیم:     /میلی گرم    0کلسترول: 

 گرم 2,9پروتئین:       /گرم        0قند: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
11 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
79 % 

                                            
  خمیر مایه نانوایی را می توانید از نانوایی ها یا فروشگاه هاي لوازم شیرینی پزي تهیه نمایید.  32 
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 : مایونز کتو2دستور تهیه شماره 
 

 وعده 10گرم براي  260معادل  فنجان 1: مقدار تهیهدقیقه            5: زمان آماده سازي
 

 

 
 

  :توضیحات
 يهیچ رژیم کتویی بدون مایونز طبیعی کامل نیست. مایونزي که اینجا آموزش داده می شود را می توانید به عنوان طعم دهنده به همراه بسیار

 از غذاهاي دیگر این کتاب مانند ساالدها، کباب ها و ... میل کنید.

  مواد مورد نیاز:
 
 1 عدد تخم مرغ بزرگ  
 2 عدد زرده تخم مرغ بزرگ  
 1 قاشق غذاخوري آب لیموي تازه  
 1 قاشق غذاخوري سرکه سیب  
 1 33قاشق چایخوري سس خردل دیجون 

  قاشق چایخوري نمک دریا 

  قاشق چایخوري فلفل سیاه 
 1 ) میلی لیتر) روغن زیتون تصفیه شده 240فنجان 
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
ط کن استفاده می کنید، تمام مواد را به جز روغن زیتون در اگر از مخلو

مخلوط کن ریخته و به خوبی میکس کنید. سپس مخلوط کن را روي دور 
کند گذاشته و روغن زیتون به آرامی و به تدریج به آن اضافه کنید. اضافه 
کردن روغن زیتون به اینصورت حداقل باید دو دقیقه طول بکشد. سپس دوباره 

کردن را با دور تند تا به دست آمدن یک مایونز صاف و یکدست ادامه  مخلوط
  دهید. 

اگر از همزن دستی استفاده می کنید، همه مواد را به عالوه روغن زیتون در 
ثانیه به خوبی هم  25یک ظرف یا شیشه بریزید و با همزن دور تند به مدت 

  بزنید تا صاف و یکدست شود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
ي تهیه این مایونز به همزن برقی یا مخلوط کن نیاز برا -1

 دارید. 
در ظرف در بسته به مدت یک هفته در یخچال قابل  -2

  نگهداري است.

  (در هر وعده معادل دو قاشق غذاخوري): مغذيمیزان مواد 
    /گرم      3,4 چربی اشباع شده:    /گرم   21,6کل چربی:     /    192کالري موجود در چربی:    /   200کالري: 

               /  گرم   0فیبر رژیمی:        /گرم      0,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   62سدیم:       /میلی گرم    61کلسترول: 
 گرم 1,2پروتئین:       /گرم        0قند: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
2 % 

  کربوهیدرات
1 % 

  چربی
97 % 

                                            
  طرز تهیه سس خردل دیجون33 

ق س  1روغن مایع -6گرم  112پودر خردل -5حبه  2له شده سیر -4پیمانه  1پیاز خرد شده -3پیمانه  2آب انگور سفید -2ق س (غذاخوري)  2عسل -1 :مواد مورد نیاز
		ق چ 1سس فلفل یا تاباسکو  -8ق چ  2نمک -7 	

سپس انرا داخل یک کاسه ریخته و بگذارید  دقیقه بجوشد. 5حرارت را کم کنید و اجازه دهید  پیاز و سیر را در قابلمه ریخته و به جوش بی آورید. : عسل ، آب انگور، طرز تهیه
باقی مواد را با ان مخلوط کنید و روي حرارت قرار دهید و هم بزنید تا سس  سپس انرا در یک شیرجوش با پودر خردل خوب مخلوط کنید تا کامال نرم و اسموتی شود. ود.سرد ش

ف غیر فلزي و ترجیحا شیشه اي ریخته و بگذارید داخل سرد کنید و سپس انرا درون یک ظر شما غلیظ شود انرا از روي حرارت برداشته از یک صافی رد کرده تا کامال صاف شود.
  .یخچال تا دو روز بماند .بعد از دو روز آماده مصرف است
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 : سس آووکادو و ریحان 3ه دستور تهیه شمار
 

 وعده) 10گرم ( 410: یک و نیم فنجان معادل مقدار تهیهدقیقه            5: زمان آماده سازي
 

 
 

  :توضیحات
ستفاده ااین سس به عنوان یک بمب چربی و به همراه سبزیجات و صیفی جات تازه قابل استفاده است. بنابراین بطور مکرر و به عنوان مایونز از آن 

در تهیه این سس از سرکه بالزامیک سفید استفاده می شود که یک سرکه ایتالیایی است. در ایران از جمله معروف ترین برندهاي وارداتی نکنید. 
بل تهیه است. و ... اشاره نمود، که از مراکز خرید معتبر و فروشگاه هاي زنجیره اي قا Mazzetti ،De Nigris ،Alinoسرکه بالزامیک می توان به 

  البته در صورت عدم دسترسی به آن می توانید از سرکه سیب استفاده کنید.
 

  مواد مورد نیاز:
  
 210 گرم آووکادوي پوست کنده و خرد شده 
 ) گرم) برگ ریحان تازه 32نیم فنجان 

  ) میلی لیتر) سرکه بالزامیک سفید (یا  60فنجان
 سرکه سیب)

  ) روغن زیتون میلی لیتر) 60فنجان 

  ) گرم) شاهدانه پوست کنده 38فنجان 
 زدو قاشق چایخوري پودر پیا 
 نیم قاشق چایخوري نمک دریا 

  قاشق چایخوري پودر فلفل سیاه 
 
 

  طرز تهیه:
  

تمامی مواد را در مخلوط کن ریخته و تا زمانی که سسی صاف و یکدست شود، 
 به میکس کردن ادامه دهید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز در یخچال قابل  3در ظرف در بسته به مدت  -1

 نگهداري است. 
به همراه سبزیجات و صیفی جات تازه و یا به  -2

] قابل 75عنوان سس همراه زودل و دودل [
 استفاده است. 

  
  
  
  
  
  

  قاشق غذاخوري): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   11,5کل چربی:       /      103جود در چربی: کالري مو       /        122کالري: 

فیبر رژیمی:      /گرم   2,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   96سدیم:     /میلی گرم   0کلسـترول:      /گرم      6,7
 گرم 1,9پروتئین:      /گرم      0قند:    /گرم       1,9

 : نسبت ماکروها

  روتئینپ
6 % 

  کربوهیدرات
9 % 

  چربی
85 % 
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  سس کچاپ کیکین:  4دستور تهیه شماره 
 

  وعده 24میلی لیتر) براي  350: یک و نیم فنجان (مقدار تهیهدقیقه     15: زمان آماده سازي

  :توضیحات
عا از طعم فوق العاده اي که این کچاپ به غذاي شما می به عنوان طعم دهنده می توانید از این سس در تهیه بسیاري از غذاها استفاده نمایید، قط

. در تهیه این سس از گوجه فرنگی خشک شده استفاده می شود. به دلیل اینکه این محصول در ایران به صورت دهد شگفت زده خواهید شد 
  صنعتی تولید نمی شود، طرز تهیه خانگی آن توسط ماکروویو در پاورقی این صفحه آمده است.

 
  واد مورد نیاز:م
  
 85 34گرم گوجه فرنگی خشک 

  ) میلی لیتر) روغن زیتون 160فنجان 

 2 بقاشق غذاخوري سرکه سی 

 2  قاشق چایخوري پودر پیاز 

 نیم قاشق چایخوري پودر سیر 

 نیم قاشق چایخوري نمک دریا 

 نیم قاشق چایخوري پودر فافل سیاه 

  قاشق چایخوري پودر میخک 

 5 35انده استویقطره شیرین کن 

 
 
 

  طرز تهیه:
دقیقه در آب  10گوجه هاي خشک شده را در کاسه شیشه اي ریخته و آنها را به مدت  .1

 جوش بخیسانید. 
 در این حین بقیه مواد را داخل مخلوط کن بریزید. .2

میلی لیتر) از آب گوجه ها را درون مخلوط  80فنجان ( بعد خیس خوردن گوجه ها،  .3
 وجه ها را خشک کرده و آنها را به مخلوط کن اضافه کنید. کن ریخته، و سپس گ

4.  
دقیقه به خوبی میکس کنید تا صاف و یکدست  2الی  1مخلوط به دست آمده را به مدت  .5

 شود.
  

  
  

    
 

  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز در یخچال قابل  5در ظرف دربسته تا  -1

  نگهداري است.

  ي):(در هر وعده معادل یک قاشق غذاخور مغذيمیزان مواد 
گرم      0,8چربی اشباع شده:       /    گرم   5,7کل چربی:       /      51کالري موجود در چربی:        /      62کالري: 

گرم       0فیبر رژیمی:      /گرم      2,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   113سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /
 گرم 0,5پروتئین:      /  گرم    1,4قند:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
3 % 

  کربوهیدرات
14 % 

  چربی
83 % 

                                            
 اگر و نمک کمی آنها روي .بزنید اي ورقه گرد هاي برش سپس و بشویید را رسیده و درشت و گرد کامال هاي فرنگی گوجه: ماکروویو در فرنگی گوجه کردن خشک طرز34 

 روي .دهید قرار ظرفی آن زیر .نگیرند قرار هم روي که کنید پخش را آنها .بچینید ماکروفر شبکه یا مخصوص ظرف روي .بپاشید...  و آویشن یا و پیاز یا سیر گرد دداری دوست
 ها گوجه دیگر سمت روي شده جمع ظرف در که را اه گوجه از حاصل آب و برگردانده را آنها کنید باز را ماکروفر در سپس .دهید قرار دقیقه 15 مدت و  (High) باال قدرت
 ماکروفر داخل از اکنون .شود بخار حاصل آب دهید اجازه و داده قرار (High) یا باال قدرت روي دقیقه 15 الی 10 حدود مجددا .نیست درپوش به نیازي مراحل تمامی در .بریزید
 ساعت نیم حدود دهید اجازه سپس .یافت خواهد باز را خود شدن شکل خشک و شدن سرد از پس نیست، نگرانی يجا اند داده دست از را خود شکل ها گوجه اگر .آورید بیرون
  .ببندید آنرا سر و کرده هواگیري و دهید قرار الك زیپ مانند کیسه یک در و کرده جمع را آنها سپس .بماند بیرون درپوش بدون بازهم

  مراجعه فرمایید. www.drstevia.irتهیه این محصول به سایت  براي کسب اطالعات بیشتر درباره استویا و35 

http://www.drstevia.ir/
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 : سس سزار کالسیک 5دستور تهیه شماره 
 

 وعده 8میلی لیتر) براي  240فنجان ( 1: مقدار تهیهدقیقه           5: زمان آماده سازي
 

 
 

  :توضیحات
و می شود. تنها ماده غذایی که ممکن است در تهیه این سس شما را با زحمت مواجه کند، ماهی این سس معموال با ساالد معروف سزار سر

  کولی است. براي تهیه آن به فروشگاه هاي زنجیره اي بزرگ و مراکز خرید معتبر شهر مراجعه نمایید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 ) میلی لیتر)  120یک و نیم فنجان

 روغن زیتون

  ) یا 1) مایونز کتو [گرم 53فنجان [
 مایونز معمولی

 8 ) گرم) 50عدد فیله ماهی کولی 

 3 قاشق غذاخوري آب لیموي تازه 

 1  ق چ سس خردل  1ق س به عالوه
 36دیجون

 2 حبه سیر ریز شده یا له شده 

  ق چ فلفل سیاه 

 امقدار کمی نمک دری  
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
  

آمدن سس صاف و یکدست به میکس کردن تمامی مواد را در مخلوط کن ریخته و تا به دست 
  ادامه دهید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز در  3در ظرف در بسته به مدت  -1

 یخچال قابل نگهداري است.
  

  قاشق غذاخوري): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 14,8چربی اشباع شده:       /    گرم   19,8کل چربی:       /    161کالري موجود در چربی:     /        187کالري: 
  0فیبر رژیمی:      /گرم      0,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   96سدیم:    /   میلی گرم  3کلسترول:     /گرم     
 گرم 1,6پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم     

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
3 % 

  کربوهیدرات
1 % 

  چربی
96 % 

                                            
  آمده است. 2طرز تهیه سس خردل دیجون در پاورقی دستور تهیه شماره  36 
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  سس رانچ:  6دستور تهیه شماره 
 

 وعده) 16میلی لیتر (براي  475فنجان معادل  2: مقدار تهیهدقیقه      5: زمان آماده سازي
 

 
 

  :توضیحات
ه این سس خشمزه را هم می توانید همراه ساالد و سبزیجات به صورت خام میل کنید، و هم آن را به عنوان طعم دهنده در پخت ران و سین

  مرغ استفاده نمایید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 1 ) یا مایونز 2گرم) مایونز کتو [ 210فنجان [

 معمولی

 ) 37میلی لیتر) شیر نارگیل 120نصف فنجان 

 2 حبه کوچک سیر له شده یا ریز شده 

 1 ق غذاخوري آب لیموي تازه 

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 1 ق غذاخوري پیاز سفید خرد شده 

   نمک دریاق چایخوري 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

 2 هق غذاخوري پیازچه تازه و خرد شد 

 3 ق غذاخوري جعفري تازه و خرد شده 

 1 ق غذاخوري کرفس تازه و خرد شده 

 
 

  طرز تهیه:
مایونز، شیر نارگیل، سیر، آبلیمو، سرکه، پیاز و نمک و فلفل را داخل مخلوط  -1

 تا یکدست و صاف شود. کن بریزید، حدودا یک دقیقه میکس کنید 
  پیازچه، جعفري و کرفس را اضافه کرده و فقط چند لحظه دیگر میکس کنید.  -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  5در ظرف دربسته در یخچال تا  -1

  نگهداري است. 

  ق غذاخوري): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   11,5کل چربی:       /      104ی: کالري موجود در چرب       /     107کالري: 

فیبر      /گرم      0,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   104سدیم:       /   میلی گرم  5کلسترول:     /گرم      2,9
 گرم 0,2پروتئین:      /گرم      0قند:     /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  ئینپروت
1 % 

  کربوهیدرات
3 % 

  چربی
96 % 

                                            
 جدا نارگیل خارجی و سخت پوست اینکه از پس .ایدبرداشته حرارت روي از تازه که) پیمانه 5( لیترمیلی 250 و لیتر یک عدد و آب 2 تازه : نارگیلطرز تهیه شیر نارگیل37 

 کوچکتر طعاتق به را رنگ سفید مغز کردید جدا را ايقهوه الیه اینکه از بعد کنید جدا را نارگیل رنگ سفید مغز به چسبیده ايقهوه پوست یا الیه سبزیجات کنپوست یک با شد
 لوطمخ دهید اجازه. کنید مخلوط را مواد مجددا و کنید اضافه آن به را داغ آب سپس. کنید آنها کردن آسیاب به شروع باال سرعت اب و دهید قرار کن مخلوط در و کنید تقسیم

 دوبار را لعم این نیدتوامی. کنید نارگیل خمیر از شیر کردن جدا به شروع ریز کامال تنظیف با ریز دانه صافی یک کمک به آخر در. کند استراحت دقیقه 30 براي دیگر ظرفی در
   .گیردمی قرار استفاده مورد کردن دارمزه براي فقط دوم نارگیل شیر معموال که باشدمی رقیق دوم شیرنارگیل و غلیظ اول نارگیل شیر ولی دهید انجام
 اندازه به اینکه از پس. شود خشک تا دهید قرار سانتیگراد درجه 115 با فر در و کنید پخش فر سینی روي آنرا ببرید را استفاده نهایت نیز باقیمانده تفاله با خمیر از اینکه (براي
  بیاید). دست به معطري و تازه نارگیل پودر نهایت در کنیدتا مخلوط اندکی و بگذارید کن مخلوط در را پودر شد خشک کافی
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 : سس زیتون و سرکه سیب 7دستور تهیه شماره 
 

 وعده) 12میلی لیتر (براي  180فنجان معادل  : مقدار تهیهدقیقه       5: زمان آماده سازي
 

 
 

  :توضیحات

و شتاب بیشتري به شما در رسیدن به وضع کتوسیس ) سکوي پرتابی براي رژیم کتوي شماست این سس مانند تمام بمب هاي چربی (
  خواهد داد. ضمنا این سس به همراه سبزیجات بخار پز شده و همچنین به عنوان سس ساالد قابل استفاده است. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
 ) میلی لیتر) روغن زیتون  120نصف فنجان

 مرغوب

  ) میلی لیتر) سرکه سیب (یا در  60فنجان
 سی سرکه شراب قرمز)صورت دستر

 1 38ق غذاخوري سس خردل دیجون  

 1 حبه سیر له شده یا ریز شده 

 نصف قاشق چایخوري فلفل سیاه 

  ق چایخوري نمک دریا 

 4 وی39اقطره است 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
  

تمامی مواد را در مخلوط کن ریخته و تا به دست آمدن سس صاف و یکدست به 
 میکس کردن ادامه دهید. 

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  :نکات
هفته قابل  1ظرف دربسته در یخچال تا  در -1

  نگهداري است.
 
 
 
 
 

 

  ق غذاخوري): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   8,5کل چربی:       /      75کالري موجود در چربی:        /           78کالري: 

فیبر      /گرم      0,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   54سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      1,2
 گرم 0,1پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
0 % 

  کربوهیدرات
2 % 

  چربی
98 % 

                                            
  ] آمده است.2طرز تهیه سس خردل دیجون در پاورقی دستور تهیه شماره [38 
  مراجعه فرمایید. www.drstevia.irو تهیه این محصول به سایت  ویااستاطالعات بیشتر درباره  براي کسب39 

http://www.drstevia.ir/
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 : پنکک 8دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه     40: زمان پختدقیقه                       10: زمان آماده سازي
 وعده 2عدد پنکک براي  4: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
  ست. ک ضروري ااین پنکک یکی از رایج ترین صبحانه هاي رژیمی در رژیم هاي کتوژنیک است. استفاده از ماهی تابه نچسب در تهیه این پنک

 
  مواد مورد نیاز:

  
 4 عدد تخم مرغ 

 ) 40میلی لیتر) شیر نارگیل 120نصف فنجان 

 (دلخواه) کمی پودر دارچین 

 2  ق غذاخوري روغن نارگیل (براي کف ماهی
 تابه)

 مقداري کره 

 نصف ق چایخوري بکینگ پودر 

 چند قطره استویا 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
 و استویا را هم بزنید. در یک کاسه بزرگ تخم مرغ، شیر نارگیل -1
سپس مخلوط به دست آمده را در مخلوط کن ریخته و کره، بکینگ پودر و  -2

 دارچین را به آن اضافه کرده و به خوبی میکس کنید.
دو ق روغن نارگیل را در  کف ماهی تابه با حرارت مالیم آب کنید، سپس شعله  -3

 را در پایین ترین حد ممکن قرار دهید.

دست آمده را در ماهی تابه ریخته و در وسط ماهی تابه به شکل  از خمیر به  -4
دقیقه آن را برگردانید تا  5الی  4دایره و به صورت یکدست پخش کنید. پس از 

 طرف دیگر پنکک نیز پخته شود. 
کردن مقدار کمی آب  اضافه با شد، سفت مدت ناگر باقیمانده خمیر شما در ای -5

 کنید. و میکس کردن دوباره آن را نرم 
 بقیه خمیر پنکک را نیز به شکلی که در باال توضیح داده شد، بپزید.  -6
می توانید به عنوان سس، مقدار کمی کره یا روغن نارگیل روي پنکک ها مالیده  -7

 و میل نمایید. 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  :نکات
-  

  پنکک): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   71,3کل چربی:       /      641موجود در چربی:  کالري       /       885کالري: 

فیبر      /گرم      8,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   920سدیم:       /   میلی گرم  342کلسترول:  /گرم      44
 گرم 52,8پروتئین:      /گرم      2,2قند:     /گرم       3,2رژیمی: 

 : ماکروهانسبت 

  پروتئین
24 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
72 % 

                                            
  ] آمده است.6طرز تهیه شیر نارگیل در پاورقی دستور تهیه شماره [ 40 
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 : مافین دارچینی 9دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 25: زمان پختدقیقه براي سرد شدن          30دقیقه +  15: زمان آماده سازي
 وعده) 12مافین ( 12: مقدار تهیه

 
 

  :توضیحات
همراه مقدار کمی کره یا روغن نارگیل میل کنید. البته مصرف دانه هاي روغنی و یا  "]106ته کتو [ال"نوشیدنی این مافین را می توانید همراه 

  مانند بادام زمینی، پسته و گردو نیز با این مافین توصیه می شود، به شرطی که قبال آنها را بخیسانید و بو دهید.
 

  مواد مورد نیاز خشک:
 ) 41گرم) آرد بادام 165یک و نیم فنجان 
 ف فنجان بذر کتان (تخم کتان)نص 
 دو ق غذاخوري عسل طبیعی 
 دو ق چایخوري بکینگ پودر 
 1 ق غذاخوري پودر دارچین 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 

  مواد مورد نیاز تر:
 6 عدد تخم مرغ بزرگ 
 ) میلی لیتر) روغن نارگیل  120نصف فنجان

 ذوب شده و سرد شده
  نصف فنجان شیر نارگیل (مراجعه به پاورقی

 ])6ستور شماره [د
 42پوست رنده شده ي یک عدد لیمو ترش زرد 
 1 ق چایخوري پودر وانیل 

   تزئین براي( گردوفنجان( 
 
 

  طرز تهیه:
عدد  12درجه سانتیگراد) داغ کنید، و  177درجه فارنهایت ( 350فر را تا حرارت  -1

 قالب کاغذي مافین (یا هر نوع قالب دیگر) آماده نمایید. 
 د خشک را در کاسه اي متوسط ریخته و به خوبی مخلوط کنید.ابتدا موا -2
در کاسه اي بزرگ تخم مرغ ها، روغن نارگیل، شیر نارگیل، رنده ي پوست لیمو  -3

و وانیل را به خوبی با همزن دستی هم بزنید. سپس مخلوط مواد خشک را به 
 کاسه اضافه کنید و تا زمانی که یکدست شوند به همزدن ادامه دهید. 

هر قالب از خمیر  یر بدست آمده را در قالب هاي مافین بریزید، سعی کنید خم -4
 پر شود. روي هر مافین را با گردو ها تزئین کنید. 

دقیقه در فر قرار دهید تا زمانی که روي آنها  25تا  22مافین ها را براي مدت  -5
رون میز بیطالیی رنگ شود، و خالل دندانی که به وسط مافین ها فرو می برید ت

 آید. 
 دقیقه کناري بگذارید تا سرد شوند. 30پس از پخت مافین ها آنها به مدت  -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 3قابل نگهداري در ظرف در بسته بیرون یخچال  -1

 ماه. 1هفته و در فریزر تا  1روز، در یخچال 
مافین هاي فریز شده را می توانید در فر یا  -2

  ماکروویو دوباره گرم کنید.

  (در هر وعده معادل یک مافین): مغذيزان مواد می
چربی اشــباع       /    گرم   24,1کل چربی:       /      217کالري موجود در چربی:        /           273کالري: 
گرم      5,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   120سدیم:       /   میلی گرم  93کلسـترول:      /گرم      11,3شـده:  

 گرم 8,1پروتئین:      /گرم      1,1قند:         /گرم       3,5فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
12 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
80 % 

                                            
 از پس و بخورند خیس آب در ها بادام تا دهید قرار کناري ساعت 5-4 مدت به و بریزید جوش آب نا روي و ریخته اي کاسه داخل را ها شیرین : بادامطرز تهیه آرد بادام41 

 حرارت روي ساعت چند را ها بادام میتوانید( شوند خشک تا دهید قرار کناري روز 2 و کنید پهن سینی روي را پوست بدون هاي بادام. کنید جدا را ها بادام پوست زمان مدت این
  و سپس از صافی رد کنید تا آرد بادام شما آماده شود.  درآورید بادام پوره صورت به برقی اسیاب یا میکسر با سپس) شوند خشک تا دهید قرار  شوفاژ

یز رنده کنید، یا با معروف است، یک لیموي ترش زرد متوسط را انتخاب کنید، و پوست آنرا به صورت ر lemon zestاین چاشنی که در میان مربیان آشپزي به براي تهیه  42 
  چاقو پوست را جدا کرده و سپس ریز ریز خرد کنید. 
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 : مافین دارچین و تخم کتان 10دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 15: زمان پختدقیقه براي سرد شدن             20دقیقه +  10: زمان آماده سازي
 وعده) 12مافین ( 12: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
  این مافین بدون استفاده از غالت و شکر و بر پایه تخم کتان تهیه می شود. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
 2 ) گرم) بذر کتان آسیاب شده 256فنجان 

  ق چایخوري قطره استویا 

 2 نق غذاخوري پودر دارچی 

 1 ق غذاخوري بکینگ پودر 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 5 عدد تخم مرغ بزرگ 

 ) میلی لیتر) آب ولرم 120نصف فنجان 

  ) میلی لیتر) روغن نارگیل ذوب  80فنجان
 شده و سرد شده

 2 لق چایخوري وانی 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
عدد قالب کاغذي مافین (یا  12درجه فارنهایت داغ کرده و  350فر را تا دماي  -1

 آماده نمایید. هر نوع قالب دیگر)

 در یک کاسه بزرگ تخم کتان، دارچین، بکینگ پودر و نمک را مخلوط نمایید. -2

تخم مرغ ها، آب، روغن نارگیل، وانیل و استویا را درون مخلوط کن بریزید و به  -3
 خوبی میکس کنید تا کف کند. 

سپس مایع به دست آمده را در کاسه حاوي تخم کتان و ... ریخته و با قاشق هم  -4
 دقیقه کنار بگذارید.  3نید. سپس آن را بز

درصد  90خمیر به دست آمده را در قالب هاي مافین بریزید به طوریکه تقریبا  -7
دقیقه داخل فر قرار دهید. (تا زمانی  15الی  13قالب را پر کند و سپس به مدت 

 خالل دندانی که به وسط مافین ها فرو می برید تمیز بیرون آید).که 

 دقیقه بمانند تا سرد شوند.  20اجازه دهید مافین ها حدود قبل از مصرف  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در فریزر تا  4قابل نگهداري در یخچال تا  -1

  ماه. 3

  (در هر وعده معادل یک مافین): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   15,2کل چربی:       /      137کالري موجود در چربی:        /      199کالري: 

     /گرم      8,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   116ســدیم:       /   میلی گرم  77کلســترول:     /گرم      6,5
 گرم 6,8پروتئین:      /گرم      0قند:    /گرم       6,5فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
14 % 

  کربوهیدرات
18 % 

  چربی
68 % 
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  بیکن کویچ:  11دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 45: زمان پختدقیقه براي سرد شدن          30دقیقه +  20: زمان آماده سازي
 وعده 8اینچی براي  4عدد مینی کویج  4: مقدار تهیه

 
 

  :توضیحات
سانتی) نیاز خواهید  23اینچی ( 9یک ماهی تابه  عدد مینی کویچ، یک عدد کویچ بزرگ تهیه کنید، که در آنصورت به 4می توانید به جاي 

  دقیقه افزایش دهید.  8تا  5دقیقه و براي خود کویچ  4الی  2داشت. ضمنا باید زمان پخت را براي نان 
 

  مواد مورد نیاز براي تهیه نان کویچ:
 2 ) گرم) آرد بادام (مراجعه به  220فنجان

 ])9پاورقی دستور تهیه [
 1 عدد تخم مرغ بزرگ 
 2  + ق غذاخوري کره حیوانی ذوب شده

 مقداري براي کف ماهی تابه 
 مقدار کمی نمک دریا 
 

  مواد مورد نیاز براي تهیه مغز کویچ:
 180 گرم گوشت چرخ کرده گوسفندي 
 ) میلی لیتر) شیر نارگیل 230یک فنجان 
 4 عدد تخم مرغ بزرگ 

   + گرم) خمیر  25ق غذاخوري ( 2فنجان
 43مایه نانوایی

  ق چایخوري نمک دریا 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

  ق چایخوري جوز هندي 
 (براي تزئین) مقداري پیازچه خرد شده 
 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و چهار قالب  177درجه فارنهایت ( 350فر را تا دماي  -1

 نی چرب کنید. سانتی) آماده کرده و کف آنها را با کره حیوا 10اینچی ( 4تارت 
ابتدا براي تهیه نان، آرد بادام، تخم مرغ، کره حیوانی و نمک را در یک کاسه بزرگ  -2

 ریخته و با چنگال به خوبی هم بزنید. 
قسمت مساوي تقسیم کرده و در کف و دیواره تارت ها  4خمیر بدست آمده را به  -3

 . میلی متر آن را کامال بپوشاند 3قرار دهید به طوریکه به ضخامت 
بپزید تا نان طالیی رنگ به  هدقیق 15تا  13تارت ها را در فر قرار دهید و به مدت  -4

 دست آید. 
در حین پختن نان ها، شروع به تهیه مغز کویچ نمایید. ابتدا گوشت چرخ کرده را  -5

در ماهی تابه با حرارت متوسط کامال سرخ کنید و کناري بگذارید. سپس در یک 
خم مرغ ها، خمیر مایه، نمک، فلفل و جوز هندي را هم کاسه بزرگ شیر نارگیل، ت

 زده و گوشت پخته شده را به آن اضافه کنید و دوباره به خوبی هم بزنید.
درجه سانتیگراد) کاهش داده، و مغز  163درجه فارنهایت ( 325حرارت فر را به  -6

 کویچ ها را داخل نان ها بریزید.
روي آنها طالیی رنگ شود بپزید. و قبل دقیقه تا زمانیکه  30کویچ ها را به مدت  -7

دقیقه بیرون از فر سرد شوند. ضمنا می توانید روي  30از مصرف اجازه دهید تا 
 کویچ ها را با مقداري پیازچه خرد شده تزئین کنید. 

  
  
  
  
  
 
  
  
 

  :نکات
در ظرف در بسته در یخچال تا سه روز و در  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1فریزر تا 
فریز شده را می توانید در فر یا کویچ هاي  -2

  ماکروویو دوباره گرم کرده و میل نمایید. 

  (در هر وعده معادل نصف کویچ): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   30,7کل چربی:       /      276کالري موجود در چربی:       /       404کالري: 

فیبر      /گرم      9کربوهیدرات:       /میلی گرم   646سدیم:       /   ی گرم میل 143کلسترول:   /گرم      6,2
 گرم 22,9پروتئین:      /گرم      1,2قند:         /گرم    5رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
23 % 

  کربوهیدرات
9 % 

  چربی
68 % 

                                            
  خمیر مایه نانوایی را می توانید از نانوایی ها یا فروشگاه هاي لوازم شیرینی پزي تهیه نمایید.43 
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 : جامباالیا 12دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 25: زمان پختقه                          دقی 25: زمان آماده سازي
 وعده (نفر) 4: مقدار تهیه

 

 
 

 :توضیحات
ا یک یشاید تهیه جامباالیا کمی زمان بر باشد، ولی مطمئن باشید این صبحانه رژیمی شما را تا ساعات پایانی روز سیر نگه خواهد داشت. جامباال

  ن را با اصول رژیمی کتوژنیک تطبیق داده ایم.غذاي اسپانیایی است که در اینجا ما آ
 

  مواد مورد نیاز:
  
  ) گرم) کره حیوانی 70فنجان 

 4 ) گرم) سوسیس سرخ شده و خرد  225عدد
 شده

 180  گرم گوشت ران مرغ پخته شده و ریز شده
 (بدون پوست)

 1 ) گرم) کرفس خرد شده 210فنجان 

 هنصف فنجان پیازچه خرد شد 

 پیاز پودر – سیر پودر – ک دریانم ريمقدا – 
 قرمز و آویشن خشک شده فلفل -سیاه  فلفل

 ) گرم) گل کلم خرد شده 400دو و نیم فنجان 

 ) میلی لیتر) اشکنه مرغ  120نصف فنجان 

  ) گرم) گوجه فرنگی خرد شده 50فنجان 

 (دلخواه) مقداري جعفري خرد شده 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
ک ماهی تابه بزرگ با حرارت مالیم آب کرده، سپس ابتدا کره حیوانی را در ی -1

سوسیس ها، مرغ، کرفس، پیازچه و چاشنی ها را به آن اضافه نمایید. ده دقیقه 
 تفت دهید تا کرفس ها نرم شوند. 

دقیقه  5گل کلم و اشکنه مرغ را به ماهی تابه اضافه کنید و درب آن را بگذارید تا  -2
 بخارپز شود. 

افه نموده و بدون درب با شعله باال حرارت دهید تا آب آن گوجه فرنگی ها را اض -3
 کامال بخار شود. 

 جامباالیا را در کاسه هاي کوچک ریخته و با جعفري تزئین کنید. -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
قابل نگهداري در ظرف دربسته در یخچال تا سه  -1

 ماه.  1روز و در فریزر تا 
اکروویو امکان گرم کردن دوباره با ماهی تابه یا م -2

  پذیر است. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   37,6کل چربی:       /      338کالري موجود در چربی:        /           458کالري: 
گرم      7,6: کربوهیدرات      /میلی گرم   643سدیم:       /   میلی گرم  100کلسترول:     /گرم      13,2شـده:  

 گرم 22,4پروتئین:      /گرم      3,4قند:         /گرم       3,5فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
19 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
74 % 
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 : خوراك سوسیس و سبزیجات 13دستور تهیه شماره 
 

 وعده 2: مقدار تهیه             دقیقه 25: زمان پخت       دقیقه    25: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
می توانید در تهیه این خوراك به جاي سوسیس از گوشت مرغ یا گوشت قرمز موجود در یخچال استفاده کنید. به طور کلی غذاهاي ترکیبی از 

  گوشت و سبزیجات با اصول و قواعد رژیم هاي کتوژنیک بسیار سازگار است. 
 

  مواد مورد نیاز:
 100 رم شلغم پوست کنده و خرد شده (حبه گ

 اي)

 2 ق غذاخوري کره حیوانی 

 2 ) گرم) سرخ شده و خرد  115عدد سوسیس
شده (یا به همین مقدار گوشت مرغ یا گوشت 

 قرمز)

  ) گرم) پیازچه (فقط قسمت سبز  20فنجان
 آن)

 2 ) گرم) اسفناج تازه 140فنجان 

 نصف یک آووکادو 

 مقداري جعفري تازه 

 
 
 
 

  رز تهیه:ط
  
 دقیقه بجوشانید تا نرم شوند. 10الی  8شلغم ها را  -1

کره حیوانی را با حرارت مالیم در ماهی تابه آب کرده و شلغم هاي پخته شده را  -2
 دقیقه تفت دهید تا رنگ آنها قهوه اي شود.  10تا  7به آن اضافه کنید و 

 دقیقه تفت دهید. 5الی  3سوسیس ها و پیازچه را اضافه کنید و  -3

اسفناج ها را به طور مساوي در دو کاسه بریزید و خوراك را به طور مساوي بین  -4
  آنها تقسیم کنید. سپس جعفري و آووکادو را به کاسه ها اضافه نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
در ظرف در بسته تا سه روز در یخچال قابل  -1

 نگهداري است. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   49,7کل چربی:       /      447کالري موجود در چربی:        /           560الري: ک

گرم      11,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   699ســدیم:       /   میلی گرم  81کلســترول:     /گرم      16شــده: 
 گرم 16,6پروتئین:      /گرم      3,6قند:         /گرم       6فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
13 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
79 % 
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 : شورباي شاهدانه 14دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 3: زمان پختدقیقه                                       2: زمان آماده سازي
 وعده) 2: یک و نیم فنجان (براي مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
ت دانه هتر اساین شوربا در واقع مخلوطی از بذر ها است که با دانه هاي روغنی (مانند بادام زمینی) تزئین می شود. همانطور که قبال نیز اشاره شد، ب

  هاي روغنی را قبل از مصرف خیسانده و بو دهید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 1 ) عه به میلی لیتر) شیر نارگیل (مراج 240فنجان

]6([ 

 ) گرم) شاهدانه بو داده75نصف فنجان 

 2 ق غذاخوري تخم کتان 

 2 ق غذاخوري روغن نارگیل 

 1 (یا تخم شربتی) ق غذاخوري تخم ریحان 

 5 قطره استویا 

 نصف قاشق چایخوري وانیل 

 نصف ق چایخوري دارچین 

  ) 9گرم) آرد بادام (مراجعه به [ 28فنجان([ 

  
  تزئین:
 4 (مثل بادام زمینی یا غیره) خرد  عدد دانه روغنی

 هشد

 2 قاشق غذاخوري تخم شاهدانه 

 (دلخواه) مقداري توت فرنگی تازه 

 (دلخواه) مقداري شیر نارگیل جداگانه 

 

  طرز تهیه:
تمامی مواد را به جز آرد بادام در یک ماهی تابه گود ریخته و حین حرارت  -1

 دادن مالیم، با هم مخلوط کنید.

 دقیقه بپزید. 2الی  1، درب آن را گذاشته و زمانی که جوش زد -2

سپس آرد بادام را اضافه کرده و در کاسه ها سرو کنید و روي کاسه ها را با  -3
بادام زمینی ها تزئین نمایید. می توانید این غذا را با مقداري شیرنارگیل به 

 عنوان نوشیدنی میل نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
ر یخچال تا سه روز قابل نگهداري در ظرف دربسته د -1

  است. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 17,1چربی اشباع شده:       /    گرم   55,7کل چربی:       /      502کالري موجود در چربی:    /        660کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      15,2ات: کربوهیدر      /میلی گرم   95سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     

 گرم 24,5پروتئین:      /گرم      1,1قند:     /گرم       12,5

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
15 % 

  کربوهیدرات
9 % 

  چربی
76 % 
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 : گرانوال 15دستور تهیه شماره 
 

  قهدقی 50: زمان پختدقیقه                                20: زمان آماده سازي
 وعده 12گرم) براي  720فنجان ( 6: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
ژیم هاي ن، با رگرانوال یک صبحانه قدیمی در آمریکاست که معموال کودکان به عنوان تغذیه با خود به مدرسه می برند. با توجه به چربی باالي موجود در آ

  کتو بسیار سازگار است. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 ) میلی لیتر) روغن نارگیل +  120نصف فنجان

 مقداري براي کف ماهی تابه
 1 عدد تخم مرغ بزرگ 
 1 ق غذاخوري دارچین 
 1 ق چایخوري وانیل 
 چند قطره استویا 
 مقدار کمی نمک دریا 
 2 ) گرم) نارگیل خرد شده 200فنجان 
 1 ) گرم) تخم کنجد 150فنجان 
 1 ) گرم) تخم شاهدانه 150فنجان 
 1 ) ریحان گرم) تخم 150فنجان 
  

  همراه با:
 (دلخواه) مقداري شیر نارگیل 
 (دلخواه) توت فرنگی تازه  
 
 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک ماهی تابه  150درجه فارنهایت ( 300فر را تا دماي  -1

 سانتی انتخاب نموده و کف آن را با روغن نارگیل چرب نمایید. 33در  23مستطیل 
م مرغ، دارچین، وانیل، استویا و نمک را در یک کاسه متوسط روغن نارگیل آب شده، تخ -2

 ریخته و هم بزنید. 
در یک کاسه بزرگ دیگر، نارگیل خرد شده، کنجد، شاهدانه و تخم ریحان را مخلوط نمایید.  -3

مایع درون کاسه متوسط را در کاسه بزرگ ریخته و به خوبی هم بزنید تا تمامی بذرها به 
 مایع آغشته شود. 

به دست آمده را در کف ماهی تابه ریخته و با دست محکم به کف ماهی تابه فشار  خمیر -4
 دهید.

 دقیقه درون فر بگذارید تا روي آن متمایل به طالیی شود. 30ماهی تابه را  -5
گرانوال را با کف گیر به چند قطعه تقسیم کنید و آنها را برگردانید تا طرف دیگرشان نیز به  -6

 ن فر بپزد. دقیقه درو 20تا  15مدت 
 ساعت بیرون از فر سرد شوند.  1بگذارید گرانوال ها  -7
گرم) را در پیاله اي ریخته و مقداري شیر نارگیل به  60در هر وعده نصف فنجان گرانوال ( -8

 آن اضافه کرده و نوش جان کنید.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 1قابل نگهداري در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 اهم 2هفته و در فریزر تا 
پس از خارج کردن از فریزر سریعا مصرف  -2

  نمایید.

  (در هر وعده معادل نصف فنجان): مغذيمیزان مواد 
گرم      19چربی اشـباع شده:        /    گرم   32کل چربی:       /      288کالري موجود در چربی:        /         384کالري: 

   /گرم       6,3فیبر رژیمی:      /گرم      9,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   104سدیم:       /   میلی گرم  16کلسترول:   /
 گرم 14,4پروتئین:      /گرم      1,4قند: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
15 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
75 % 
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 مرغ : چیپسِ 16دستور تهیه شماره 
 

 وعده) 12چیپس ( 12: مقدار تهیه        دقیقه 20: زمان پخت    دقیقه    2: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
 و چیپس مرغ با پوست مرغ تهیه می شود. بنابراین سعی کنید پوست ران مرغ ها را جدا کرده و در فریزر نگهداري کنید. سعی کنید مرغ ها محلی

  بدون هورمون باشند. 
 

  اد مورد نیاز:مو
  
 12  گرم) 250عدد پوست ران مرغ (حدود 

  چاشنی: مقداري نمک دریا، گشنیز خشک شده، پودر
پیاز، پاپریکا، زردچوبه، جعفري خشک شده و فلفل 

 سیاه

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کنید. یک  163درجه فارنهایت ( 325فر را تا دماي  -1

 ي آماده کنید.سینی فر و مقداري کاغذ شیرینی پز

 پوست مرغ ها را درون ظرفی ریخته و چاشنی ها را به آن اضافه کنید.  -2

سپس آنها را روي کاغذ روغنی صاف کرده و روي آن را با کاغذ روغنی دیگري  -3
 بپوشانید. اینکار باعث می شود تا چیپس ها حین پختن تغییر شکل ندهند. 

داده و در حین پختن یک دقیقه درون فر قرار  20تا  15سینی را به مدت  -4
 دقیقه سرد شود. 5بار برگردانید تا هر دو طرف آنها بپزد. سپس بگذارید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
چیپس ها را درون کاغذ روغنی پیچیده و در ظرف در  -1

ماه در فریزر نگهداري  1روز در یخچال و  5بسته تا 
 کنید.

سفناج      سس ا] یا 2این چیپس را همراه مایونز کتو [ -2
  ] میل نمایید.20[

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 2,4چربی اشباع شده:       /    گرم   8,5کل چربی:       /      76کالري موجود در چربی:        /           93کالري: 
  0فیبر رژیمی:      /گرم      0کربوهیدرات:       /میلی گرم   595سدیم:       /   میلی گرم  17کلسترول:   /گرم     
 گرم 4,2پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم     

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
18 % 

  کربوهیدرات
0 % 

  چربی
82 % 
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 : حلقه کدوي ایتالیایی 17دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 80: زمان پختدقیقه                     10: زمان آماده سازي
 وعده) 10حلقه ( 70: حدود هیهمقدار ت

 
 

  :توضیحات
تري هاین غذا عالوه بر کدو با بادمجان هم قابل تهیه است (بادمجان نسبت به کدو چربی بیشتري به خود جذب می کند، و از نظر کتوژنیک گزینه ب

   ارد، پس لطفا صبور باشید.هم هست). تهیه این غذا کمی زمان بر است، چون براي پخت نیاز به درجه حرارت پایین فر د
 

  مواد مورد نیاز:
  
 1  گرمی) که  600عدد کدوي بزرگ (حدود

 به صورت بسیار نازك حلقه شده است

 ) میلی لیتر)  120نصف فنجان روغن زیتون 

 2 44ق غذاخوري ادویه ایتالیایی 

  ق چایخوري نمک دریا 

 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک سینی فر  120درجه فارنهایت ( 250فر را تا دماي  -1

 و مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. 
 تمامی مواد را داخل کاسه اي بزرگ ریخته و چاشنی ها را به آن اضافه کنید. -2
 سپس کدو ها را نزدیک به هم روي سینی بچینید. -3
 مغز الدقیقه سینی را داخل فر بگذارید و در میانه کار برگردانید تا زمانیکه کام 80 -4

به بعد ممکن است برخی از آنها پخته  60پخت شوند ولی خشک نشوند. از دقیقه 
 باشند. آنها را بیرون بیاورید تا سرد شوند. 

درجه فارنهایت  170دقیقه نپخته بودند، حرارت فر را تا  80اگر برخی از چیپس ها تا  -5
. کدو ها باید آب شان درجه سانتیگراد) پایین آورده و دوباره داخل فر قرار دهید 77(

کشیده شود ولی نه تا حدي که کامال خشک و شکننده شوند. بلکه باید نرم و انعطاف 
 پذیر باشند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 نگهداري است.
 دستورالعمل تهیه با بادمجان: -2

گرمی) به جاي  510یک بادمجان بزرگ (حدود 
کرده و به صورت حلقه اي خرد کنید.  کدو انتخاب

میلی لیتر) روغن زیتون و  180فنجان ( سپس 
ق ادویه ایتالیایی به آن اضافه کنید. سپس آنها  1

دقیقه داخل فر بگذارید. و از دقیقه  70را به مدت 
به بعد شروع به خارج کردن آنهایی که قهوه  50

ن چیپس بادمجا 30اي شده اند کنید. در نهایت 
  باید داشته باشید.

  حلقه کدو): 10(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 2,1چربی اشباع شده:       /    گرم   14,6کل چربی:       /      131کالري موجود در چربی: /              147کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      2,9هیدرات: کربو      /میلی گرم   750سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     

 گرم 1پروتئین:      /گرم      1,5قند:         /گرم       0,9

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
3 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
89 % 

                                            
 پیاز، یک پودر خوري چاي قاشق خشک، یک جعفري يغذاخور قاشق خشک، سه پونه خوري غذا قاشق خشک، سه ریحان خوري غذا قاشق سه: طرز تهیه ادویه ایتالیایی44 

 را زقرم فلفل هاي تکه خوري چاي قاشق چهارم سیاه و یک فلفل خوري چاي قاشق چهارم شده، یک خشک رزماري خوري چاي قاشق خشک، یک آویشن خوري چاي قاشق
  است. استفاده قابل ماه 6 مدت براي ریخته دار در ظرف یک داخل را ادویه.  کنیم می مخلوط خوب و ریزیم می آسیاب داخل
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 : چیپس ناچوي کلم 18دستور تهیه شماره 
 

  وعده 8: مقدار تهیه  ساعت          4: زمان پختدقیقه             30: زمان آماده سازي

  :توضیحات
تکه چیپس داشته  64این چیپس که با برگ کلم تهیه می شود، یک اسنک ابتکاري و خشمزه است. در نهایت پس از تهیه آن شما باید حدود 

  باشید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 عدد کلم برگی متوسط 
  

 محتویات سس:

  ) میلی لیتر) روغن زیتون  60فنجان 

 صف فنجان تخم آفتابگردان بو دادهن  
 نصف فنجان پیاز سفید خرد شده 

 ) گرم) خرد شده 55دو عدد هویج کوچک 

 2 ق غذاخوري ارده کنجد 

 2 ق غذاخوري سرکه سیب 

 3 حبه کوچک سیر 

 2 ق چایخوري آبلیموي تازه 

 2 ق چایخوري پودر چیپوتل 

 سه قطره استویا  
 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک سینی فر و  77ارنهایت (درجه ف 170فر را تا دماي  -1

 مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. 
کلم ها را از قسمت ریشه (عمودي) به دو قسمت مساوي تقسیم کنید، و هر قسمت را  -2

به چهار بخش مساوي ببرید. سپس شروع به جدا کردن برگ هاي کلم کنید و مراقب 
م را جدا کرده و برگ هاي باقیمانده را براي دستورهاي باشید پاره نشوند. برگ هاي سال

 گرم برگ کلم داشته باشید. 600تهیه دیگر نگه دارید. حاال شما باید 
: تمام محتویات سس را درون مخلوط کن ریخته و تا به دست آماده سازي سس -3

 آمدن سسی صاف و یکدست به میکس کردن ادامه دهید. 
 دست به همه جاي آنها آغشته کنید.سس را روي کلم ها ریخته و با  -4
ساعت درون  2کلم ها روي کاغذ روغنی داخل سینی نزدیک به هم بچینید و به مدت  -5

فر قرار دهید. پس از دو ساعت کلم ها هر نیم ساعت یکبار چک کنید، هر کدام که 
پخته بود از فر خارج نمایید. ممکن است بعضی از آنها به دو ساعت پخت بیشتر نیاز 

 ته باشند. داش
 دقیقه خنک شوند. 10الی  5قبل از سرو کردن بگذارید تا  -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 5در ظرف در بسته داخل کابینت به مدت  -1

 روز قابل نگهداري است. 
مصرف این چیپس ها همراه با همبرگر کتو  -2

 ] توصیه می شود.53[
  

  چیپس): 8(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 0,9چربی اشباع شده:       /    گرم   7,8کل چربی:       /      70کالري موجود در چربی:        /           120کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      8,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   26ســدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم     

 گرم 3,9پروتئین:      /گرم      3,6قند:         /گرم       3,5

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
13 % 

  کربوهیدرات
28 % 

  چربی
59 % 
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 : کراکر ژامبون 19دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 20: زمان پختدقیقه                             10: زمان آماده سازي
 وعده) 6کراکر ( 60: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
باید با بیکن گوشت تهیه شوند، اما از آنجایی که متاسفانه تهیه بیکن در ایران دشوار است، ما آن را با ژامبون گوشت آموزش  در اصل این کراکرها

  داده ایم. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 370 گرم ژامبون گوشت 
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک  205درجه فارنهایت ( 400فر را تا دماي  -1

 و مقداري کاغذ روغنی آماده کنید.  سینی فر

سانتی برش دهید و درون سینی روي  5ژامبون ها را به صورت مربع هاي  -2
 کاغذ روغنی بچینید. 

 دقیقه درون فر بگذارید تا به صورت چیپس در آیند.  20الی  15به مدت  -3

 دقیقه سرد شوند.  10قبل از سرو کردن بگذارید  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 1روز و در فریزر تا  5رف در بسته در یخچال تا در ظ -1

 ماه قابل نگهداري است. 

] 21] یا هوموس [24مصرف این کراکرها با گواکامول [ -2
  خشمزه است. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 8,3ی اشباع شده: چرب      /    گرم   24,8کل چربی:      /     223کالري موجود در چربی:        /          258کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      0,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   414سدیم:       /   میلی گرم  43کلسترول:     /گرم     

 گرم 7,9پروتئین:      /گرم      0قند:       /گرم       0

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
12 % 

  کربوهیدرات
1 % 

  چربی
87 % 
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 : سس اسفناج 20اره دستور تهیه شم
 

 وعده) 16میلی لیتر ( 475فنجان معادل  2: مقدار تهیه           دقیقه 10: زمان آماده سازي
 

 
 

  :توضیحات
لم کاین سس خشمزه همراه بسیاري از دستورهاي تهیه قابل استفاده است. از این سس می توانید به عنوان چاشنی ساالدها، غذاهاي گوشتی و گل 

  استفاده کنید.] 73[برنجی 
   

  مواد مورد نیاز:
  
 170 گرم ژامبون گوشت 

 1 ) گرم بادام هندي 160فنجان 

  ) میلی لیتر) شیر نارگیل 160فنجان 

  ) گرم) خمیر مایه  17فنجان 

 3 ق غذاخوري سرکه سیب  
 نصف ق چایخوري نمک دریا  
 1 ق چایخوري پودر پیاز  
 1 ق چایخوري پودر سیر  
 ري خردلنصف ق چایخو 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

 1 ) هگرم) اسفناج خرد شد 70فنجان  
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
ابتدا بادام هندي ها را آسیاب کرده و همراه شیر نارگیل، خمیرمایه، سرکه،  -1

 نمک و چاشنی ها در مخلوط کن میکس نمایید.

لوط ژامبون ها را همراه با اسفناج در ماهی تابه تفت دهید و سپس به مخ -2
کن اضافه کنید و تا به دست آمدن سسی صاف و یکدست به میکس کردن 

 ادامه دهید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 است. 
  

  ق غذاخوري): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 4,2چربی اشباع شده:       /    گرم   11,1کل چربی:       /      100کالري موجود در چربی:        /       132کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      4,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   84سدیم:       /   میلی گرم  7کلسـترول:      /گرم     

 گرم 3,6پروتئین:      /گرم      0,8قند:         /گرم       0,6

 : نسبت ماکروها

  روتئینپ
12 % 

  کربوهیدرات
13 % 

  چربی
75 % 



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  87 
  

 : هوموس 21دستور تهیه شماره 
 

 وعده) 8گرم ( 660فنجان معادل  2: مقدار تهیهدقیقه                       5: زمان آماده سازي
 

 
 

  :توضیحات
  ار با اصول کتوژنیک آموزش خواهیم داد.هوموس معموال با حبوبات تهیه می شود، اما در اینجا ما آن را با کمی تغییر و سازگ

  
 

  مواد مورد نیاز:
 1 ) گرم) که گل هاي آن جدا شده  445عدد گل کلم متوسط

 اند

  ) گرم) ارده کنجد 65فنجان 

 6 ) میلی لیتر) روغن زیتون 90ق غذاخوري 

  ) میلی لیتر) آب لیموي تازه 60فنجان 

 2 حبه کوچک سیر خرد شده 

 نمک دریا نصف ق چایخوري 

 نصف ق چایخوري زیره 

 کمی پاپریکا و جعفري خرد شده براي تزئین 

 

  طرز تهیه:
ق از روغن زیتون، آبلیمو، سیر، نمک و زیره را  4گل کلم ها، ارده،  -1

درون مخلوط کن ریخته و تا زمانیکه کلم ها کامال مخلوط شوند به 
 میکس کردن ادامه دهید. 

ه ها ریخته و روغن زیتون باقیمانده، هوموس به دست آمده را در کاس -2
 پاپریکا و جعفري را به آن اضافه کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 روز قابل نگهداري است.  4در ظرف در بسته در یخچال تا  -1
 می توانید به جاي سیر خام از سیر پخته شده استفاده کنید. -2
  

آسیاب گرم) فندق  160فنجان ( 1: طرز تهیه هوموس فندقی
ق کنجد، کمی  3ق روغن زیتون،  3ق آبلیمو،  3شده را به همراه 

ق روغن زیتون و مقداري  2زیره و نمک دریا میکس نمایید و همراه 
 پاپریکا و جعفري (براي تزئین) سرو نمایید. 

) و آن را این دستور تهیه را چرب تر کرده ( فندقی هوموس**
 ی کند. ) سازگارتر مبا رژیم کتوي کالسیک (

  
  : دستورالعمل کرب آپ

نیمی از روغن زیتون را با آب جایگزین کنید و همراه کرب آپ 
  ]. 18مصرف نمایید [مراجعه به صفحه انتخابی خود 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 2,1چربی اشباع شده:       /    گرم   14,7کل چربی:       /      132کالري موجود در چربی:        /        162کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      5کربوهیدرات:       /میلی گرم   230ســدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم     

 گرم 2,5پروتئین:      /گرم      1,5قند:         /گرم       2,1

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
6 % 

  کربوهیدرات
12 % 

  چربی
82 % 
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 : پات پیزا 22ر تهیه شماره دستو
 

  ساعت براي خیساندن بادام ها 12دقیقه +  10: زمان آماده سازي
 وعده) 20گرم ( 575: دو و نیم فنجان معادل مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
جه فرنگی استفاده می شود لذا پات پیزا در واقع یک دسر کتوژنیک است که می توانید همراه غذاي خود میل نمایید. در تهیه این دسر از سس گو

بل از ق حتی االمکان سعی کنید انواع رژیمی (بدون شکر) آن را خریداري نمایید. ضمنا به دلیل داشتن روغن نارگیل پس از بیرون آوردن از یخچال و
  دقیقه در هواي باز بماند تا روغن آن آب شود.  15تا  10مصرف اجازه دهید 

 
  مواد مورد نیاز:

  
 1 گرم) کالباس پپرونی خرد شده 190( فنجان 

 120  ساعت  12گرم بادام خام خیسانده شده به مدت
 و پوست کنده

 ) میلی لیتر) روغن نارگیل آب شده 120نصف فنجان 

  ) میلی لیتر) سس گوجه رژیمی 80فنجان 

  ) هگرم) خمیر مای 17فنجان 

 2 ق غذاخوري سرکه سیب  
 2 ق غذاخوري پودر پیاز  
 1 اخوري پودر سیرق غذ 

  ق چایخوري نمک دریا 

 1 ق غذاخوري ریحان تازه ریز شده  
 
 

  طرز تهیه:
دقیقه تا صاف و  1همه مواد را به جز ریحان در مخلوط کن ریخته و حدود  -1

 یکدست شدن میکس کنید. 

  سپس ریحان را اضافه کرده و میکسر را یکی دو دور بچرخانید.  -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  5در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 است. 
بادام خیسانده و پوست کنده را می توانید به مقدار  -2

بیشتري در فریزر نگهداري کنید، تا در زمان آماده سازي 
 صرفه جویی شود.

  

  ق غذاخوري): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   12,8کل چربی:       /      115ري موجود در چربی: کال       /           144کالري: 

فیبر      /گرم      2,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   209سدیم:       /   میلی گرم  10کلسترول:     /گرم      6,3
 رمگ 4,5پروتئین:      /گرم      0,5قند:         /گرم       1,4رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
12 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
80 % 
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 : پات کیل 23دستور تهیه شماره 
 

   وعده) 8گرم ( 450فنجان معادل  2: مقدار تهیهدقیقه                      10: زمان آماده سازي

  
  :توضیحات

صادفی در طی یک سفر دوستانه و به پیشنهاد یکی از دوستان نویسنده به نام خانم این دسر که از کلم بروکلی تهیه می شود، به صورت کامال ت
  اسپوروت ابداع شده است. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
 2 ق روغن زیتون براي کف ماهی تابه 

 4 ) گرم) کلم بروکلی خرد شده 190فنجان 

 ) گرم) کنجد 75نصف فنجان 

 ) میلی لیتر) روغن زیتون 120نصف فنجان 

 8 ازچه ریز شده (فقط قسمت سبز آن)عدد پی 

 3 ق غذاخوري سرکه سیب 

 1 ق چایخوري نمک دریا 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
ق روغن زیتون را در ماهی تابه ریخته و با حرارت مالیم کلم ها را در آن  2 -1

 دقیقه بپزند. 6الی  3تفت دهید و بعد درب آن را بگذارید تا 

در این حین، باقیمانده مواد را در مخلوط کن ریخته و میکس کنید. پس از  -2
دقیقه به خوبی  1آماده شدن کلم ها، آنها را نیز به مخلوط کن اضافه کرده و 

 میکس نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
در ظرف در بسته در یخچال تا یک هفته قابل نگهداري  -1

 است. 
]، 75پخته، زودل و دودل [ این دسر همراه سبزیجات -2

] قابل 17ایتالیایی [ کدوي گردن مرغ سرخ شده و حلقه
  استفاده است.  

  گرم): 56(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   21,7کل چربی:       /      195کالري موجود در چربی:       /         228کالري: 

فیبر      /گرم      5,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   306سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      2,9
 گرم 2,6پروتئین:      /گرم      0قند:     /گرم       1,7رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
4 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
86 % 
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 : گواکامول 24دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه             10: آماده سازيزمان 
 وعده) 7میلی لیتر ( 315فنجان معادل   یک ومقدار تهیه: 

 
 

  :توضیحات
و فلفل  نگیگواکامول یک دسر خشمزه است که خانم لین ووگل با ایجاد تغییراتی در آن، ورژن متفاوتی از آن را ارائه کرده است که از پیاز و گوجه فر

  خبري نیست، و البته تهیه آن بسیار ساده و سریع است. و ... در آن 
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 1 ) 170عدد آووکادوي بزرگ پوست کنده و خرد شده 

 گرم)

   + میلی لیتر) روغن زیتون 90ق غذاخوري ( 2فنجان 

 1  + ق چایخوري سرکه سیب 1ق غذاخوري  
  عدد لیمو ترش سبز 1پوست رنده شده  
  ترش سبزآب یک عدد لیمو  
 1  + ق چایخوري پونه کوهی خشک شده 1ق غذاخوري  
 نصف ق چایخوري نمک دریا  
 نصف ق چایخوري فلفل سیاه  
 2 ق غذاخوري گشنیز ریز شده  
 2 ق چایخوري پیازچه خرد شده  
 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
آووکادو، روغن، سرکه، پوست لیمو، آبلیمو، پونه کوهی، نمک و فلفل را در  -1

 و به خوبی له کنید و هم بزنید. کاسه اي بزرگ ریخته

 گشنیز و پیازچه را به آن اضافه کرده و سرو نمایید.  -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
گواکامول را در ظرف در بسته ریخته و روي آن را با  -1

پوست آووکادو بپوشانید تا تازه بماند. تا سه روز در 
  یخچال قابل نگهداري است.

  ق): 3ر وعده معادل (در ه مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   20,2کل چربی:       /      181کالري موجود در چربی:        /           213کالري: 

فیبر      /گرم      5,9کربوهیدرات:       /میلی گرم   133سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      13,6
 گرم 1,8پروتئین:      /گرم      0قند:         /     گرم  5,3رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
3 % 

  کربوهیدرات
11 % 

  چربی
86 % 
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 : کوفته باهارات 25دستور تهیه شماره 
 

  وعده) 14کوفته ( 14: مقدار تهیهدقیقه                     50: زمان آماده سازي

  :توضیحات
 مناطق جمله از خاورمیانه از اي گسترده مناطق آشپزي در که عطره خوش ادویه یک ”باهارات“ادویه معروف باهارات تهیه می شوند. این کوفته ها با 

  رایج است: مراکش خصوص به آفریقا از مناطقی حتی و عرب و کردنشین،نشین ترك
 تا  /  دانه 15:  میخک مرباخوري سرخالی  /  دانه ق یک: /  زردچوبه مرباخوري  ق یک هرکدام:  سبز و سیاه زیرهمواد الزم براي ادویه باهارات: 

مرباخوري /    ق یک یا کوچک عدد یک:  هندي عدد  /  جوز 7:  سبز مرباخوري سرخالی  /  هل ق یک:  گشنیز مرباخوري / تخم ق 1:  سیاه فلفل
 سرخالی غذاخوري ق یک:  محمدي متر  /  گلبرگ سانتی 4:  دارچین
میدیم، سپس آنها را  تفت ثانیه 60 الی 45،  میگذاریم متوسط شعله روي شده گرم کمی که تمیز تابه روي ها را ادویههیه ادویه باهارات: طرز ت

 آسیاب می کنیم تا کامال یکدست شوند.
 

  مواد مورد نیاز:
  
 ) گرم) شاهدانه 225یک و نیم فنجان 

  گرم) کنجد بو داده 200فنجان ( یک و 

  میلی لیتر) روغن نارگیل  120فنجان (نصف
 آب شده

 1 ق غذاخوري ادویه باهارات 

 1 ق غذاخوري آب لیموي تازه 

 1 حبه سیر کوچک ریز شده 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 
 
 

  طرز تهیه:
 یک سینی با مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. -1
ا، آبلیمو، سیر و نمک یک چهارم از شاهدانه ها را به همراه کنجد، روغن نارگیل، چاشنی ه -2

 ثانیه با سرعت باال میکس کنید. 30داخل مخلوط کن بریزید و حدود 
مخلوط به دست آمده را در کاسه اي بزرگ ریخته و بقیه شاهدانه را به آن اضافه و هم  -3

 بزنید. 
یک قاشق از خمیر بدست آمده را برداشته و با دست آن را گرد کنید و روي سینیِ کاغذ  -4

 دهید. اینکار را براي بقیه خمیر هم انجام دهید.  روغنی قرار
دقیقه در فریزر قرار دهید تا آماده  25سینی را  به مدت یک و نیم ساعت درون یخچال یا  -5

 سرو کردن شوند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
هفته و در  1در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1فریزر تا 

فته را به جاي ادویه می توانید این کو -2
باهارات، با ادویه کاري یا هر نوع ادویه 

  ترکیبی دلخواه خود نیز تهیه کنید.

  کوفته): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   21,9کل چربی:       /      197کالري موجود در چربی:        /        249کالري: 

فیبر رژیمی:      /گرم      5کربوهیدرات:       /میلی گرم   68سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:   /   گرم   8,5
 گرم 7,9پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       3,3

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
13 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
79 % 
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  ت با سس تُرب کوهیمارچوبه و گوش:  26دستور تهیه شماره 
 

 وعده 8: مقدار تهیه             دقیقه 15: زمان پختدقیقه         20: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  در نسخه اصلی این غذا با ورقه هاي نازك بیکن تهیه می شود، اما اگر به بیکن دسترسی نداشتید می توانید از ژامبون گوشت استفاده کنید.

 
  د نیاز:مواد مور

  
 285 گرم ژامبون گوشت 
 370 گرم مارچوبه 
  

  مواد سس تُرب کوهی:
  
  ) یا مایونز معمولی2گرم) مایونز کتو [ 70فنجان [ 

 یک و نیم ق غذاخوري ترب کوهی رنده شده 

  یک و نیم ق چایخوري سس خَردل دیجون (مراجعه به
 ])2پاورقی [

 1 ق چایخوري آب لیموي تازه 

 1 تازه خرد شده ق غذاخوري جعفري 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک  205درجه فارنهایت ( 400فر را تا دماي  -1

 سینی فر و مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. 

 سانت برش دهید. 1,5ژامبون ها را به صورت نواري با عرض تقریبا  -2
اال و پایین سانت از ب 2,5ژامبون ها را دور مارچوبه ها بپیچید به طوري که  -3

مارچوبه خالی بماند. سپس آن را در سینی فر قرار دهید. اینکار را براي تمام 
 مارچوبه ها انجام دهید. 

 دقیقه درون فر بگذارید. 15الی  12سینی را به مدت  -4
در این حین، محتویات سس را درون کاسه کوچکی بریزید و خوب مخلوط  -5

 کنید. 
دقیقه خنک شود، سپس آنها را با  5ه دهید سینی را از فر بیرون آورده و اجاز -6

 جعفري تزئین کرده و همراه سس نوش جان کنید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   21,2چربی:   کل     /      191کالري موجود در چربی:        /        224کالري: 

فیبر      /گرم      2,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   307سدیم:       /   میلی گرم  28کلسترول:     /گرم      5,9
 گرم 5,7پروتئین:      /گرم      1,1قند:     /گرم       1,1رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
10 % 

  دراتکربوهی
5 % 

  چربی
85 % 
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 : ران مرغ با سس بوفالو 27دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه    30: زمان پخت                              دقیقه  15: زمان آماده سازي
 وعده) 6قطعه ( 36الی  24: مقدار تهیه 

 

  :توضیحات
   ستخوان ران ها را جدا کنید، یا اینکه همراه با پوست و استخوان بپزید. این غذا با گوشت ران مرغ تهیه می شود. می توانید پوست و ا

 
  :نیاز مورد مواد
 455 (بدون استخوان) گرم گوشت ران مرغ 

  ) 45گرم) چاشنی کاجون 54فنجان  
 ) میلی لیتر) روغن زیتون  120نصف فنجان

 براي کف ماهی تابه
  

  سس بوفالو:
 2 ق چایخوري سس تند 
 1  روغن نارگیلق غذا خوري 
 1 ق غذا خوري آبلیموي تازه 
 نصف ق چایخوري پودر سیر 
  

  همراه با:
 ) 6میلی لیتر) سس رانچ [ 120نصف فنجان[ 
 (دلخواه) تکه اي کرفس پوست کنده 

 
 
 

  طرز تهیه:
 فر سینی یک و کرده داغ) سانتیگراد درجه 205( فارنهایت درجه 400 دماي تا را فر -1

 .کنید آماده روغنی کاغذ مقداري و
 سانتی ببرید و کنار بگذارید. 2,5مرغ ها را به قطعه هاي مربع  -2
چاشنی کاجون را در کاسه اي ریخته و قطعه هاي مرغ را یکی یکی به آن آغشته کرده  -3

 و در بشقابی بگذارید. 
دقیقه تفت  3الی  2روغن زیتون را در ماهی تابه ریخته و داغ کنید. سپس مرغ ها را  -4

انید تا طرف دیگر آن ها نیز تفت داده شود.  سپس آنها را در داده و سپس برگرد
 بشقابی ریخته و کنار بگذارید.

محتویات سس بوفالو را در کاسه اي ریخته و به خوبی مخلوط کنید، سپس مرغ ها را  -5
 به کاسه اضافه نمایید. 

 هید. دقیقه درون فر قرار د 20مرغ هاي آغشته به سس بوفالو را در سینی فر بچینید و  -6
] و قطعه اي کرفس پوست کنده نوش 6سپس از فر بیرون آورده و همراه با سس رانچ [ -7

  جان کنید.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در فریزر  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1تا 
 

  : دستورالعمل کرب آپ
سس رانچ را با کرب آپ انتخابی خود جایگزین کنید 

  ].18به صفحه  [مراجعه

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 8,2چربی اشـباع شــده:        /    گرم   34,6کل چربی:       /    312کالري موجود در چربی:        /      371کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      1,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   305سدیم:       /   میلی گرم  64کلسترول:     /گرم     

 گرم 13,2پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
14 % 

  کربوهیدرات
2 % 

  چربی
84 % 

                                            
 غذاخوري، پودر ق نصف غذاخوري، نمک دریا: ق 2خشک:  غذاخوري، آویشن ق 1پیاز:  غذاخوري، پودر ق دو و نیم پاپریکا: پودرمواد الزم براي تهیه چاشنی کاجون:  45 

 را آن، بود آن در مواد از کوچکی توپی هاي تکه اگر .کنید مخلوط هم با را مواد تمام هیه:طرز تغذاخوري.  ق نصفقرمز:  غذاخوري، فلفل ق 1سیاه:  غذاخوري، فلفل ق 2سیر: 
  .دارید نگه اي دربسته ظرف در .شود دست یک تا بکوبید هاون با
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 کاجون کبابی : بروکلی 28دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 27: زمان پختدقیقه                        15: زمان آماده سازي
 هوعد 8: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
  یک غذاي آسان و کم هزینه که یک قدم شما رو به سمت دستیابی به اهداف رژیمی کتو نزدیک تر می سازد. موفق باشید 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  ) میلی لیتر) روغن نارگیل آب شده (یا  60فنجان

 روغن زیتون)

 2 گعدد تخم مرغ بزر 

 ) اجعه به پاورقی گرم) آرد بادام (مر 55نصف فنجان
 ])9دستور [

 3  ق غذاخوري چاشنی کاجون (مراجعه به پاورقی
 ])27دستور [

 1 ) قسمت  8گرم) که به  300عدد کلم بروکلی
 تقسیم شده باشد

 ] 1مقداري سس پنیر[ 

 
 

  طرز تهیه:
 یک و کرده داغ) سانتیگراد درجه 190( فارنهایت درجه 375 دماي تا را فر -1

 .  کنید آماده روغنی ذکاغ مقداري و فر سینی

 تخم مرغ ها و روغن را درون کاسه اي متوسط خوب هم بزنید.  -2

 در کاسه اي جداگانه چاشنی کاجون و آرد بادام را مخلوط کنید. -3

کلم ها را ابتدا به مخلوط تخم مرغ و روغن و سپس به پودر کاجون و آرد بادام  -4
 آغشته کنید، و در سینی فر قرار دهید. 

دقیقه درون فر قرار دهید تا کلم ها به رنگ  27الی  25ه مدت سینی فر را ب -5
] 1دقیقه سرد شود و همراه سس پنیر [ 5قهوه اي درآیند. سپس بگذارید 

  نوش جان کنید. 
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشـباع شــده:        /    گرم   17,9کل چربی:       /      161کالري موجود در چربی:        /         216لري: کا

فیبر      /گرم      6,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   186سـدیم:        /   میلی گرم  47کلسـترول:      /گرم      7,4
 گرم 7,2پروتئین:      /    گرم  1,2قند:     /گرم       2,9رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
13 % 

  کربوهیدرات
12 % 

  چربی
75 % 
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 : نوریرولز با سس بادام 29دستور تهیه شماره  
  

  وعده 8: مقدار تهیهدقیقه                 5: زمان پخت        دقیقه 30: زمان آماده سازي

  :توضیحات
ي شبیه به تهیه سوشی است و نیاز به اندکی مهارت دارد. در یوتیوب فیلم هاي آموزشی زیادي درباره طرز تهیه سوشی طرز تهیه نوریرولز تا حدود

 وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. 
  مواد مورد نیاز:

 8 46ورقه نُوري 
 2  عدد آووکادوي بزرگ، پوست کنده، بدون هسته

 گرم) 340و خرد شده (حدود 
  خیار سبز که نازك خرد شده باشدنصف یک 
 3 ق غذاخوري کنجد بوداده 
 ) گرم) برگ گشنیز تازه خرد شده 35نصف فنجان 

  مواد سس بادام:
 1 ق چایخوري روغن کنجد 
 2 حبه کوچک سیر خرد شده 
 ) گرم) کره بادامی  140نصف فنجان 

  ) میلی لیتر) روغن زیتون 80فنجان 
 1 ق غذاخوري آب لیموترش تازه  
 1 ق غذاخوري سس تند  
 1 ق چایخوري سس تند  
 2 قطره استویا  
 1 ق غذاخوري سرکه سیب  
  

  طرز تهیه:
ورقه هاي نوري را باز کرده و کف آنها را با دست کمی مرطوب کنید. سپس  -1

یک هشتم از آووکادو ها، خیارهاي خرد شده، کنجد ها و گشنیز را داخل آن 
انده و به صورت رول در آورید. اینکار را ریخته و صاف کنید. سپس ورقه را پیچ

 ورقه تکرار کنید.  8براي هر 
 اگر ورقه ها خشک هستند آنها را با پاشیدن کمی آب مرطوب نگه دارید.  -2
 سپس رول ها را با چاقو به شش قسمت مساوي برش دهید و در بشقابی بچینید. -3
تابه بریزید : روغن کنجد و سیر خرد شده را در ماهی آماده کردن سس بادام -4

و دو دقیقه با حرارت مالیم تفت دهید. سپس کره بادام، روغن زیتون، آبلیمو، 
سس تند، سس تند و استویا را به آن اضافه کنید. ماهی تابه را روي شعله 

 حرکت دهید تا مواد به خوبی تفت داده شوند. 
ید و نسپس ماهی تابه را از روي شعله برداشته و سرکه سیب را به آن اضافه ک -5

قبل از مصرف اجازه دهید دو دقیقه سرد شود. سس بادام را بر روي رول ها 
 ریخته و مقداري از آن را جداگانه همراه با غذا سرو کنید.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

: سس و رول ها را در ظرف هاي دربسته جداگانه نکته
روز و رول ها تا  5نگه دارید. در اینصورت سس به مدت 

 قابل نگهداري است.  سه روز در یخچال
پ روغن زیتون را با آب : دستورالعمل کرب آ

جایگزین کرده و یکی از آووکادو ها را با سیب زمینی 
کرب آپ دیگري که مایلید جایگزین نمایید پخته یا هر 

  ].18[مراجعه به صفحه 
  ق غذاخوري سس بادام): 2(در هر رول با  مغذيمیزان مواد 

چربی اشــباع شــده:       /    گرم   28,9کل چربی:       /      260کالري موجود در چربی:       /        321کالري: 
ــترول:   /گرم      12,4 ــدیم:       /   میلی گرم  0کلس فیبر      /گرم      9کربوهیدرات:       /میلی گرم   188س

 گرم 6,2پروتئین:      /گرم      1,2قند:       /گرم     6,4رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
8 % 

  کربوهیدرات
11 % 

  چربی
81 % 

                                            
 فتهگ آنها هايفراورده و) سبزوآبی هايکجلب( سیانوباکتریا و سبز جلبک قرمز، جلبک انواع مانند خوراکی دریایی هايجلبک مجموع به ژاپنی زبان در Nori 海苔 نُوري46 

 سیارب ویتامین و پروتئین داشتن نظر از نوري. شودمی نامیده نامانوري آن مرطوب و خشک غیر نوع. دارد شباهت کاغذ به آن ظاهري شکل و است خشک بیشتر نوري. شودمی
 کننده خشک مخصوص مواد حاوي کوچک بسته یک همراه به معموالً است حساس رطوبت به یکهآنجائ از. دارد ژاپن در باالیی بسیار مصرف که است موادي از و است غنی
  ) https://t.me/parsehshop(مراجعه به:  شودمی بنديبسته

https://t.me/parsehshop


w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  96 
  

  بالِ مرغ فلفلی:  30دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیه            دقیقه 35: زمان پختدقیقه         5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
گر با غذاهاي تند میانه خوبی ندارید می توانید از فلفل کمتري در آن این غذاي خشمزه و آشنا یکی از بهترین ها در رژیم کتوژنیک شماست، ا

  استفاده کنید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 450 گرم بال مرغ 

  فنجان روغن زیتون 

  ق چایخوري نمک دریا 

 1 هق چایخوري فلفل سیا 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
 غ کنید.درجه سانتیگراد) دا 205درجه فارنهایت ( 400فر را تا دماي  -1

 بال ها را در کاسه اي به روغن، نمک و مقداري از فلفل آغشته کنید. -2

سپس آنها را در سینی فر گذاشته و فلفل باقیمانده را روي آنها بپاشید و سی دقیقه  -3
 درون فر قرار دهید تا طالیی رنگ شوند. 

 دقیقه سرد شوند.  5قبل از مصرف بگذارید  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3در بسته در یخچال تا در ظرف  -1

 نگهداري است. 

  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   31,3کل چربی:       /      282کالري موجود در چربی:        /           360کالري: 

فیبر      /گرم      0,3کربوهیدرات:       /  میلی گرم 290سدیم:       /   میلی گرم  81کلسـترول:      /گرم      6,6
 گرم 19,3پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
21 % 

  کربوهیدرات
0 % 

  چربی
79 % 
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 : کتلت گوشت تند و تیز 31دستور تهیه شماره 
 

  ساعت 6: زمان پخت                   دقیقه                    15: زمان آماده سازي
 وعده) 18کتلت ( 18: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
این کتلت با گوشت چرخ کرده گوساله تهیه می شود که درصد چربی آن پایین تر از گوشت گوسفندي است. این غذا براي رژیم هاي کتوي 

  ) مناسب است. 2پروتئینی (مسیر 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 450 چربی) %10رم گوشت چرخ کرده گوساله (گ 

 1 ق چایخوري نمک دریا 

 1 ق چایخوري فلفل سیاه 

 نصف ق چایخوري پودر سیر 

 نصف ق چایخوري فلفل قرمز 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
دو سینی فر در قسمت میانی فر و نزدیک به هم قرار داده و روي آنها را با  -1

درجه  77فارنهایت (درجه  170کاغذ نسوز بپوشانید. سپس فر را تا دماي 
 سانتیگراد) داغ کنید.

 گوشت و چاشنی ها را در کاسه اي به خوبی با دست ورز دهید. -2

یک ق از گوشت برداشته و با دست توپی کنید، سپس آن را پهن کرده و  -3
سانتی در آورید و داخل سینی بگذارید. اینکار را براي  5به صورت دایره ي 

 باقیمانده گوشت نیز تکرار کنید. 

ساعت بپزید. هر از چند گاهی کتلت ها را  6سینی را درون فر گذاشته و  -4
 برگردانید تا هر دو طرف آنها به خوبی مغز پخت شود. 

 قبل از مصرف بگذارید کمی سرد شوند.  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 1روز و در فریزر تا  5در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است. 
]، 23را می توانید همراه با پات کیل [ این کتلت ها -2

 ] میل کنید. 2] و یا مایونز کتو [20سس اسفناج [
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتلت): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 0,6چربی اشـباع شده:        /    گرم   1,6کل چربی:       /      14کالري موجود در چربی:        /         47کالري: 
ــترول:     / گرم     ــدیم:       /   میلی گرم  23کلس فیبر      /گرم      0,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   124س
 گرم 7,7پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
65 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
31 % 
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 47گزاري: کوفته روز شکر 32دستور تهیه شماره 
 

  وعده) 14کوفته ( 14: مقدار تهیه      دقیقه 35: زمان پخت   دقیقه    20: زمان آماده سازي

  :توضیحات
ن آ این غذا یکی از غذاهاي سنتی در آمریکاست که معموال در روز شکرگزاري همراه با بوقلمون سرو می شود. در اینجا نسخه اي تغییر یافته از

  داد که هم سریعتر آماده می شود و هم با اهداف رژیم کتو سازگارتر است.  را آموزش خواهیم
 

  مواد مورد نیاز:
  
  فنجان روغن زیتون 

 125 گرم فیله مرغ ساطوري 

 نصف فنجان کرفس ساطوري 

 3 عدد قارچ سفید کوچک ساطوري 

 2 حبه سیر کوچگ ریز شده 

 2 ق چایخوري آویشن خشک 

 نصف ق چایخوري مریم گلی خشک 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 مقداري فلفل سیاه 

  ) گرم) گردوي بو داده 85فنجان 

  ) گرم) جعفري ساطوري 16فنجان 

 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک سینی فر  177درجه فارنهایت ( 350فر را تا دماي  -1

  و مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. 
الی  7رفس، قارچ و سیر را با حرارت متوسط در ماهی تابه روغن زیتون، فیله ها، ک -2

 دقیقه تفت دهید.  10
آویشن، مریم گلی، نمک و فلفل را اضافه کرده و یکی دو دقیقه تفت دهید. سپس  -3

 محتویات ماهی تابه را داخل میکسر بریزید.
ف اگردو ها را به میکسر اضافه کرده و محتویات میکسر را به خوبی میکس کنید تا ص -4

 و یکدست شود. سپس آن را در کاسه اي ریخته و جعفري را به آن اضافه کنید. 
 سپس کوفته هاي توپی کوچک با دست درست کنید و داخل سینی فر قرار دهید. -5
دقیقه درون فر قرار داده تا قهوه اي رنگ شود. سپس  25تا  22سینی فر را به مدت  -6

 قبل از سرو کردن بگذارید کمی سرد شوند. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در  2در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1فریزر تا 
مصرف این کوفته ها همراه با ساالد  -2

 سبزیجات تازه توصیه می شود. 
  
  

  کوفته): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 1,7چربی اشـباع شده:        /    گرم   7,7کل چربی:       /      70کالري موجود در چربی:     /           82کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      1,4کربوهیدرات:       /میلی گرم   88سدیم:       /   میلی گرم  5کلسترول:     /گرم     

 گرم 1,7پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0,7

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
8 % 

  ربوهیدراتک
7 % 

  چربی
85 % 

                                            
 داشته گرامی درو فصل پایان در و نوامبر ماه پنجشنبه چهارمین در ساله هر عید این .است آمریکا کشور در ملی اعیاد از یکی )Thanksgiving Day( شکرگزاري روز 47 

 ریکاییانمآ که است رسم .آمریکاست در فدرال تعطیالت از یکی، روز این. گیردمی صورت فرد یک معنوي و مادي هاییدارایی از تشکر براي سالیانه صورت به مراسم این. شودمی
  .کنندمی صرف بوقلمون روز این در شام براي و کرده قدردانی و یاد خود دگیزن در فراوان نعمات از روز این در
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 : جگرِ مرغ کتو 33دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه             20: زمان پختدقیقه                 15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
شوند. اینکار کمک می کند بوي زهم در این دستور جگرها قبل از طبخ به مدت یک شب در یخچال در مخلوط آب و سرکه سیب خیسانده می 

  جگرها گرفته شده و طعم بهتري پیدا کنند. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 450 گرم جگر مرغ، شسته شده و خرد شده 

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 170 گرم ژامبون گوشت خرد شده 

 1 ق غذاخوري آویشن خشک 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 1 ق چایخوري فلفل سیاه 

 1  بریده شده (براي سرو کردن)عدد لیموي 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 شب قبل جگر ها را در مخلوط آب و سرکه سیب تا صبح بخیسانید. -1

 ژامبون ها را در ماهی تابه کمی تفت داده و کنار بگذارید. -2

جگر ها را شسته و خشک کنید و در کاسه اي بریزید. سپس آویشن، نمک  -3
 و فلفل را به آن اضافه کنید. 

ماهی تابه اي که ژامبون ها را تفت دادید، جگر ها را نیز  با روغن همان -4
 دقیقه بپزد.  12الی  10کمی تفت داده و سپس درب تابه را بگذارید تا 

 سپس در بشقاب ها سرو کرده و همراه لیموترش تازه نوش جان کنید -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ست. ا
  

  فنجان): (در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 5,1چربی اشـباع شده:       /   گرم   16,1کل چربی:       /      145کالري موجود در چربی:    /         246کالري: 
ــترول:     /گرم      ــدیم:       /   میلی گرم  23کلس فیبر      /   گرم   0,9کربوهیدرات:       /میلی گرم   624س
 گرم 24,4پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
40 % 

  کربوهیدرات
1 % 

  چربی
59 % 



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  100 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  101 
  

  سوپ نودل مرغ:  34دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیه                دقیقه 35: زمان پختدقیقه                 10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  در تهیه این سوپ از اشکنه مرغ استفاده می شود که بهتر است اشکنه مرغ از ران مرغ تهیه شود.  

 
  مواد مورد نیاز:

  
  ) گرم) روغن زیتون 70فنجان 

 450 گرم گوشت ران مرغ خرد شده 

 1 ) شده گرم) کرفس خرد 170فنجان 

 1 ) گرم) پیازچه ساطوري (فقط  80فنجان
 قسمت هاي سبز)

 ) گرم) هویج خرد شده 80نصف فنجان 

 6 ) لیتر) اشکنه مرغ 1,4فنجان 

 2 ق چایخوري نمک دریا 

 نصف ق چایخوري ریحان خشک 

 نصف ق چایخوري پونه کوهی خشک 

 مقدار کمی فلفل سیاه 

 2 ) 75گرم) زودل و دودل [ 200فنجان [  
 
 

  یه:طرز ته
روغن زیتون را در ماهی تابه بزرگ با حرارت مالیم داغ کرده و سپس مرغ ها را در  -1

 دقیقه تفت دهید.  10آن ریخته و حدود 

 دقیقه دیگر تفت دهید.  5کرفس، پیازچه و هویج را اضافه کرده و  -2

اشکنه، نمک، ریحان، پونه کوهی و فلفل را اضافه کرده و درب آن را بگذارید تا  -3
دقیقه بخار پز شود. در  20ه محض جوشیدن شعله را کم کرده و بگذارید بجوشد، ب

 دقیقه آخر، زودل ها را به سوپ اضافه کنید. 2

 پیاله متوسط سرو کنید.  4سوپ را از روي شعله برداشته و در  -4

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در فریزر  4در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 اري است. ماه قابل نگهد 1تا 
] بسیار 74[ نارگیلیاین سوپ همراه بیسکویت  -2

 خشمزه است. 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
سینه مرغ را با ران مرغ جایگزین کرده و روغن زیتون 

ق غذاخوري کاهش داده و به جاي زودل ها  1را به 
از هویج حلقه شده یا سیب زمینی نگینی استفاده 

  فزایش دهید.  دقیقه ا 10کنید. ضمنا زمان پخت را 

  فنجان): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 6,9چربی اشباع شده:       /    گرم   22,2کل چربی:       /      200کالري موجود در چربی:        /       371کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      6,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   752سدیم:       /   میلی گرم  113کلسترول:   /گرم     

 گرم 36,4پروتئین:      /گرم      2,9قند:    /گرم       2,3

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
39 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
54 % 
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 : سوپ میگو 35دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه               40: زمان پختدقیقه             10: زمان آماده سازي
 

 
  :توضیحات

این غذا به صورت کامال تصادفی و به دلیل تمام شدن ماهی قزل آال در فروشگاه به ذهن خانم لین وگُل خطور کرده است. او تصمیم گرفت که 
دارد  یشتري نسبت به ماهیمیگو را جایگزین آن کند، و نتیجه این خالقیت به نظر خود وي فوق العاده بوده است، چرا که میگو به مراتب چربی ب

  و با اصول کتو سازگارتر است. 
 

  مواد مورد نیاز:
  ) میلی لیتر) کره آب شده یا  60فنجان

 روغن زیتون

 140 گرم قارچ خرد شده 

  ) گرم) پیاز سفید خرد شده 55فنجان 

 300 خام کوچک (پوست کنده و  میگوي گرم
 بدون رگ)

 400 ی اجعه به پاورقمیلی لیتر شیر نارگیل (مر
]6([ 

  ) میلی لیتر) اشکنه مرغ 80فنجان 

 2 ق غذاخوري سرکه سیب 

 1 ق چایخوري پودر پیاز 

 1 ق چایخوري پاپریکا 

 1 عدد برگ بو 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 نصف ق چایخوري پونه کوهی خشک 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

 12 ) گرم) نگینی خرد شده 170عدد تربچه 

 1 گرم) نگینی خرد شده 200وسط (کدوي مت  
 

  طرز تهیه:
کره یا روغن را چند دقیقه در قابلمه داغ کنید، سپس قارچ و پیاز را به آن اضافه  -1

 دقیقه تفت دهید تا پیازها طالیی رنگ شوند.  10الی  8کنید و 

بقیه مواد را به جز تربچه و کدو به آن اضافه کرده و درب آن را بگذارید تا جوش  -2
 دقیقه بخار پز شود.  20د. سپس حرارت را کم کرده و اجازه دهید بیای

 دقیقه دیگر نیز بپزید تا خوب جا بیافتد.  10پیازچه و کدو ها را اضافه کنید و  -3

 کاسه کوچک سرو کنید.  6برگ بو را از قابلمه خارج کرده و در  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
در فریزر  روز و 3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1تا 
] بسیار 75این سوپ همراه با زودل و دودل [ -2

  خشمزه است.

  فنجان): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 13,9چربی اشباع شده:       /    گرم   23,7کل چربی:       /      213کالري موجود در چربی:        /      301کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      7,4کربوهیدرات:       /میلی گرم   410سدیم:       /   میلی گرم  105کلسترول:    /گرم     

 گرم 14,5پروتئین:      /گرم      3,2قند:     /گرم       1,5

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
19 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
71 % 
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 : سوپ بیکن 36دستور تهیه شماره 
 
  دقیقه 20: یک ساعت و زمان پختدقیقه                                  10: ان آماده سازيزم

 وعده 6: مقدار تهیه
 

  :توضیحات
  در دستور تهیه اصلی از بیکن استفاده شده است، که ما آن را با گوشت گوسفندي و ژامبون گوشت جایگزین کرده ایم. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  ) گرم) روغن حیوانی 70فنجان 

 450 گرم گوشت گوسفندي ورقه شده 

  ) گرم) پیاز خرد شده 110فنجان 

 285 گرم ژامبون گوشت خرد شده 

 2 ) میلی لیتر) اشکنه مرغ 450فنجان 

 3 ) گرم) پوست کنده  350عدد شلغم کوچک
 و نگینی

  ) میلی لیتر) سرکه سفید 60فنجان 

 1  شده)ق غذاخوري خردل زرد (آماده 

 مقدار کمی آویشن خشک 

  نصف فنجان شیر نارگیل (مراجعه به پاورقی
]6([ 

 2 ق سرکه سیب 

 2 ق غذاخوري پودر ژالتین بدون طعم 

 1 ق غذاخوري ترخون خشک  
 
 
 

  طرز تهیه:
با حرارت مالیم روغن حیوانی را در قابلمه اي نسبتا بزرگ آب کنید. گوشت ها را  -1

 قهوه اي شوند.دقیقه سرخ کنید تا متمایل به  8
 دقیقه تفت دهید. 5سپس پیاز و ژامبون را اضافه کرده و  -2
اشکنه مرغ، شلغم، سرکه سفید، خردل و آویشن را اضافه کرده و درب آنرا بگذارید  -3

 ساعت بپزید. 1تا جوش بزند. سپس حرارت را کم کرده و حدود 
دقیقه با  10شیر نارگیل، سرکه سیب، ژالتین و ترخون را اضافه کرده و بگذارید  -4

 حرارت متوسط بجوشد. 
 کاسه کوچک سرو کنید.  6سوپ را در  -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در فریزر  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1تا 
  
  

  میلی لیتر): 180(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع شــده:       /    گرم   41,4کل چربی:       /      372در چربی:  کالري موجود       /       571کالري: 

     /گرم      9,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   1429ســدیم:       /   میلی گرم  114کلســترول:     /گرم      16,9
 گرم 39,8پروتئین:      /گرم      2,8قند:     /گرم       1,1فیبر رژیمی: 

 : ماکروهانسبت 

  پروتئین
65 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
65 % 
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 : سوپ بروکلی و سبزیجات 37دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 15: زمان پختدقیقه                                       20: زمان آماده سازي
 وعده 6: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
وپ را با فلفل بیشتري طبخ نمایید. ضمنا سعی کنید همواره مقداري آب صیفی جات پخته شده اگر طرفدار غذاهاي تند هستید، می توانید این س

بادام ه هاي روغنی بو داده (مانند کنجد، بذرها و دانو  ]75در فریزر داشته باشید تا در وقت شما صرفه جویی شود. مصرف این سوپ همراه زودل [
  زمینی و ...) توصیه می شود. 

 
  ز:مواد مورد نیا

  
  :دو فنجان آب صیفی جات پخته شده (شامل

پیاز، هویج، پیازچه، کرفس، سیر، جعفري، 
 آویشن و برگ بو)

 400  مراجعه به پاورقیمیلی لیتر شیر نارگیل) 
]6([ 

 1 ) گرم) تکه تکه  400عدد گل کلم کوچک
 شده

 6  عدد تره فرنگی ساطوري (فقط بخش هاي
 سبز)

 2 تکه متوسط کرفس ساطوري 

 1 وري نمک دریاق چایخ 

 1 ) گرم) تکه تکه شده 325عدد کلم بروکلی 

  ) میلی لیتر) روغن زیتون 80فنجان  
  ق چایخوري فلفل سیاه  
  (دلخواه) ق چایخوري فلفل قرمز 

 نمقداري پیازچه خرد شده براي تزئی  
 
 

  طرز تهیه:
اي  را در قابلمهآب صیفی جات، شیر نارگیل، گل کلم، تره فرنگی، کرفس و نمک  -1

 دقیقه بجوشانید.  15متوسط 
 در این حین بروکلی ها را خوب آب پز کنید. -2
مخلوط حاوي گل کلم را داخل مخلوط کن ریخته و روغن زیتون و فلفل را به آن  -3

 دقیقه کامال میکس کنید.  1اضافه کنید و حدود 
ایی که پالس میکس کنید (تا ج 4-3بروکلی هاي پخته شده را اضافه کرده و  -4

 بروکلی ها به دانه هاي ریز تبدیل شوند). 
 پیاله کوچک سرو کرده و با پیازچه تزئین نمایید.  6سپس سوپ را در  -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
روز و در فریزر  5در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

  ماه قابل نگهداري است.  1تا 

  تر):میلی لی 210(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 12,4چربی اشباع شده:       /    گرم   23,3کل چربی:       /      210کالري موجود در چربی:        /      279کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      10,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   518سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     

 گرم 6,9پروتئین:      /گرم      4 قند:        /گرم       3,6

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
10 % 

  کربوهیدرات
15 % 

  چربی
75 % 
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 : ساالد اسفناج و ران مرغ 38دستور تهیه شماره 
 

  وعده 4: مقدار تهیه                دقیقه 25: زمان پختدقیقه               15: زمان آماده سازي
  :توضیحات

  می توانید مرغ ها را بیشتر درون فر نگه دارید تا سوخاري و ترد شوند. اما مراقب باشید که تکه هاي نارگیل نسوزند.  اگر خواستید
 

  مواد مورد نیاز:
  
 3 ق روغن زیتون براي کف سینی 

  
  ران مرغ:

 1 ) گرم) نارگیل خرد شده 100فنجان 

 1  + ق چایخوري چاشنی  1ق غذاخوري
 ])27[کاجون (مراجعه به پاورقی 

 680 گرم ران مرغ بدون پوست و استخوان 

 
  ساالد:
 4 ) گرم) اسفناج تازه 280فنجان 

 ) گرم) کرفس ساطوري 85نصف فنجان 

 ) گرم) تره فرنگی خرد شده 40نصف فنجان 

 1 ) 6میلی لیتر) سس رانچ [ 240فنجان[ 

 
 
 

  طرز تهیه:
ده و یک سینی درجه سانتیگراد) داغ کر 190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1

 فر را به خوبی به روغن زیتون آغشته کنید. 
 نارگیل ها را درون مخلوط کن ریخته و کمی میکس کنید (تبدیل به پوره نشود) -2
 سپس نارگیل را با چاشنی کاجون درون یک کاسه هم بزنید.  -3
 6مرغ ها را روي تخته کار با گوشت کوب بکوبید تا نازك شوند (تقریبا به ضخامت  -4

متر)، سپس آنها را به مخلوط نارگیل و کاجون آغشته کرده، داخل سینی فر میلی 
 دقیقه درون فر بگذارید.  25قرار داده، و 

بشقاب پهن کرده و کرفس و تره فرنگی  4در این حین، برگ هاي اسفناج را کف  -5
 ها را روي آن بپاشید. 

] سرو 6سس رانچ [مرغ ها را به طور مساوي درون بشقاب ها قرار داده و همراه با  -6
 کنید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
مرغ ها و ساالد را به طور جداگانه در ظروف در  -1

روز در یخچال نگهداري  3بسته می توانید تا 
  کنید. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع شــده:       /    گرم   56,8کل چربی:       /      511کالري موجود در چربی:        /       706کالري: 

     /گرم      11,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   490ســدیم:       /   میلی گرم  153کلســترول:     /گرم      22,9
 گرم 37,7پروتئین:      /گرم      2,9قند:     /گرم       6,3فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
21 % 

  کربوهیدرات
6 % 

  چربی
73 % 
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 : گوشت و ساالد با چاشنی کاجون 39دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 45ساعت و  1: زمان پختساعت               24الی  2دقیقه +  15: زمان آماده سازي
 وعده 4: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
آموزش می دهیم. این دستور غذا احتماال با استقبال  این غذا در نسخه اصلی با بیکن تهیه می شود، اما ما در اینجا آن را با گوشت گوسفندي

  فراوانی از سوي اعضاي خانواده مواجه خواهد شد
 

  مواد مورد نیاز:
  
 450 گرم گوشت گوسفندي راسته 

 1 ق غذاخوري روغن زیتون 

  یک و نیم ق غذاخوري چاشنی کاجون
 ])27(مراجعه به پاورقی [

  
  ساالد:
 2 ) هگرم) تربچه خرد شد 240فنجان 

 3 عدد تره فرنگی خرد شده 

 50 گرم گشنیز تازه ساطوري 

  ) گرم) نعنا خشک 15فنجان 

 1 ) گرم) خرد شده 300عدد کدو 

  ) میلی لیتر) روغن زیتون 60فنجان 

 آب دو عدد لیموترش تازه 

  ق چایخوري نمک دریا 

 2 قطره استویا 

 (براي تزئین) تکه اي لیموترش 

 
 
 

  طرز تهیه:
ها را به صورت ورقه هاي نازك برش داده و روي تخته کار کمی بکوبید.  گوشت -1

سپس روغن زیتون و چاشنی کاجون را روي آنها ریخته و به خوبی بمالید تا به 
ساعت  2خورد گوشت ها برود. آنگاه درون کیسه فریزر قرا داده و به مدت حداقل 

 ساعت) در یخچال بگذارید.  24(تا 

درجه  260درجه فارنهایت ( 500گوشت ها، فر را تا دماي پس از آماده شدن  -2
سانتیگراد) داغ کنید. سپس گوشت ها را درون سینی فر (چرب شده) قرار داده و 

 تا زمانی که خوب مغز پخت شوند، بپزید.

در این حین ساالد را آماده کنید: تمام محتویات ساالد را درون کاسه اي بزرگ  -3
 د را در بشقاب ها بریزید.ریخته و هم بزنید، سپس ساال

گوشت هاي پخته شده را با چاقو به قطعات دلخواه تقسیم کرده و به بشقاب ها  -4
  اضافه کرده و همراه لیمو ترش تازه نوش جان کنید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در فریزر  4در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 ماه قابل نگهداري است.  1تا 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 34,4چربی اشباع شده:       /  گرم   105,4کل چربی:       /    948کالري موجود در چربی:      /       1045کالري: 
ــترول:     /گرم      ــدیم:       /   میلی گرم  117کلس فیبر      /گرم      6,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   209س
 گرم 17,4پروتئین:      /گرم      2,9ند: ق    /گرم       2,8رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
7 % 

  کربوهیدرات
2 % 

  چربی
91 % 
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 : ساالد کاالماري (ماهی مرکب) 40دستور تهیه شماره 
 

  وعده 4: مقدار تهیهدقیقه              7: زمان پختدقیقه       10: زمان آماده سازي
  

  :توضیحات
 زیتالیایی بسیار خشمزه بوده و تهیه آن زمان زیادي از شما نمی گیرد. اگر بخواهید می توانید پنیر فتا را هم به آن اضافه کنید، اما ااین ساالد ا

  آنجایی که در رژیم هاي کتو سعی بر اینست تا حد امکان از لبنیات استفاده نشود، بهتر است بدون پنیر تهیه گردد. 
 

  مواد مورد نیاز:
 340 (ماهی مرکب) آماده شده 48رم کاالماريگ 
 ) گرم) گوجه فرنگی کوچک (نصف  210یک و نیم فنجان

 شده)
 ) گرم) زیتون بدون هسته (نصف شده) 60نصف فنجان 
 ) گرم) جعفري ساطوري 35نصف فنجان 

  ) گرم) تره فرنگی خرد شده 20فنجان 
  
  سس:
 ) میلی لیتر) روغن زیتون 120نصف فنجان 
 1  سرکه سفیدق غذاخوري 
  یک عدد لیمو (مراجعه به پاورقی رنده شده نصف پوست

]9([ 
 لیمو آبِ یک نصف 
 2 حبه سیر کوچک ریز شده 

  ق چایخوري نمک دریا 

  ق چایخوري فلفل سیاه 
 

  طرز تهیه:
دقیقه در بخارپز بپزید. سپس بگذارید  7کاالماري ها را به مدت  -1

 سرد شوند.

ات سس را درون کاسه اي خوب با هم مخلوط در این حین محتوی -2
 کنید و کناري بگذارید. 

کاالماري هاي سرد شده را به همراه گوجه فرنگی، زیتون، جعفري  -3
 و تره فرنگی در کاسه اي ریخته و سس را به آن اضافه کنید. 

 بشقاب سرو نموده و نوش جان کنید. 4سپس در  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 روز قابل نگهداري است. 3در یخچال تا در ظرف در بسته  -1

  : دستورالعمل کرب آپ
نیمی از روغن زیتون را با آب جایگزین کنید و همراه کرب آپ 

پخته ]. برنج 18نمایید [مراجعه به صفحه انتخابی خود مصرف 
 3شده و سرد شده انتخاب خوبی است که می توانید در مرحله 

  د.به عنوان کرب آپ به ساالد اضافه کنی
  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 

چربی اشباع شده:       /    گرم   30کل چربی:       /      270کالري موجود در چربی:        /           507کالري: 
     /گرم      4,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   1278سدیم:       /   میلی گرم  765کلسترول:     /گرم      5,4
 گرم 55پروتئین:      /گرم      1,8قند:         /گرم       1,6رژیمی:  فیبر

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
43 % 

  کربوهیدرات
3 % 

  چربی
54 % 

                                            
 و فارس خلیج، هند اقیانوس حوضه در خساك .گویندمی خساك آن به هاجنوبی و مرکب ماهی فارسی در که است ساناناختاپوس و تناننرم گونه از ماهی نوعی کاالماري48 

  .شودمی یافت وفور به بوشهر استان هايآب بویژه عمان دریاي
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 : ساالد سزار با زیتون 41دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه              4: زمان پختدقیقه          10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  این هم یک بمب چربی دیگر براي رساندن سریع تر شما به سوخت و ساز کتوسیس

  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 ق غذاخوري روغن زیتون 

 نصف فنجان زیتون 

 4 ) گرم) نخود فرنگی 140فنجان 

  ) گرم) برگ ریحان ساطوري 20فنجان 

  ) گرم) برگ جعفري ساطوري 10فنجان 

  گرم) برگ گشنیز ساطوري 20ان (فنج 

  ) گرم) تخم کتان 37فنجان 

 ] 5نصف فنجان سس سزار کالسیک[ 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
دقیقه داغ کنید.  1روغن زیتون را کف ماهی تابه کوچکی ریخته و با حرارت مالیم  -1

دقیقه تفت دهید. سپس آنها را درون بشقاب  4زیتون ها در آن ریخته و حدود 
 ار دهید. تمیزي قر

نخود فرنگی ها (پخته شده)، سبزیجات معطر و تخم کتان ها را درون کاسه اي  -2
 بزرگ هم بزنید.

 ] را به آن اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.5سپس سس سزار کالسیک [ -3

بشقاب سرو کرده و همراه خانواده یا دوستان نوش جان  4ساالد آماده شده را در  -4
 کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  :کاتن
روز قابل  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      16,3چربی اشــباع شــده:    /گرم   31,2کل چربی:      /    281کالري موجود در چربی:    /    317کالري: 

گرم       1,9فیبر رژیمی:      /گرم    3,3هیدرات: کربو    /میلی گرم   263سدیم:     /   میلی گرم  3کلسترول:     /
 گرم 5,8پروتئین:      /گرم      0,9قند:     /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
7 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
89 % 
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 : ساالد کاهو کبابی و نخود 42دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 5: زمان پخت  دقیقه + پختن نخودها                   10: زمان آماده سازي
 وعده 4: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
  این نیز یک ساالد ابتکاري دیگر است که با کاهو، نخود و کلی سبزیجات معطر تهیه می شود. 

 
  مواد مورد نیاز:

  نخود:
 5 ق غذاخوري روغن زیتون 
 200 گرم نخود آب پز 
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري پودر خردل 
  چایخوري فلفل پولینصف ق 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

   پودر خردلق چایخوري 

   میخک ق چایخوري پودر 

  ق چایخوري پودر زنجبیل 

  ق چایخوري پودر هل 

  ق چایخوري پودر دارچین 
  کاهو:
  ) میلی لیتر) روغن زیتون 60فنجان 
 2 انگور سرکه يق غذاخور 
 1  پونه کوهیق غذاخوري 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 
 2 ) گرم) از وسط نصف  400عدد کاهوي متوسط

 شده

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد)  177درجه فارنهایت ( 350کاهو ها را در فر با درجه حرارت  -1

 کبابی کنید. 
ته و نخود هاي پخته شده را به همراه چاشنی ها در کاسه اي بزرگ ریخ -2

 خوب مخلوط کنید. 
سپس نخود ها را در ماهی تابه همراه مقداري از روغن زیتون به خوبی تفت  -3

 دهید. 
 کاهو کبابی ها را بیرون آورده و چاشنی ها را به آن اضافه کنید.  -4
بشقاب ریخته و اگر دوست داشتید با مقدار  4نخود ها و کاهو کبابی را در  -5

 کمی پونه کوهی تزئین نمایید. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

روز قابل  2: در ظرف در بسته در یخچال تا نکات
  نگهداري است. 

  : دستورالعمل کرب آپ
 2مقدار کل روغن زیتون استفاده شده در ساالد را به 

ق غذاخوري کاهش دهید و همراه کرب آپ انتخابی 
  ].18د [مراجعه به صفحه خود مصرف نمایی

  ده):(در هر وع مغذيمیزان مواد 
گرم      4,1چربی اشباع شده:       /  گرم   32,1کل چربی:       /    289کالري موجود در چربی:    /      403کالري: 

گرم       1فیبر رژیمی:      /گرم      7,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   430سدیم:     /   میلی گرم  38کلسترول:   /
 گرم 20,7تئین: پرو     /گرم      0قند:    /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
20 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
72 % 
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 : ساالد اسفناج با استیک گوشت 43دستور تهیه شماره 
 

  ساعت براي خواباندن گوشت ها        24دقیقه +  15: زمان آماده سازي
 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه                                12: زمان پخت

 

 
 

  :توضیحات
ساعته اي است که گوشت ها در مخلوط چاشنی خوابانده می شوند. لطفا عجله نکنید  24مهمترین نکته در کیفیت این دستور غذا، مدت زمان 

  و گوشت ها زودتر بر ندارید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  

  استیک:
 3 ق غذاخوري روغن زیتون 

 3 ق غذاخوري آب لیموي تازه 

   میخکق چایخوري 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

 750  گرم گوشت راسته گوسفندي (ورقه اي
 بریده شده)

  
 ساالد:

 8 ) گرم) اسفناج تازه 560فنجان 

 2 ) گرم) کلم قرمز خرد شده 170فنجان 

 1 ) گرم) کدوي خرد شده (نگینی) 120فنجان 

 ) گرم) مغز گردوي ساطوري 70نصف فنجان 

 چند عدد زیتون بدون هسته 

 7سیب [ سرکه و زیتون جان سسنصف فن[ 

   
 
 

  طرز تهیه:
گوشت ها را در مخلوط روغن زیتون، آبلیمو، میخک و فلفل سیاه به مدت  -1

 ساعت در یخچال بخوابانید.  24
دقیقه براي هر طرف  6الی  4سپس استیک ها را درون فر گذاشته و حدود  -2

دقیقه  5را بپزید. سپس پس از اطمینان از مغز پخت شدن استیک ها، آنها 
 بیرون فر قرار دهید تا خنک شوند. 

در حین پختن استیک ها ساالد را آماده کنید: تمام محتویات ساالد را به جز  -3
] درون کاسه اي بزرگ هم بزنید. سپس سس 7سس زیتون و سرکه سیب [

 بشقاب تقسیم کنید. 6را روي آن بریزید و میان 
داده و به طور مساوي میان  استیک هاي پخته شده به اندازه دلخواه برش -4

 بشقاب ها تقسیم کرده و سرو کنید. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      8,7اشباع شده: چربی     / گرم   43,1کل چربی:       /     388کالري موجود در چربی:     /     568کالري: 

گرم       3,4فیبر رژیمی:      /گرم      6,5کربوهیدرات:      /میلی گرم   307سدیم:    /   میلی گرم  69کلسترول:  /
 گرم 38,5پروتئین:      /گرم      2,1قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
27 % 

  کربوهیدرات
5 % 

  چربی
68 % 
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 ساالد آووکادو و توت فرنگی : 44دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه                                    10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
د. یاین ساالد خشمزه با میوه آووکادو و توت فرنگی تهیه می شود. اگر خوب بگردید می توانید در میوه فروشی هاي معتبر شهر آووکادو پیدا کن

که دارد، یکی از بهترین میوه ها در سبد رژیم هاي کتوژنیک است. گاهی حتی این میوه را به عنوان نماد  باالییادو به دلیل میزان چربی آووک
  رژیم هاي کتو در نظر می گیرند. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  سس:
 2 ق غذاخوري روغن زیتون 

 یک و نیم ق چایخوري آبلیموي تازه 

 ر چیلییک و نیم ق چایخوري پود 

 1 حبه سیر کوچک ریز شده 

 2  ویاقطره است 

 کمی نمک دریا 

 
  :ساالد
 2 ) گرم) پوست کنده،  340عدد آووکادوي بزرگ

 بدون هسته و خرد شده

 12 عدد توت فرنگی خرد شده 

 ) گرم) جعفري تازه ساطوري 30نصف فنجان 

 1 ق غذاخوري گشنیز ساطوري 

 1 ق پیاز سفید خرد شده 

 
 

  طرز تهیه:
  
تمام محتویات سس را در کاسه اي بزرگ خوب هم بزنید، سپس ابتدا  -1

 محتویات ساالد را اضافه کرده و با سس مخلوط کنید.

 کاسه کوچک سرو کرده و نوش جان نمایید.  4ساالد را در  -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز هم در ظرف  1بهتر است تازه مصرف شود اما تا  -1

  اري است. در بسته در یخچال قابل نگهد

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   21,5کل چربی:       /      194کالري موجود در چربی:        /       259کالري: 

بر فی     /گرم      12,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   73سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      3,9
 گرم 3,5پروتئین:      /گرم      2قند:         /گرم       9,9رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
5 % 

  کربوهیدرات
20 % 

  چربی
75 % 
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  ساالد بوك چوي:  45دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه                                  20: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
بوك چوي نوعی کلم برگی چینی است که متاسفانه در ایران به سختی یافت می شود. می توانید از کلم برگی معمولی به جاي آن استفاده 

] و 77]، پوره تُرُب [73ساعت در چاشنی مورد نظر بخوابانید. این ساالد همراه گل کلم برنجی [ 12کنید. ضمنا کلم برگی ها را باید حداقل 
  ] بسیار خشمزه است. 81سل و پنیرِ گردو [کلم بروک

  
 

  مواد مورد نیاز:
  

  سس:
  ) میلی لیتر) روغن زیتون 80فنجان 

 3 ق غذاخوري روغن کنجد  
 3 ق غذاخوري سرکه سیب  
 نصف ق غذاخوري پودر نارگیل  
 4 عدد سیر کوچک ریز شده  
 مقدار کمی پودر زنجبیل  
 2 ق چایخوري سس خردل  
  فلفل سیاهمقدار کمی نمک دریا و  
 2 ویاقطره است  
  

  :ساالد
 900 ساطوري گیگرم کلم بر  
  ) گرم) بادام بدون پوست  40فنجان

  آسیاب شده
  
 

  طرز تهیه:
 محتویات سس را در کاسه اي بزرگ مخلوط کنید. -1

گرم از بادام ها به کاسه اضافه کرده و هم بزنید. سپس  30کلم برگی ها را به اضافه  -2
روز در یخچال نگه  3ساعت و حداکثر  12نده و به مدت حداقل روي کاسه را پوشا

 دارید (تا آب بیاندازد).

پیاله سرو کرده و با باقیمانده بادام آن را تزئین کنید. (ضمنا  6سپس ساالد را در  -3
 ساالد را همراه با آبِ آن میل نمایید).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
 

  :نکات
ل روز قاب 3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      8,9چربی اشباع شده:    / گرم   21,3کل چربی:      /    191کالري موجود در چربی:    /        234کالري: 

گرم       2,4فیبر رژیمی:      /گرم      6,9کربوهیدرات:       /میلی گرم   201سدیم:    /   میلی گرم  0کلسترول:   /
 گرم 3,7پروتئین:      /گرم      2,1قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
6 % 

  کربوهیدرات
12 % 

  چربی
82 % 
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 : ساالد بامیه 46دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه          15: زمان پختدقیقه          15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
جمله صیفی جاتی است که به ندرت در ساالدها از آن استفاده می شود. اما پس از تهیه و مصرف این ساالد خشمزه قطعا نظر شما بامیه از 

  تغییر خواهد کرد
 

  مواد مورد نیاز:
  

  بامیه:
  ) میلی لیتر) روغن زیتون 80فنجان 

 400 هگرم بامیه خرد شد 

  
  ساالد:
 نصف فنجان گشنیز ساطوري  
 1 جه فرنگی بزرگ خرد شدهعدد گو  
 (دلخواه) نصف یک پیاز کوچک  
  

  سس:
  ) میلی لیتر) روغن زیتون 80فنجان 

 2 ق غذاخوري آبلیموي تازه  
 2 ق چایخوري ادویه کاري  
 مقدار کمی نمک دریا  
 2 ویاقطره است 

  
 
 
 

  طرز تهیه:
یقه دق 8تا  6روغن زیتون را در ماهی تابه ریخته و نصف بامیه ها را به مدت  -1

تفت دهید تا مایل به قهوه اي شوند. سپس اینکار را براي نصف دیگر بامیه 
 ها نیز تکرار کنید. 

سپس محتویات ساالد را در کاسه اي بزرگ هم زده و بامیه هاي سرخ شده  -2
 را به آن اضافه کنید. 

 در کاسه اي مجزا محتویات سس را ریخته و هم بزنید. -3

سس را به طوري مساوي بین آنها تقسیم  پیاله سرو کرده و 4ساالد را در  -4
  کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      20,2چربی اشباع شده:     /  گرم   37,9کل چربی:     /    341کالري موجود در چربی:     /      390کالري: 

گرم       4,6فیبر رژیمی:      /گرم      9,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   152سدیم:    /   میلی گرم  0کلسترول:   /
 گرم 3پروتئین:      /گرم      2,3قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
3 % 

  کربوهیدرات
9 % 

  چربی
88 % 
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  ساالد سالمون:  47دستور تهیه شماره 
 
 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه                             10: مان آماده سازيز
 

 

  :توضیحات
ه بدر نسخه اصلی، این ساالد با ماهی سالمون تهیه می شود، اما اگر به سالمون دسترسی نداشتید می توانید از تُن ماهی استفاده کنید. فقط 

  تفاده کامال بگیرید. خاطر داشته باشید حتما روغن آن را قبل از اس
  
 

  مواد مورد نیاز:
  

  سس:
 ) میلی لیتر) شیر  80نصف فنجان

 ])6نارگیل (مراجعه به پاورقی [

 یک لیمو رنده شده نصف پوست 

 یک لیمو آبِ نصف 

 مقدار کمی نمک دریا و فلفل سیاه 

  
  :ساالد
 2 عدد خیار خرد شده  
 200  عدد  1گرم ماهی سالمون (یا

  تُن ماهی)
 وید ساطوري نصف فنجانش 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
  
 محتویات سس را در کاسه اي بزرگ به خوبی مخلوط نمایید. -1

 خیارها را با پوست کن به صورت ورقه اي خُرد کنید و به محتویات کاسه اضافه نمایید.  -2

 بقیه محتویات ساالد را به کاسه اضافه کنید و به آرامی هم بزنید. -3

 وي آنرا با مقداري شوید تزئین نمایید.پیاله سرو کرده و ر 4ساالد را در  -4

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
بهتر است تازه مصرف شود، اما حداکثر  -2

ساعت در یخچال در ظرف در  24تا 
  بسته قابل نگهداري است. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      4,2چربی اشباع شده:    /   گرم  6,5 کل چربی:      /      59کالري موجود در چربی:        /       138کالري: 

گرم       2,6فیبر رژیمی:    /گرم    6,7کربوهیدرات:       /میلی گرم 122سدیم:       /   میلی گرم  13کلسترول:     /
 گرم 13,1پروتئین:      /گرم      2,7قند:     /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
38 % 

  کربوهیدرات
19 % 

  چربی
43 % 

  



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  115 
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 : لقمه کبابی با ژامبون 48دستور تهیه شماره 
 

  وعده 8: مقدار تهیهدقیقه         30: حدود زمان پختدقیقه         10: زمان آماده سازي
  

  :توضیحات
  ژامبون گوشت استفاده کنید. این غذا در نسخه اصلی با بیکن تهیه می شود، اما شما می توانید به جاي بیکن از

 
  مواد مورد نیاز:

  
 450  گرم گوشت چرخ کرده

 گوسفندي

 20 گرم خمیرمایه 

  ) میلی لیتر) سس  60فنجان
 ]4کچاپ کیکین [

 1 خردل سس خوريق غذا  
  ق چایخوري نمک دریا 

  ق چایخوري فلفل سیاه 

 240 گرم ژامبون گوشت 

 
 
 

  طرز تهیه:
 آماده فر سینی یک و کرده داغ) سانتیگراد درجه 177( فارنهایت درجه 350 يدما تا را فر -1

 .کنید

گوشت چرخ شده، خمیرمایه، کچاپ، خردل، نمک و فلفل را در کاسه اي متوسط ریخته  -2
 و با دست به خوبی ورز دهید. 

قسمت مساوي تقسیم کرده و با دست به شکل استوانه هاي با ارتفاع  8سپس آن را به  -3
سانت در آورید. سپس ژامبون ها را به صورت ورقه اي برش داده و  4سانت و قطر  7,5

 دور آنها بپیچید و درون سینی فر با کمی فاصله از هم قرار دهید.

 Broilدقیقه درون فر قرار دهید. (سپس اگر فر شما گزینه  30لقمه کبابی ها را به مدت  -4
 ابی ها ترد شوند).دارد، به مدت دو دقیقه برویل کنید تا لقمه کب

سینی را از فر بیرون آورده و در کنار اعضاي خانواده یا دوستان از این لقمه کبابی خشمزه  -5
  لذت ببرید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز  4در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

ماه قابل نگهداري  1و در فریزر تا 
 است. 

این غذا همراه با ساالد سبزیجات  -2
اري روغن زیتون مورد عالقه و مقد

بسیار خشمزه است. ضمنا می توانید 
]، یا 77آن را همراه با پوره تُرُب [

  ] نوش جان کنید. 2مایونز کتو [

  (در هر وعده معادل یک لقمه): مغذيمیزان مواد 
گرم      8,6ه: چربی اشباع شد      /    گرم   26,6کل چربی:       /    239کالري موجود در چربی:      /   375کالري: 

گرم       2فیبر رژیمی:      /گرم      4,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   986سدیم:       /   میلی گرم  83کلسترول:   /
 گرم 29,2پروتئین:      /گرم      0,7قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
31 % 

  کربوهیدرات
5 % 

  چربی
64 % 
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 ف استراگانوف: بی 49دستور تهیه شماره 
 

  وعده 8: مقدار تهیهساعت            1: زمان پختدقیقه          15: زمان آماده سازي

  :توضیحات
این یک ورژن کتوژنیک از بیف استراگانوف است، که در آن از نشاسته (سیب زمینی و ...) استفاده نشده است. استفاده از ژالتین، در طبخ 

  دارد. خوب این غذا نقش مهمی 
 

  مواد مورد نیاز:
  
  ) میلی لیتر) اشکنه  160فنجان

 استخوان 

  ) گرم) ژالتین بدون طعم 40فنجان 

 900 گرم گوشت راسته گوسفندي کبابی 

 1 ر نمک دریاق چایخوري پ 

 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 

 ) گرم) کَره 100نصف فنجان 

 6  عدد پیازچه ساطوري (فقط قسمتهاي
 سبز)

 2 ایخوري سس خردلق چ 

  ) میلی لیتر) شیر نارگیل  80فنجان
 ])6(مراجعه به پاورقی [

 8 ) گرم) 115عدد قارچ خرد شده 

 ] 75مقداري زودل[ 

 (براي تزئین) مقداري پیازچه خرد شده 

 
 

  طرز تهیه:
 اشکنه را در کاسه اي با ژالتین به خوبی مخلوط کنید و کناري بگذارید. -1
ي متوسط با حرارت مالیم آب کرده و در همین حین گوشت ها را کره را در قابلمه ا -2

سانتی بِبرید. سپس نمک و فلفل به آن اضافه کرده و  5در  1,5به صورت ورقه هاي 
در قابلمه بگذارید. اگر قابلمه شلوغ شد، سرخ کردن گوشت ها را در دو مرحله انجام 

 دهید. 
 ت دهید تا مایل به قهوه اي شوند. دقیقه تف 3با حرارت مالیم گوشت ها را حدود  -3
 دقیقه دیگر نیز تفت دهید. 3پیازچه ها را اضافه کرده و  -4
مایع اشکنه و ژالتین را خوب هم بزنید و وقتی صاف شد آن را همراه سس خردل به  -5

قابلمه اضافه کنید. درب قابلمه را بگذارید تا جوش بزند. وقتی جوشید حرارت آن را 
 15بخار پز شود. سپس شیرنارگیل و قارچ ها را اضافه کرده و دقیقه  45کم کنید تا 

 دقیقه دیگر نیز بگذارید بپزد. 
دقیقه سرد شوند. سپس بشقاب ها را  15قبل از سرو کردن بگذارید استراگانوف ها  -6

 با زودل و پیازچه تزئین کرده و استراگانوف را به آن اضافه کنید. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در  4سته در یخچال تا در ظرف در ب -1

 ماه قابل نگهداري است.  1فریزر تا 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      26,2چربی اشباع شده:     /  گرم   47,5کل چربی:     /    427کالري موجود در چربی:     /      598کالري: 

گرم       1,5فیبر رژیمی:     /گرم    5,7کربوهیدرات:     /میلی گرم   475سدیم:     /   میلی گرم  117کلسترول:   /
 گرم 36,8پروتئین:      /گرم      2,3قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
24 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
72 % 
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 تاس کباب بمبئی:  50دستور تهیه شماره 
 

  وعده 8: مقدار تهیه      دقیقه      40: زمان پختدقیقه           15: زمان آماده سازي

  توضیحات:
است که در شهر بمبئی هندوستان طرفدار زیادي دارد. ضمنا در  sloppy Joeاین غذا در واقع نسخه اصالح شده یک ساندویچ معروف به نام 

  ه یا کم کنید.نسخه اصلی این غذا بسیار تند است، شما می توانید فلفل و ادویه جات آن را به میزان دلخواه خود اضاف
 

  مواد مورد نیاز:
  ) میلی لیتر) + یک و نیم ق  60فنجان

 چایخوري روغن زیتون

  ) گرم) پیاز قرمز خرد شده 40فنجان 
 مقدار کمی پودر زنجبیل 
 2 عدد سیر کوچک ریز شده 
 1 ق چایخوري زیره 
 450 گرم گوشت چرخ کرده گوسفندي 
 ) ب 350یک و نیم فنجانمیلی لیتر) ر 

 گوجه فرنگی
 1 ) میلی لیتر) آب 180فنجان 
 مقدار دلخواه پودر فلفل قرمز 
 2 ق غذاخوري ادویه کاري 
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري ادویه پاپریکا 

  ) گرم) مغز فندق نصف شده 57فنجان 
 ) میلی لیتر) شیر نارگیل  120نصف فنجان

  ])6(مراجعه به [
 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

  ) گرم) گشنیز ساطوري +  15فنجان
 مقداري براي تزئین

 (براي تزئین) مقداري کاهو و جعفري 
 

  طرز تهیه:
روغن زیتون را به همراه پیاز، زنجبیل، سیر و زیره در یک ماهی تابه بزرگ ریخته و  -1

 دقیقه تفت دهید.  3تا  2با حرارت مالیم به مدت 
دقیقه سرخ کنید و در حین سرخ  8رده و گوشت چرخکرده را به ماهی تابه اضافه ک -2

 کردن آن را به قطعات ریز تقسیم کنید.
رب گوجه، آب، فلفل، ادویه کاري، نمک و پاپریکا را اضافه کرده و هم بزنید، سپس  -3

 دقیقه بخار پز شود. 25درب آنرا بگذارید تا به مدت 
تابه کوچک  در این حین، فندق ها را همراه باقیمانده روغن زیتون در یک ماهی -4

 دقیقه تفت دهید.  3الی  2ریخته و 
دقیقه، شیر نارگیل و سرکه را به گوشت ها اضافه کنید. سپس درب ماهی  25پس از  -5

 دقیقه آب آن کشیده شود.  5تابه را بردارید تا به مدت 
 بشقاب تقسیم کنید. 8در این حین کاهو و جعفري ها را بین  -6
 شت ها اضافه کرده و هم بزنید. فندق هاي سرخ شده و گشنیز را به گو -7
تاس کباب بمبئی را در بشقاب ها سرو کرده و روي آن را با مقداري گشنیز تزئین  -8

 نمایید. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  4در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 نگهداري است.
این غذا همراه مقداري خیار خرد شده به  -2

 عنوان دسر، بسیار خشمزه است.   
  

  گرم): 180(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
گرم      8,6چربی اشباع شده:      /  گرم   26,7کل چربی:      /    240کالري موجود در چربی:     /      338کالري: 

گرم       2,8فیبر رژیمی:      /گرم     8,1کربوهیدرات:      /میلی گرم   693سدیم:    /   میلی گرم  50کلسترول:   /
 گرم 16,4پروتئین:      /گرم      2,8قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
19 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
71 % 
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 : آووکادوي شکم پر (چیلی) 51دستور تهیه شماره 
 

 وعده 8: مقدار تهیهدقیقه             30: زمان پختدقیقه          10: زمان آماده سازي
 

 

  :حاتتوضی
این هم یک دستور تهیه ابتکاري دیگر است، که می توانید به تنهایی یا در جمع اعضاي خانواده و دوستان از خوردن آن لذت ببرید. به شرط 

  اینکه قبال موفق شده باشید آووکادو پیدا کنید
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 ق غذاخوري کره حیوانی 
 450 گرم گوشت چرخکرده گوسفندي 
 3 فرنگی ریز شده عدد گوجه 
 49یک و نیم ق چایخوري پودر چیلی 
 2 حبه سیر ریز شده 
 2 ق چایخوري پاپریکا 

  ق چایخوري نمک دریا 

  ق چایخوري پودر دارچین 
 2 ق غذاخوري جعفري ساطوري 
 4  عدد آووکادوي بزرگ پوست کنده، بدون

هسته و نصف شده از وسط (براي سرو 
 کردن)

 
 

  طرز تهیه:
یک قابلمه متوسط با حرارت مالیم آب کنید و سپس گوشت ها را به مدت  کره را در -1

 دقیقه تفت دهید و در حین تفت دادن هم بزنید.  8الی  7
گوجه فرنگی، پودر چیلی، سیر، پاپریکا، نمک و دارچین را اضافه کرده و درب آن را  -2

بخار خارج  دقیقه بخار پز شود. درب را کمی کج بگذارید تا 25الی  20بگذارید تا 
 شود.

 زمانی که آب آن کشیده شد، از روي شعله برداشته و جعفري را به آن اضافه کنید.  -3
سپس مایع را درون آووکادوهاي پوست کنده ریخته و در بشقاب ها همراه خیارهاي  -4

 حلقه شده سرو کنید.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
مایع گوشتی این غذا در ظرف در بسته در  -1

ماه قابل  1و در فریزر تا  روز 4یخچال تا 
نگهداري است. اما آووکادوها بهتر است 

 پس از بریده شدن مصرف شوند.
این غذا همراه مقداري خیار خرد شده به  -2

  عنوان دسر، بسیار خشمزه است.   

  (در هر نصف آووکادوي پر شده): مغذيمیزان مواد 
گرم      9,1چربی اشـباع شـده:      /  گرم   30,5کل چربی:    /    275کالري موجود در چربی:     /      385کالري: 

گرم       7فیبر رژیمی:   /گرم     10,3کربوهیدرات:      /میلی گرم   251سدیم:    /   میلی گرم  54کلسترول:    /
 گرم 17,2پروتئین:      /گرم      1,7قند:    /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
18 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
72 % 

                                            
 است کزیکیم غذاهاي اصلی ترکیبات از یکی چیلی پودر. شود می تهیه دیگر ادویه چند و چیلی فلفل ترکیب از که است پرکاربرد و پرطرفدار هاي ادویه از یکی چیلی پودر 49 
 - چایخوري ق 1 سبز زیره - چایخوري ق 2 کوهی پونه - غذاخوري ق 2 پاپریکا پودر :الزم مواد .شود می استفاده غذاها انواع در دارد که اي العاده فوق طعم و عطر بدلیل و

 سپس. کنید ترکیب هم با خوب و بریزید اي کاسه در راها  ادویه تمام :طرز تهیه. چایخوري قاشق نصف تند فلفل پودر - چایخوريق   پیاز پودر - چایخوري ق 2 سیر پودر
  .کنید نگهداري خورشید مستقیم نور از دور و خشک جاي در و ببندید را آن درب. بریزید بمناس ظرف در را چیلی ادویه



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  120 
  

 : استیک با کَره معطر 52دستور تهیه شماره 
 

دقیقه براي خواباندن گوشت در چاشنی                                       30دقیقه +  10: زمان آماده سازي
 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه                                   8الی  4: زمان پخت

 

 
 

  :توضیحات
را معموال همراه سس قارچ آماده می کنند ولی از آنجایی که در تهیه سس قارچ از شیر و آرد استفاده می شود (و همانطور که قبال  استیک

گفتیم در رژیم کتوژنیک حتی االمکان سعی بر اینست که از لبنیات و غالت استفاده نشود) لذا در این دستور آن را با سس کره معطر آموزش 
  اتفاقا بسیار هم خشمزه است.می دهیم، که 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  استیک:

 گرم400گوساله  راسته گوشت  
 2 زیتون غذاخوري روغن ق  
 2 خردل غذاخوري سس ق  
 2 باربیکیو غذاخوري سس ق  
 2 سویا غذاخوري سس ق  
 دلخواه میزان نمک به و سیاه فلفل  
 4 زیتون (براي سرخ  غذاخوري روغن ق

  کردن)
 

  سس کره معطر:
  ) گرم) کره حیوانی 50فنجان 
  مقدار دلخواه آویشن، رزماري، جعفري و

 مریم گلی
 

  طرز تهیه:
 ندب یک ضخامت با و دست کف اندازه به و بردارید را گوساله راسته از اي تکه ابتدا -1

 اریکب دیگر سمت از و پهن سمت یک از است بهتر ها برش شکل. بزنید برش انگشت
  .بگذارید گوشت تخته روي را گوشت خورده برش هاي تکه. باشد

 سپس. وندش پهن تا بکوبید گوشتکوب با را آنها سپس بکشید فریزر کیسه آنها روي -2
، خردل سس، زیتون روغن مخلوط در دقیقه 30 تا 20 مدت به را گوشت هاي برش

 .شوند دار مزه تا دهید قرار سیاه فلفل و نمک و سویا سس و باربیکیو

  نی را آب کرده و با سبزیجات معطر مخلوط کنید. در این حین کره حیوا -3
استیک ها را درون ماهی تابه تا وقتی که کامال مغر پخت شوند سرخ کنید. سپس  -4

  سس کره معطر را روي آنها ریخته و در بشقاب ها سرو نمایید. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز و در  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 داري است. ماه قابل نگه 1فریزر تا 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
سس کره معطر را حذف کرده و آن را با کَرب 

خود جایگزین نمایید [مراجعه به آپ انتخابی 
سیب زمینی آب پز می تواند ]. 18صفحه 

  انتخاب خوبی باشد.
  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 

گرم      11چربی اشباع شده:     /    گر 24,4کل چربی:       /      219کالري موجود در چربی:     /       304کالري: 
گرم       0فیبر رژیمی:     /گرم     0,5کربوهیدرات:     /میلی گرم   163سدیم:    /   میلی گرم  75کلسـترول:      /
 گرم 20,5پروتئین:      /گرم      0قند:     /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
27 % 

  کربوهیدرات
1 % 

  چربی
72 % 
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 : همبرگر کتو 53دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه           15: زمان پختدقیقه             15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  نان استفاده نکنیم.  بهرحال قرار ما بر اینست که از شاید در ابتدا برایتان عجیب باشد ولی این همبرگر به جاي نان با بادمجان سرو می شود 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  برگرها:
 450 گرم گوشت چرخ کرده گوسفندي 
 1 ق چایخوري پودر خردل 
 مقدار دلخواه نمک و فلفل سیاه 
 

  نان بادمجانی:
 1  عدد بادمجان دلمه اي متوسط که به صورت

  سانتی بریده می شود.  1حلقه هاي 
 3 ق غذاخوري روغن زیتون  
  

 مخلفات:
 1 کادوي رنده شدهعدد آوو 
 6 ] یا مایونز معمولی 2ق غذاخوري مایونز کتو [

 ]4یا کچاپ کیکین [
 6 برگ کوچک کاهو 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک  190درجه فارنهایت ( 375 دماي تا را فر -1

 سینی فر و مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. 
 رز دهید.محتویات برگرها را درون کاسه اي بزرگ به خوبی و -2
سپس آن را به شش قسمت مساوي تقسیم کرده و با دست همبرگر هاي با  -3

 سانتی درست کنید.  1ضخامت 
دقیقه درون  15الی  10سپس همبرگر ها را درون سینی فر چیده و به مدت  -4

 فر قرار دهید. 
در این حین نان بادمجانی را آماده کنید: بادمجان هاي بریده شده را به خوبی  -5

زیتون آغشته کنید و به مدت یک دقیقه هر طرف آنها را در ماهی تابه به روغن 
 سرخ کنید و در بشقابی کنار بگذارید.

حاال همبرگر را آماده کنید: ابتدا یک بادمجان برداشته و مقداري پوره آووکادو  -6
روي آن قرار دهید. سپس همبرگر را قرار داده و روي آن سس و کاهو بگذارید 

 که بادمجان سرخ شده دیگر روي آن قرار دهید. و در نهایت یک ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3در ظرف در بسته در یخچال تا  -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
     گرم 9,7چربی اشباع شده:    /گرم    41,4کل چربی:      /     373کالري موجود در چربی:      /      493کالري: 

گرم       4,4فیبر رژیمی:      /گرم    8,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   341سدیم:    /   میلی گرم  72کلسترول:   /
 گرم 21,7پروتئین:      /گرم      3,3قند:   /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
17 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
76 % 
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  متاس کباب گوشت و کل:  54دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه             15: زمان پختدقیقه           15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  این شام سریع و خشمزه، می تواند زمانی که وقت یا حوصله کافی براي آشپژي ندارید، یک گزینه عالی در رژیم کتوي شما باشد. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
 450 20کرده گوسفندي ( گرم گوشت چرخ 

 درصد چربی) 30تا 
 500 گل کلم ریز شده گرم 
 نصف فنجان آب استخوان 
 1  + ق چایخوري چاشنی  1ق غذاخوري

 50ایتالیایی
 یک و نیم ق چایخوري نمک دریا 
 یک چهارم فنجان خمیر مایه 
 1 ق غذاخوري جعفري تازه ساطوري 
 1 (همراه غذا) عدد لیموترش به عنوان دسر 
 
 
 

  ه:طرز تهی
دقیقه حرارت دهید  6الی  5گوشت چرخکرده را در ماهی تابه اي بزرگ به مدت  -1

 تا کمی قهوه اي شود. 
گل کلم، آب استخوان ، چاشنی ایتالیایی و نمک را به آن اضافه کنید و هم  -2

دقیقه بپزید تا زمانی که آب  10تا  8بزنید. سپس درب آن را گذاشته و به مدت 
 آن کشیده شود. 

 بشقاب سرو نمایید.  4ه و جعفري را اضافه کرده و در خمیر مای -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
 فریزر در و روز 3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

  : دستورالعمل کرب آپ
گرم) برنج  300فنجان ( 2گل کلم ریز شده را با 

غن پخته شده جایگزین کرده و ضمنا مقداري از رو
 گوشت را پس از پختن از ماهی تابه جدا کنید. 

 
  
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   21,1کل چربی:       /      189کالري موجود در چربی:        /           363کالري: 

     /گرم      8,6کربوهیدرات:       /گرم  میلی  897سدیم:       /   میلی گرم  101کلسترول:     /گرم      8شده: 
 گرم 34,6پروتئین:      /گرم      3قند:         /گرم       4,2فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
38 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
52 % 

                                            
  : طرز تهیه چاشنی ایتالیایی 50 

 چایخوري، رزماري ق سوپخوري، نمک نصف ق 2چایخوري، آویشن ق 1 پیاز سوپخوري، پودر ق 3خشک چایخوري، ریحان ق 2سیر سوپخوري، پودر ق 3خشک : پونهمواد الزم
  )شوند ودرپ خشک سبزیجات نیست الزم ایتالیایی ادویه تهیه درشود ( تهیه ایتالیایی ادویه تا نمایید مخلوط هم با خوبی به را اولیه مواد تمام طرز تهیه:سوپخوري  ق 2 خشک
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 : رولت کدو 55دستور تهیه شماره 
 

 وعده 2: مقدار تهیهدقیقه                10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  این غذاي سریع و خشمزه با سس تند بسیار دلچسب است. 

 
  :نیاز مورد مواد
   
 1 ) گرم) 200عدد کدوي متوسط 
 1 ) گرم) گوشت مرغ یا گوشت  120فنجان

(می توانید از باقیمانده گوشت قرمز پخته شده 
استفاده شده در دیگر غذاها براي تهیه این غذا استفاده 

 د).نمایی
 5 (حلقه اي) عدد تربچه خرد شده 
 یک چهارم فنجان روغن زیتون 
 2 ق غذاخوري سس تند 
 2 ق چایخوري آبلیموي تازه 

 

  طرز تهیه:
 با پوست کن کدو را به صورت ورقه هاي دراز و نازك ببرید. -1
هر ورقه کدو را روي تخته کار باز کرده و مقداري از گوشت ها و تربچه ها داخل  -2

سپس کدو را پیچیده و با یک خالل دندان آن را نگه دارید (مطابق آن قرار دهید. 
 شکل)

روغن زیتون، سس تند و آبلیمو را در کاسه اي خوب هم بزنید و همراه رولت  -3
 کدو میل نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  4 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
یمی از روغن زیتون، سس تند و آبلیمو را کاهش ن

داده و به جاي آن مقداري پوره سیب زمینی پخته 
  شده به آن اضافه کنید. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   32,9کل چربی:       /      296کالري موجود در چربی:        /           370کالري: 
     /گرم      4کربوهیدرات:       /میلی گرم   422سدیم:       /   میلی گرم  40کلسترول:     /گرم      6,6شـده:  

 گرم 14,4پروتئین:      /گرم      1,9قند:         /گرم       1,1فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
16 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
80 % 
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 تزا پپرونی مایکل: پی 56دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه            30: زمان پختدقیقه            20: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
این دستور تهیه کتوژنیک به ابتکار یکی از دوستان نویسنده کتاب به نام مایکل و در یک میهمانی شام خانوادگی تهیه شده است. به همین 

. همانطور که قبال نیز اشاره کردیم در رژیم هاي کتوژنیک از نان و غالت کتاب، نام آن را پیتزا پپرونی مایکل گذاشته استجهت نویسنده 
  به دالیلی که گفته شد استفاده نمی شود، بنابراین در تهیه این پیتزا از گوشت و آرد بادام به عنوان نان پیتزا استفاده شده است. 

 
  مواد مورد نیاز:

 داري روغن زیتون براي کف ماهی تابهمق 
  

  :نان پیتزا
 450 ) تا  20گرم گوشت چرخکرده گوسفندي

 درصد چربی) 30
 یک سوم فنجان آرد بادام 
 2 عدد تخم مرغ بزرگ 
 1  ق غذاخوري چاشنی ایتالیایی (مراجعه به

 ])54پاورقی [
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 یک چهارم ق چایخوري فلفل سیاه 
  

  سس:
 یل [نصف فنجان پ23ات ک[ 
 1 ق غذاخوري سرکه سیب 
  

  تزئین:
  سه چهارم فنجان سوسیس پپرونی (تند) حلقه

  شده
  
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک  220درجه فارنهایت ( 425فر را تا دماي  -1

سانتی) آماده کرده و کف آن را با روغن زیتون چرب  23اینچی ( 9سینی فر 
 کنید.

: در یک کاسه بزرگ گوشت چرخکرده، آرد بادام، تخم مرغ ها، تهیه نان پیتزا -2
 چاشنی ایتالیایی، نمک و فلفل را با دست ورز دهید. 

 مخلوط به دست آمده را با دست کف سینی و به طور یکدست پهن کنید. -3

در یک کاسه کوچک پات کیل و سرکه سیب را مخلوط کرده و روي گوشت ها  -4
سانت فاصله داشته  1ریکه از لبه ها حداقل به طور یکدست پخش کنید (به طو

 باشد). 

دقیقه درون فر  30تا  25پپرونی ها را روي آن بچینید. سپس سینی را به مدت  -5
 قرار دهید تا زمانیکه پپرونی ها قهوه اي رنگ شوند. 

دقیقه سرد شود، سپس به شش قطعه  10سینی را بیرون آورده و بگذارید  -6
   مساوي بریده و سرو نمایید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 فریزر در و روز 3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   35کل چربی:       /      315کالري موجود در چربی:        /           446کالري: 

     /گرم      4,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   782ســدیم:       /   میلی گرم  148لســترول: ک    /گرم      9,9
 گرم 28,6پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       1,4فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
25 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
71 % 
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 : تاکوي گوشت 57دستور تهیه شماره 
 
 وعده 4: مقدار تهیهساعت            8تا  4: زمان پختدقیقه          15: ان آماده سازيزم
 

 

  :توضیحات
  است، که ما در اینجا نسخه کتوژنیک آن را آموزش خواهیم داد.  پرطرفدار و خوشمزه بسیار مکزیکی غذاي یک گوشت تاکوي

  
 

  مواد مورد نیاز:
 1 عدد لیموترش 
 2 وانفنجان آب استخ 
 2 ق غذاخوري روغن زیتون 
 1 ق غذاخوري زیره 
 1 ق غذاخوري پونه کوهی 
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 
 یک چهارم ق چایخوري پودر میخک 
  گرم گوشت راسته گوسفندي 400یک کیلو و 
  

  سس:
 ] 2نصف فنجان مایونز خانگی[ 
 3 ق غذاخوري روغن زیتون 
 مقداري پودر سیر 
  

  دسر:
 عدد کاهوي برگ برگ شده یک 
 8 عدد تربچه ریز شده 
 2  عدد تره فرنگی خرد شده (فقط قسمت هاي

 سبز آن)
 
 
 

  طرز تهیه:
آبلیموي تازه را بگیرید و به دو بخش تقسیم کنید. بخش اول را همراه با آب  -1

استخوان، روغن زیتون، زیره، پونه کوهی، نمک، فلفل و میخک در زودپز (یا آرام 
و خوب هم بزنید. سپس باقیمانده آبلیمو و گوشت را به آن اضافه  پز) ریخته

 کرده و گوشت ها را خوب به آن آغشته کنید. 

ساعت بپزید. در صورتیکه از آرام  4اگر از زودپز استفاده می کنید، آنرا به مدت  -2
 ساعت باشد.  8تا  6پز استفاده می کنید، زمان پخت باید 

 بجوشانید تا آب آن کاهش یابد. پس از پخت با درب باز آن را  -3

در این حین به تهیه سس مشغول شوید: در یک کاسه کوچک مایونز، روغن  -4
 زیتون و پودر سیر را هم بزنید.

بشقاب بچینید و سپس گوشت پخته  8براي سرو کردن برگ هاي کاهو را در  -5
گی نشده را به طور مساوي بین آنها تقسیم کنید و روي آن را با تربچه و تره فر

 تزئین نموده و نوش جان کنید! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
روز در یخچال  3این غذا در ظرف در بسته تا  -1

  قابل نگهداري است. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   34,4کل چربی:       /      310کالري موجود در چربی:        /           454کالري: 

گرم      3,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   541ســدیم:       /   میلی گرم  160کلســترول:     /گرم      7,4ده: شــ
 گرم 32,5پروتئین:      /گرم      0,7قند:        /گرم       0,8فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
29 % 

  کربوهیدرات
3 % 

  چربی
68 % 
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 : گوشت بره با نارگیل 58ره دستور تهیه شما
 

  وعده 8: مقدار تهیهدقیقه            85: زمان پختدقیقه              25: زمان آماده سازي

  :توضیحات
 یشاید تجربه برخی از طعم هاي جدید براي ما ایرانی ها که به ذائقه هاي خاصی عادت کرده ایم در ابتدا کمی عجیب باشد، اما تنوع غذایی م

تواند روحیه بهتري به شما داده و شما را در مسیر اجراي رژیم تان مصمم تر سازد. همانطورکه می دانید یکی از نقاط ضعف اصلی رژیم هاي 
غذایی مرسوم عدم تنوع آنهاست، که فرد را پس از مدتی خسته و دلزده می کند، که در این مجموعه همانطور که می بینید این نقیصه بر 

  به تنوع غذایی در سبد رژیمی شما اهمیت خاصی داده شده است.  طرف شده و
 

  مواد مورد نیاز:
 1 ) گرم) 600عدد نارگیل کوچک 

 1 فنجان روغن نارگیل 

 450 گرم گوشت بره خرد شده 

 400  میلی لیتر شیر نارگیل (مراجعه به
 ])6پاورقی دستور [

 8  عدد تره فرنگی خرد شده (فقط بخش هاي
 سبز)

 2 پودر کاري ق غذاخوري 

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 2 ق غذاخوري پودر خردل زرد 

 1 ق چایخوري نمک دریا 

 مقداري گشنیز ساطوري 

 500 گرم گل کلم پخته شده و خرد شده 

 
 

  طرز تهیه:
 درجه سانتیگراد) داغ کنید. 190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1
، به صورت ورقه هاي نازك ابتدا نارگیل را پس از گرفتن آب آن و پوست کندن -2

 ببرید.
نارگیل ها، روغن نارگیل، گوشت بره، شیر نارگیل، تره فرنگی، پودر کاري، سرکه  -3

سیب، خردل و نمک را در یک قابلمه بجوشانید. پس از جوش زدن با حرارت 
دقیقه بخار پز نمایید، تا زمانیکه نارگیل ها و گوشت  75کم و درب بسته به مدت 

  ها نرم شوند.
بشقاب  8پونه کوهی را به آن اضافه کرده و همراه با کلم هاي پخته شده در  -4

  سرو کنید. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

 

  :نکات
 در و روز 4 تا یخچال در بسته در ظرف در -2

(می توانید  است نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر
کلم ها هم همراه گوشت بره در فریزر نگه 

 دارید). 
  

  در هر وعده):( مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   48,8کل چربی:       /      439کالري موجود در چربی:        /           556کالري: 
گرم      10کربوهیدرات:       /میلی گرم   315ســدیم:       /   میلی گرم  51کلســترول:     /گرم      40,3شــده: 

 گرم 19,3پروتئین:      /گرم      3,9قند:         /گرم       4,3فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
14 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
79 % 
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 : کباب بره 59دستور تهیه شماره 
 

  وعده 6: مقدار تهیهدقیقه            15: زمان پخت           دقیقه 15: زمان آماده سازي

  :توضیحات
یا ماست و خیار یونانی سرو می شود. بهتر است زاتزیکی را یک روز قبل تهیه کنید و در یخچال نگهداري  (TZATZIKI)زیکی این کباب با زات

  نمایید. اما اگر فرصت اینکار را نداشتید میتوانید زاتزیکی را همان روز همراه کباب بره تهیه و سرو نمایید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  زاتزیکی:

 1 گیلفنجان پودر نار 
 یک عدد خیار سبز رنده شده 
 2 ق غذاخوري روغن زیتون 
 1 ق غذاخوري سرکه سیب 
 1 وید ساطوريق غذاخوري ش 
 یک لیمو پوست رنده شده نصف 
 یک لیمو آبِ نصف 
 1 حبه سیر کوچک ریز شده 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 
 یک چهارم ق چایخوري فلفل سیاه 

  کباب:
 450 گرم گوشت بره چرخکرده 
 فنجان آب یک چهارم 
 3  ق چایخوري چاشنی باهارات (مراجعه به

 ])25دستور [
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 6 ) سانتی) 25عدد سیخ چوبی بلند 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کرده و یک  190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1

 عدد سینی فر و کاغذ روغنی آماده کنید. 
 دقیقه بخیسانید. 30آب حداقل ابتدا سیخ هاي چوبی را در  -2
: تمام مواد مورد نیاز را در یک کاسه کوچک ریخته و هم تهیه زاتزیکی -3

 بزنید. سپس روي آنرا پوشانده و در یخچال بگذارید. 
ق چایخوري از ادویه باهارات  2: گوشت بره، آب، آماده سازي گوشت کباب -4

 و نمک را در یک کاسه متوسط با دست به خوبی ورز دهید.
گوشت را به شش قسمت مساوي تقسیم کرده و هر قسمت را به شکل استوانه  -5

 اي در آورید. سپس سیخ هاي چوبی را از میان هریک بگذرانید. 
مقداري باقیمانده از ادویه باهارات را روي کباب ها پاشیده و سیخ ها را در  -6

 دقیقه درون فر بپزید. 15الی  10سینی فر قرار داده و 
 در یک بشقاب همراه با یک چهارم فنجان زاتزیکی سرو نمایید. هر کباب را   -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
 

  :نکات
روز در یخچال  4کباب ها را در ظرف دربسته تا  -1

ماه در فریزر می توانید نگه دارید. زاتزیکی  1و تا 
روز در یخچال قابل  3نیز در ظرف در بسته تا 

 نگهداري است. 
  : دستورالعمل کرب آپ

کی را کنار گذاشته و کباب ها را همراه با کرب آپ زاتزی
] برنج 18[مراجعه به صفحه  نماییدانتخابی خود میل 

  سفید پخته شده انتخاب خوبی است.
  

  (در هر وعده معادل یک سیخ کباب و یک چهارم فنجان زاتزیکی): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   22,9کل چربی:       /      206کالري موجود در چربی:        /           274کالري: 
گرم      3,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   528ســدیم:       /   میلی گرم  54کلســترول:     /گرم      14,1شــده: 

  گرم 13,8پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0,5فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
20 % 

  کربوهیدرات
5 % 

  چربی
75 % 
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 : خوراك مرغ و زیتون 60دستور تهیه شماره 
 

  وعده 8: مقدار تهیهدقیقه         50: حدود زمان پختدقیقه         20: زمان آماده سازي

  :توضیحات
و هم دلتان یک غذاي گرم و خانگی می خواهد بسیار مناسب است. ضمنا در تهیه این غذا می این دستور براي مواقعی که هم وقت ندارید 

  توانید ابتکار عمل داشته باشید، مثال به جاي مرغ از ماهی و به جاي پیاز از کلم برگی یا کدو استفاده کنید. 
 

  مواد مورد نیاز:
 1 عدد لیموترش 
 نصف فنجان روغن زیتون 
 200 هگرم کرفس خرد شد 
 2 عدد پیاز سفید کوچک خرد شده 
 380 گرم زیتون بدون هسته 
 دو سوم فنجان جعفري ساطوري 
 8 حبه سیر کوچک ریز شده 
 زماريمقداري ر 
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 نیم ق چایخوري فلفل سیاه 

---------  
 4 ) گرم) 900عدد سینه مرغ با استخوان 
 1  ق غذاخوري ادویه ایتالیایی (مراجعه به

 ])17[پاورقی 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 
 
 

  طرز تهیه:
 درجه سانتیگراد) داغ کنید.  190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1
آب لیمو را بگیرید و تفاله آن را نگه دارید. سپس آبلیمو، تفاله هاي لیمو و  -2

ن را درون یک بقیه مواد بخش اول را در کاسه اي بزرگ هم بزنید. سپس آ
 ماهی تابه یا سینی فر پهن کنید. 

قطعات مرغ را روي آن قرار داده و ادویه ایتالیایی و نصف ق چایخوري نمک  -3
 و فلفل را روي آن بپاشید.

دقیقه درون فر قرار دهید تا زمانی  55الی  45ماهی تابه یا سینی را به مدت  -4
 که آب آن کشیده شود. 

بیرون آورده و سینه مرغ هاي پخته شده را به دو  ماهی تابه یا سینی را از فر -5
 8قسمت تقسیم کنید. تفاله هاي لیم را برداشته و مخلوط باقیمانده را میان 

کاسه به طور مساوي تقسیم کنید. سپس مرغ ها را روي آن قرار داده و نوش 
 جان کنید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
 فریزر در و روز 4 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

  : دستورالعمل کرب آپ
روغن زیتون را کنار گذاشته و مرغ ها را بدون پوست 
و استخوان استفاده کنید، و سپس همراه با کرب آپ 

] یک 18نمایید [مراجعه به صفحه انتخابی خود میل 
کاسه کوچک از میوه هاي خردشده انتخاب خوبی 

 است.
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   26کل چربی:       /      234کالري موجود در چربی:        /           463کالري: 

     /گرم      13,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   952سدیم:       /   میلی گرم  130کلسـترول:      /گرم      4,5
 گرم 43,9پروتئین:      /گرم      1,7قند:         /     گرم  4,3فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
38 % 

  کربوهیدرات
11 % 

  چربی
51 % 
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 : ران بوقلمون با سرکه بالزامیک 61دستور تهیه شماره 
 

  ساعت 1: زمان پختساعت براي خواباندن           1دقیقه + حداقل  5: زمان آماده سازي
 وعده 8: همقدار تهی

 

  :توضیحات
ا عاین یک خوراك ساده و خشمزه است که با ران بوقلمون تهیه می شود. البته شما می توانید به جاي آن از ران مرغ هم استفاده کنید. ولی قط

  طعم این غذا با ران بوقلمون به دلیل داشتن چربی بیشتر بسیار عالی تر خواهد بود
 

  مواد مورد نیاز:
  
 هارم فنجان سرکه بالزامیک یک چ 

 یک چهارم فنجان روغن زیتون 

 1  ق غذاخوري سس خردل دیجون (مراجعه به
 ])2پاورقی دستور [

 2 ق چایخوري نمک دریا 

 1  ق چایخوري ادویه ایتالیایی (مراجعه به پاورقی
 ])17دستور [

  گرم ران بوقلمون با پوست و  200یک کیلو و
 استخوان 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
روغن، خردل، نمک و ادویه را در کاسه اي ریخته و خوب با همزن هم سرکه،  -1

ساعت در یخچال  1بزنید. سپس ران بوقلمون ها را در آن خوابانده و حداقل 
 قرار دهید.

درجه سانتیگراد) داغ کرده و ران  177درجه فارنهایت ( 350فر را تا دماي  -2
دقیقه  60تا  55ه مدت بوقلمون هاي آماده شده را درون سینی فر بچینید و ب

دقیقه در ماکروویو سرخ  5الی  3بپزید. سپس از فر خارج کرده و به مدت 
 کنید. 

 دقیقه سرد شود.  5بگذارید قبل از سرو کردن  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
 فریزر در و روز 4 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

   :دستورالعمل کرب آپ
این غذا را به همین صورت می توانید همراه کرب آپ 

 ].18نمایید [مراجعه به صفحه انتخابی خود مصرف 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   24,9کل چربی:       /      224کالري موجود در چربی:        /           333کالري: 

     /گرم      0,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   491سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      0,9شده: 
 گرم 27,1پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
33 % 

  کربوهیدرات
0 % 

  چربی
67 % 
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 ره اي: سوپ مرغ کَ 62دستور تهیه شماره 
 

  وعده 4: مقدار تهیهدقیقه         45: زمان پختدقیقه           10: زمان آماده سازي

  :توضیحات
ــوم در غذاهاي هندي    ــتان ابداع کرده، و در آن از ادویه جات مرس ــپزي به هندوس ــتور تهیه را خانم لین ووگل در یک تور آموزش آش این دس

  استفاده نموده است.  
 

  مواد مورد نیاز:
 ک سوم فنجان روغن نارگیلی 
 600 گرم ران مرغ پوست کنده و خرد شده 
 نصف فنجان پیاز سفید خرد شده 
 2 حبه سیر کوچک ریز شده 
 1 تکه زنجبیل کوچک آسیاب شده 
 400 گرم گوجه فرنگی خرد شده 
 1 فنجان اشکنه مرغ 
 1 عدد برگ بو 
 1 ق غذاخوري پودر کاري 
 1 ق چایخوري زیره 
 1 ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري گشنیز ساطوري 
 یک چهارم ق چایخوري میخک 
 مقدار دلخواه فلفل سیاه 
 مقدار کمی هل 
 ] 6یک سوم فنجان شیر نارگیل (مراجعه به پاورقی دستور([ 
 3 ] 9ق غذاخوري آرد بادام (مراجعه به پاورقی دستور([ 
 1 ق غذاخوري آبِ لیموي تازه 
 ده (براي تزئینمقداري گشنیز ساطوري و تره فرنگی خرد ش( 

 
 

  طرز تهیه:
ذوب 0روغن نارگیل را در یک ماهی تابه بزرگ با حرارت مالیم  -1

دقیقه در آن تفت دهید تا  10کرده و تکه هاي مرغ را به مدت 
 طالیی رنگ شوند.

دقیقه دیگر نیز به تفت  5پیاز، سیر و زنجبیل را اضافه کرده و  -2
 دادن ادامه دهید. 

رغ، برگ بو، پودر کاري، زیره، نمک، گشنیز، گوجه فرنگی، اشکنه م -3
میخک، فلفل و هل را اضافه کرده و هم بزنید. سپس درب آنرا 

دقیقه  20گذاشته و پس از جوش زدن، حرارت آن را کم کنید تا 
 بخارپز شود. 

شیر نارگیل، آرد بادام و آبلیمو را اضافه کنید، سپس حرارت را  -4
 بپزید.دقیقه  5کمی بیشتر کرده و به مدت 

کاسه سرو، و باگشنیز و تره  4برگ بو را خارج کرده، و غذا را در  -5
 فرنگی تزئین کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 قابل ماه 1 تا فریزر در و روز 4 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري
 

  : دستورالعمل کرب آپ
ب ق غذاخوري کاهش داده و همراه کر 1مقدار روغن نارگیل را به 

 ].18مصرف نمایید [مراجعه به صفحه آپ انتخابی خود 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   31,3کل چربی:       /      281کالري موجود در چربی:        /           450کالري: 
گرم      7,6کربوهیدرات:       /یلی گرم  م 716ســدیم:       /   میلی گرم  126کلســترول:     /گرم      20,5شــده: 

 گرم 34,4پروتئین:      /گرم      3,5قند:         /گرم       2,2فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
30 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
63 % 
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 : مرغ با سس آلفردو 63دستور تهیه شماره 
 

  وعده 4: مقدار تهیهدقیقه            35: ان پختزمدقیقه           15: زمان آماده سازي

  :توضیحات
  این غذا با سس ایتالیایی و معروف آلفردو تهیه می شود. امیدواریم از طبخ آن لذت ببرید.

 
  مواد مورد نیاز:

 4 ) گرم) 600عدد ران مرغ 
 2 ق چایخوري نمک دریا 
 2 ق چایخوري فلفل سیاه 

-------  
  سس آلفردو:

 1 یر فنجان ش 
 یک چهارم فنجان روغن نارگیل 
 2 ق چایخوري سرکه سیب 
 2 ق غذاخوري روغن زیتون 
 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 
 6 عدد زرده تخم مرغ بزرگ 

-------  
 1 ] براي سرو کردن75بسته زودل و دودل [  
 (براي تزئین) مقداري جعفري ساطوري 
 
 
 

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کنید. ران مرغ ها  205درجه فارنهایت ( 400 فر را تا دماي -1

ق چ فلفل سیاه به آنها  2ق چ نمک و  2را در یک ماهی تابه یا سینی فر بچینید. 
 دقیقه درون فر قرار دهید تا سرخ شوند.  30اضافه کرده و به مدت 

تون، نمک در این حین سس را آماده کنید: شیر، روغن نارگیل، سرکه، روغن زی -2
و فلفل را در یک ماهی تابه کوچک ریخته و بجوشانید، پس از جوش زدن حرارت 

  شعله را کم کنید.
در یک کاسه متوسط شیشه اي یا چینی زرده هاي تخم مرغ را به آرامی هم  -3

بزنید، و در این حین آرام آرام مخلوط شیر داغ را به آن اضافه کنید و همینطور 
  به هم زدن ادامه دهید.

سپس مخلوط شیر و تخم مرغ را داخل ماهی تابه برگردانده و روي شعله قرار  -4
دقیقه ادامه  1دهید و بدون توقف هم بزنید، و اینکار را با حرارت مالیم حداقل 

 دهید. سس آلفردوي شما آماده است. 
بشقاب تقسیم کرده ، مرغ ها را به آنها اضافه کرده و روي آن  4نودل ها را میان  -5

 لفردو بریزید و با جعفري تزئین کنید. سس آ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
سس و نودل ها در ظرف هاي دربسته جداگانه  -1

 روز در یخچال قابل نگهداري است.  4تا 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   56,2کل چربی:       /      506کالري موجود در چربی:        /           651کالري: 

     /گرم      5,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   1226سدیم:       /   میلی گرم  462کلسترول:     /گرم      25,4
 گرم 30,8پروتئین:      /گرم      1,9قند:         /گرم       1,7فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
19 % 

  کربوهیدرات
3 % 

  بیچر
78 % 
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 : خوراك مرغ و گردو 64دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه           20: حدود زمان پختدقیقه          10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  هر چند ضرورتی ندارد، اما بهتر است گردو ها را قبال در آب خیسانده و بو داده کنید.

  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 چهارم فنجان کره حیوانی یک 

 300  گرم گوشت ران مرغ بدون پوست و
 استخوان (ریز خرد شده)

 8 (ریز شده) ورقه ژامبون 

 4 ) گرم) کلم برگی سبز یا  470فنجان
 قرمز (خرد شده)

 1 ق غذاخوري پونه کوهی 

 1 ق چایخوري نمک دریا 

 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 

 نصف فنجان گردو 

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 
 
 

  طرز تهیه:
کره حیوانی را در قابلمه با حرارت متوسط ذوب کرده و مرغ ها و ژامبون خرد شده  -1

 دقیقه تفت دهید. 10را به آن اضافه کنید و حدود 

کلم، پونه کوهی، نمک و فلفل را اضافه کرده و درب قابلمه را بگذارید و با حرارت  -2
 دقیقه بپزید.  6مالیم حدود 

 دقیقه دیگر نیز بخارپز شوند.  5ه کرده و بگذارید گردو و سرکه را اضاف -3

 پیاله سرو کرده و نوش جان کنید 4در  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
کره حیوانی را کنار گذاشته و براي طبخ مرغ ها 

تون استفاده کنید و از یک یا دو قاشق روغن زی
همراه کرب آپ انتخابی خود مصرف نمایید 

]. سیب زمینی آب پز و 18[مراجعه به صفحه 
 نعنا می تواند انتخاب خوبی باشد. 

  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   49,6کل چربی:       /      446کالري موجود در چربی:        /           592کالري: 

     /گرم      10,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   952سدیم:       /   میلی گرم  116کلسترول:     /گرم      14,8
 گرم 25,9پروتئین:      /گرم      4,7قند:         /فیبر رژیمی: ....  گرم     

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
18 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
75 % 



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  134 
  

 : کرامبل مرغ 65دستور تهیه شماره 
 

  وعده 4: مقدار تهیهدقیقه            45: زمان پختدقیقه            25: زمان آماده سازي

  :توضیحات
  یم.دقیقه صرفه جویی خواهد شد، آموزش می ده 30در این دستور، تهیه کرامبل مرغ را با روشی ابتکاري که در زمان آماده سازي آن حداقل 

 
  مواد مورد نیاز:

 مقداري روغن نارگیل 
 

  مغز (مایه):
  یک چهارم فنجان روغن نارگیل یا کره

 حیوانی
 450 گرم گوشت ران مرغ خرد شده 
 یک سوم فنجان کرفس خرد شده 
 یک چهارم فنجان پیاز سفید خرد شده 
 یک چهارم فنجان هویج خرد شده 
 دو حبه سیر کوچک ریز شده 
 1 عدد گل کلم کوچک 
 2 نجان اشکنه مرغف 
 سه چهارم ق چایخوري نمک دریا 
 نصف ق چایخوري پودر پیاز 
  

  کرامبل (خمیر):
 1 (از باال) ق غذاخوري آبِ گل کلم پخته 
  + ق غذاخوري آرد  2یک چهارم فنجان

 نارگیل
  یک چهارم فنجان روغن نارگیل 
 1 عدد تخم مرغ 
 نصف ق چایخوري پودر سیر 
 نصف ق چایخوري پودر پیاز 
 
 

  رز تهیه:ط
درجه سانتیگراد) داغ کرده و کف یک  177درجه فارنهایت ( 350فر را تا دماي  -1

 قابلمه نسوز فر را با روغن نارگیل کمی چرب کنید. 

روغن نارگیل یا کره حیوانی را در یک ماهی تابه با حرارت مالیم  تهیه مغز (مایه): -2
پس کرفس، پیاز، هویج دقیقه تفت دهید. س 10ذوب کرده و مرغ ها را در آن حدود 

 دقیقه دیگر تفت دهید، و بعد از روي شعله بردارید.  5و سیر را اضافه کرده و 
گل کلم را به قطعات بزرگ تقسیم کرده و همراه با اشکنه مرغ درون یک قابلمه  -3

بریزید. درب آن را گذاشته و با حرارت باال بجوشانید، و پس از جوش زدن حرارت را 
دقیقه بخار پز شود. سپس کلم هاي پخته شده را همراه با  15د کم کرده و بگذاری

 1نصف فنجان از آبِ کلم ها درون مخلوط کن ریخته و همراه با نمک و پودر پیاز 
 دقیقه میکس کنید. 

کلم هاي میکس شده را در ماهی تابه حاوي مرغ ها بریزید و هم بزنید، سپس  -4
 نتقل کنید. محتویات ماهی تابه را به قابلمه نسوز فر م

ق غذاخوري از آبِ کلم، آرد نارگیل، روغن نارگیل، تخم مرغ، پودر  1: تهیه کرامبل -5
سیر و پودر پیاز را در یک کاسه متوسط با دست به خوبی ورز دهید تا به شکل خمیر 

 درآید. 
خمیر به دست آمده را روي محتویات قابلمه نسوز ریخته و یکدست کنید. سپس به  -6

دقیقه درون فر بگذارید تا روي آن طالیی رنگ شود و فورا سرو  30الی  25مدت 
 کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

  نگهداري است.

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   34,7کل چربی:       /      312کالري موجود در چربی:        /           474کالري: 
گرم      10,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   359سدیم:       /   میلی گرم  137کلسترول:     /گرم      26,6شـده:  

 گرم 30پروتئین:      /گرم      2,5قند:         /گرم       4,8فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
25 % 

  کربوهیدرات
9 % 

  چربی
66 % 
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 : خوراك بال مرغ و اسفناج 66دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهدقیقه          40: زمان پختدقیقه            10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  در این دستور، می توانید به جاي بال مرغ از ران یا سینه مرغ هم استفاده کنید.

  
 

  مواد مورد نیاز:
  مرغ گرم بال 900

  سس:
 نصف فنجان تره فرنگی خرد شده 

 یک سوم فنجان روغن زیتون 

 یک سوم فنجان اشکنه مرغ 

  یک چهارم فنجان کره بادام زمینی (یا
 کره معمولی)

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 1 ق غذاخوري آبِ لیموي تازه 

 1 ق چایخوري سس تند 

 یک چهارم ق چایخوري فلفل قرمز 

  
  اسفناج:

 3 ونق غذاخوري روغن زیت 

 500 گرم اسفناج خرد شده 

 مقداري پودر سیر و فلفل سیاه 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
 درجه سانتیگراد) داغ کنید. 190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1

محتویات سس را درون یک کاسه بزرگ ریخته و خوب هم بزنید. سپس بال ها را به  -2
 آن آغشته کنید.

دقیقه درون فر  30ه و به مدت بال هاي آغشته به سس را درون سینی فر چید -3
درجه سانتیگراد) افزایش  220درجه فارنهایت ( 425بگذارید، سپس حرارت فر را به 

 داده و ده دقیقه دیگر بپزید.

ق روغن زیتون را درون ماهی تابه ریخته و  3در این حین، اسفناج ها را آماده کنید:  -4
 دقیقه تفت دهید.  5رده و حدود داغ کنید. سپس اسفناج ها و ادویه را به آن اضافه ک

 بشقاب سرو کرده و نوش جان کنید.  6بال ها و اسفناج را به طور مساوي در  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   48,2کل چربی:       /      433ی: کالري موجود در چرب       /           584کالري: 
گرم      6,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   653ســدیم:       /   میلی گرم  116کلســترول:     /گرم      9,7شــده: 

 گرم 31,4پروتئین:      /گرم      1,2قند:         /گرم       1,1فیبر رژیمی:      /

 : هانسبت ماکرو

  پروتئین
22 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
74 % 
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 : والدورف گوجه فرنگی 67دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیهدقیقه                                    10: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
سفندي چرخکرده (پخته شده) نیز استفاده کنید. ضمنا در این در این دستور تهیه سریع و خشمزه می توانید به جاي مرغ پخته از گوشت گو
که در ایران کمیاب است، می توانید به جاي آن از فلفل دلمه  دستور از نوعی گوجه فرنگی بزرگ به نام گوجه ي هوتوس استفاده می شود

  استفاده کنید. 
  
 

  مواد مورد نیاز:
 4 بزرگ (یا فلفل دلمه) فرنگی جهعدد گو  

  دورف:ساالد وال
 2 ) گرم) ران مرغ خرد شده و آب پز  300فنجان

 (یا بخار پز)

 1 فنجان کرفس خرد شده 

 ] یا مایونز معمولی2نصف فنجان مایونز کتو [ 

 نصف فنجان سیب قرمز خرد شده 

 نصف فنجان گردوي آسیاب شده 

 1  + ق چایخوري آبِ لیموي تازه 1ق غذاخوري 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 1 ویاقطره است 

 (براي تزئین) مقداري جعفري ساطوري 

 
 

  طرز تهیه:
 محتویات ساالد را در کاسه اي بزرگ هم زده و کنار بگذارید. -1

 گوجه فرنگی ها از باال بریده و درون آنرا با قاشق خالی کنید. -2

 درون گوجه ها را با ساالد والدورف پر کرده و روي آنرا با جعفري تزئین کنید.  -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
ران مرغ را با سینه مرغ جایگزین کرده و مایونز را به 
یک چهارم فنجان کاهش دهید، گردو ها نیز کنار 
بگذارید و به جاي آن از نصف فنجان کشمش استفاده 

  کنید. 
  هر گوجه شکم پر):(در  مغذيمیزان مواد 

چربی اشــباع       /    گرم   41,6کل چربی:       /      374کالري موجود در چربی:        /           507کالري: 
گرم      10,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   364ســدیم:       /   میلی گرم  80کلســترول:     /گرم      7,3شــده: 

  گرم 22,6پروتئین:      /گرم      6,1قند:         /     گرم  3,6فیبر رژیمی:      /
  

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
18 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
74 % 
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 : شفردز پاي 68دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیه دقیقه        35: زمان پختدقیقه               15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
است، که در آن به جاي گوشت قرمز از میگو و به جاي سبزیجات مختلف از تره  51پاي این دستور نسخه سازگار شده ي غذاي معروف شفردز

  فرنگی (یا پیازچه) استفاده می شود. 
 

  مواد مورد نیاز:
  مغزي (مایه):

 ن)یک چهارم فنجان روغن نارگیل (یا زیتو 

 2  فنجان تره فرنگی (یا پیازچه) خرد شده (فقط
 بخش هاي سبز)

 دو و نیم فنجان میگوي پخته و ساطوري شده 

  یک چهارم فنجان شیر نارگیل (مراجعه به پاورقی
]6([ 

 یک چهارم فنجان شوید ساطوري 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

  
  چاشنی:

 3 فنجان شلغم بخارپز (آب پز) ساطوري 

 یر نارگیلیک چهارم فنجان ش 

 2 (یا زیتون) ق غذاخوري روغن نارگیل 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 یک چهارم ق چایخوري فلفل سیاه 

 سه عدد زرده تخم مرغ بزرگ 

 
 

  طرز تهیه:
 درجه سانتیگراد) داغ کنید.  205درجه فارنهایت ( 400فر را تا دماي  -1
تابه بزرگ داغ تهیه مغزي (مایه): یک چهارم فنجان از روغن را در یک ماهی  -2

دقیقه در آن تفت دهید. سپس میگو ها، شیر نارگیل،  5کرده و پیاز ها را 
دقیقه دیگر نیز به تفت دادن ادامه دهید.  2شوید و نمک را اضافه کرده و 

 سپس محتویات ماهی تابه را در یک قابلمه نسوز مخصوص فر بریزید. 
ن، نمک و فلفل را در تهیه چاشنی: شلغم هاي پخته شده، شیر نارگیل، روغ -3

مخلوط کن ریخته و کمی میکس کنید، سپس زرده تخم مرغ ها را اضافه 
 کردن و دوباره میکس نمایید. 

مخلوط به دست آمده را روي میگوهاي درون قابلمه به طور یکدست بریزید.  -4
 دقیقه درون فر گذاشته تا روي آن طالیی رنگ شود.  25سپس قابلمه را 

 و سرو نمایید.  از فر بیرون آورده -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   20,6کل چربی:       /      185کالري موجود در چربی:        /           301کالري: 

     /گرم      10,4کربوهیدرات:       /میلی گرم   737سدیم:       /   میلی گرم  158سترول: کل    /گرم      16,3
 گرم 18,4پروتئین:      /گرم      4قند:         /گرم       2,5فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
24 % 

  کربوهیدرات
14 % 

  چربی
62 % 

                                            
  .ددار بسیاري طرفداران و بوده توجه مورد کشور این نقاط تمام در که انگلیسی است اصیل غذاي شفردز پاي یک 51 
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 : تاکويِ میگو 69دستور تهیه شماره 
 
 وعده) 4تاکو (براي  8: مقدار تهیهدقیقه                            5: مان آماده سازيز
 

 

  :توضیحات
این دستور یکی از معدود دستورهاي این کتاب است که در آن مصرف مقداري کمی نان مجاز است (ترجیحا نان سفید). پس از آن لذت 

  ببرید 
 
  

  مواد مورد نیاز:
  
 1 پخته فنجان میگوي 

 2 گوجه فرنگی کوچک خرد شده 

 یک سوم فنجان تربچه خرد شده 

 آبِ یک عدد لیموترش 

 3 ق غذاخوري روغن زیتون 

 3 ق غذاخوري فلفل دلمه اي سبز ساطوري 

 2  (یا قرمز) ق غذاخوري فلفل دلمه اي زرد
 ساطوري

 2  ق غذاخوري گشنیز ساطوري (و مقداري براي
 تزئین)

 1 ق غذاخوري سس تند 

  نعنا خشکمقداري 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 8 (براي سرو کردن) عدد نان کوچک 

 
 
 

  طرز تهیه:
 تمام مواد را به جز نان ها در یک کاسه بزرگ ریخته و خوب مخلوط کنید.  -1

قسمت مساوي تقسیم کرده  و همراه نان ها سرو نمایید، می  8سپس به  -2
 توانید روي آن را با گشنیز تزئین نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
مغزي و چاشنی به طور جداگانه در ظرف دربسته  -2

  روز در یخچال قابل نگهداري است.  3تا 

  تاکو): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
ع شده: چربی اشبا      /    گرم   19,5کل چربی:       /      176کالري موجود در چربی:        /           297کالري: 

     /گرم      5,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   747ســدیم:       /   میلی گرم  129کلســترول:     /گرم      4,4
 گرم 24,9پروتئین:      /گرم      3,4قند:         /گرم       1,1فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
33 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
60 % 
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 قزل آالي شکم پر:  70ه شماره دستور تهی
 

  دقیقه 20: زمان پختدقیقه                        5: زمان آماده سازي
 وعده 4: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
د وقطعا طبخ غذاهاي دریایی نسبت به دیگر غذاها کمی دشوارتر است و نیاز به دقت بیشتري دارد. نویسنده این دستور تهیه را از مادر خ

  آموخته و به او تقدیم کرده است
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 عدد قزل آالي پاك شده 

 2 ق غذاخوري روغن زیتون 

 2  ق چایخوري شوید خشک 

 1 ق چایخوري آویشن خشک 

 نصف ق چایخوري فلفل سیاه 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 نصف یک لیمو 

 مقداري تره فرنگی 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 درجه سانتیگراد) داغ کنید. 205درجه فارنهایت ( 400فر را تا دماي  -1

ماهی ها را درون سینی فر گذاشته و روي آن روغن بریزید. سپس در یک  -2
کاسه کوچک سبزیجات معطر، فلفل و نمک را مخلوط کنید و روي ماهی ها 

 بپاشید. 

لیمو هاي بریده شده را به همراه تره فرنگی درون ماهی ها قرار داده و سینی  -3
 دقیقه درون فر قرار دهید. 20را به مدت فر 

 بشقاب سرو نمایید.  4ماهی ها را به دو قسمت بریده و در  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 

  :نکات
 فریزر در و روز 4 تا یخچال در بسته در ظرف در -3

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

  : دستورالعمل کرب آپ
پ ق کاهش داده و همراه کرب آ 1روغن زیتون را به 

 ].18انتخابی خود مصرف نمایید [مراجعه به صفحه 
 

  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   12کل چربی:       /      108کالري موجود در چربی:        /           219کالري: 

فیبر      /گرم      0,9کربوهیدرات:       / میلی گرم  186سدیم:       /   میلی گرم  74کلسـترول:      /گرم      2
 گرم 26,9پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
49 % 

  کربوهیدرات
2 % 

  چربی
49 % 
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 : سالمون با سس شوید 70دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 15: حدود زمان پخت                دقیقه                       5: زمان آماده سازي
 وعده 4: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
ه بدر نسخه اصلی، این دستور با ماهی سالمون تهیه می شود، اما اگر به سالمون دسترسی نداشتید می توانید از تُن ماهی استفاده کنید. فقط 

  مال بگیرید. خاطر داشته باشید حتما روغن آن را قبل از استفاده کا
 

  مواد مورد نیاز:
  
  یک چهارم فنجان روغن زیتون براي کف ماهی

 تابه
  سالمون:

 200 (یا تن ماهی بدون روغن) گرم سالمون 
 2 عدد تخم مرغ بزرگ 
 2 ق غذاخوري شوید ساطوري 
 لیمو آبِ یک نصف 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 
  

  سس شوید:
 1 فنجان مایونز 
 لیمو آبِ یک نصف 
 2 خوري شوید ساطوريق چای 
 نصف ق چایخوري فلفل سیاه  
 

  طرز تهیه:
 روغن را در یک ماهی تابه بزرگ داغ کنید. -1

تهیه سالمون ها: سالمون، تخم مرغ، شوید، آبلیمو و نمک را درون مخلوط  -2
کن ریخته و به خوبی میکس نمایید. سپس سه ق از مخلوط بدست آمده را 

قرص سالمون به  8کنید، تا در نهایت به صورت توپی درآورده و سپس پهن 
 دست آید.

 5الی  3سپس هر طرف از قرص هاي بدست آمده را در ماهی تابه به مدت  -3
 دقیقه سرخ کنید تا طالیی رنگ شود. 

تهیه سس شوید: تمام مواد مورد نیاز سس را درون کاسه اي ریخته و هم  -4
 بزنید.

 سرو نمایید. قرص سالمون را همراه با سس شوید  2در هر بشقاب  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
 تا یخچال در بسته در ظرف به طور جداگانه و در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر در و روز 4
  

  : دستورالعمل کرب آپ
مقدار مصرف سس شوید را به نصف کاهش داده و 
همراه کرب آپ انتخابی خود مصرف نمایید [مراجعه به 

 ].18صفحه 
  

  قرص سالمون): 2(در هر وعده معادل  مغذيواد میزان م
چربی اشــباع       /    گرم   37,4کل چربی:       /      337کالري موجود در چربی:        /           459کالري: 
گرم      4,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   331سـدیم:        /   میلی گرم  140کلســترول:     /گرم      16,4شـده:  

 گرم 25,8پروتئین:      /گرم      2,5قند:         /گرم       1,6فیبر رژیمی:      /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
23 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
73 % 
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 : خاگینۀ ساردین 72دستور تهیه شماره 
 

 دهوع 4: مقدار تهیهدقیقه             8: زمان پختدقیقه            5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  این دستور تهیه با ماهی ساردین تهیه می شود، در صورت عدم دسترسی به آن می توانید از تن ماهی (بدون روغن) استفاده کنید. 

 
  مواد مورد نیاز:

 ن روغن زیتون براي سرخ کردنیک سوم فنجا 
  خاگینه:
 125 گرم ساردین یا تن ماهی 
  9به پاورقی [نصف فنجان آرد بادام (مراجعه([ 
 2 عدد تخم مرغ بزرگ 
 2 ق غذاخوري جعفري ساطوري 
 2 (ریز شده) ق غذاخوري فلفل دلمه ي قرمز 
 2 حبه سیر ریز شده 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 
 یک چهارم ق غذاخوري فلفل سیاه 

  دسر:
 8 عدد برگ کاهو 
  1 عدد خیار حلقه شده 
 8 ق غذاخوري مایونز 
 (یا تره فرنگی) براي تزئین مقداري پیازچه 
 
 

  طرز تهیه:
 روغن را در یک ماهی تابه بزرگ داغ کنید. -1

تهیه خاگینه ها: تمام مواد الزم خاگینه را در یک کاسه به خوبی مخلوط  -2
ق از آن برداشته، به صورت توپی در آورده و بعد به  1کنید. سپس حدود 

 ت آید.عدد از این خاگینه ها به دس 16شکل قرص پهن کنید، تا در نهایت 

 دقیقه (براي هر طرف آن) سرخ کنید. 2خاگینه ها را به مدت  -3

برگ کاهو قرار داده و خیار ها را میان آنها تقسیم کنید.  2در هر بشقاب  -4
سپس مطابق شکل درون هر برگ دو خاگینه گذاشته و با پیازچه روي آنها را 

 تزئین کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 فریزر در و روز 3 تا خچالی در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

  : دستورالعمل کرب آپ
مایونز را به یک چهارم فنجان کاهش داده، و به جاي 

 350سرخ کردن خاگینه ها آنها را درون فر با دماي 
 15درجه سانتیگراد) به مدت  177درجه فارنهایت (

رف دقیقه بپزید و همراه کرب آپ انتخابی خود مص
 ].18نمایید [مراجعه به صفحه 

  
  خاگینه): 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 

چربی اشباع شده:       /    گرم   55,5کل چربی:       /      499کالري موجود در چربی:        /           612کالري: 
     /گرم      5,5کربوهیدرات:       /رم  میلی گ 731ســدیم:       /   میلی گرم  192کلســترول:     /گرم      7,6

  گرم 22,5پروتئین:      /گرم      1,8قند:         /گرم       1,9فیبر رژیمی: 
  

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
15 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
81 % 
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 : گل کلم برنجی 73دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 15: زمان پختدقیقه                                       15: زمان آماده سازي
 وعده 4: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
 يکلم ها را تا آن حدي بپزید که نرم شوند ولی له نشوند. این دستور تهیه به عنوان مکمل در کنار بسیاري از دستورهاي دیگر در برنامه ها

  نده شده است. رژیمی گنجا
 

  مواد مورد نیاز:
  
 یک سوم فنجان کره حیوانی 

 500 (درشت) گرم گل کلم رنده شده 

 1 فنجان اشکنه مرغ 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
کره را در ماهی تابه داغ کرده و سپس بقیه مواد را اضافه کنید. درب  -1

 دقیقه بخارپز شود. 10الی  8آنرا گذاشته و بگذارید 

 دقیقه دیگر حرارت دهید تا آب آن کشیده شود. 5درب را بردارید و  -2

 پیاله کوچک سرو نمایید.  4در  -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 است. 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
ق غذاخوري کاهش داده و به جاي گل  2کره حیوانی را به 

گرم) برنج سفید پخته شده استفاده  300نجان (ف 2کلم از 
 کنید. 

  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشــباع       /    گرم   17,2کل چربی:       /      155کالري موجود در چربی:        /           200کالري: 

     /گرم      6,6کربوهیدرات:       /گرم   میلی 137سدیم:       /   میلی گرم  16کلسترول:     /گرم      6,7شده: 
 گرم 4,6پروتئین:      /گرم      3قند:         /گرم       3,1فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
9 % 

  کربوهیدرات
13 % 

  چربی
78 % 
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 : بیسکوئیت نارگیلی 74دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 25: زمان پختد شدن          ساعت براي سر 1دقیقه +  15: زمان آماده سازي
 وعده) 12بیسکوئیت ( 12: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
  به عنوان غذاي مکمل در برنامه هاي رژیمی فصل دوم گنجانده شده است.

 
  مواد مورد نیاز:

  
 سه چهارم فنجان آب 

 3 (بدون طعم) ق غذاخوري پودر ژالتین 

 یک و نیم فنجان آرد نارگیل 

  چایخوري بکینگ پودرسه چهارم ق 

 مقدار کمی نمک 

  نصف فنجان شیر نارگیل (مراجعه به پاورقی
 ])6دستور شماره [

 6 ق غذاخوري روغن نارگیل 

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 (براي سرو کردن) سه چهارم فنجان روغن نارگیل 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 یک و کرده داغ) سانتیگراد درجه 190( فارنهایت درجه 375 دماي تا را فر -1

 .کنید آماده روغنی کاغذ مقداري و فر سینی

 آب و ژالتین را در قابلمه اي داغ کرده و کنار بگذارید. -2

آرد نارگیل، بکینگ پودر و نمک را با همزن مخلوط کنید. سپس شیر نارگیل،  -3
روغن نارگیل، سرکه و ژالتین آماده شده را به آن اضافه کرده و دوباره هم 

 بزنید. 

بیسکوئیت به صورت گرد شکل  12ده را سریعا با دست به مخلوط به دست آم -4
 داده و درون سینی فر بگذارید.

 دقیقه درون فر قرار دهید تا طالیی رنگ شوند. 25الی  20سینی را به مدت  -5

ق غذاخوري  1ساعت سرد شود و بعد هر بیسکوئیت را همراه با  1بگذارید  -6
 روغن نارگیل براي هر نفر سرو نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
 فریزر در و روز 5 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا
  

  : دستورالعمل کرب آپ
به جاي روغن نارگیل همراه با کرب آپ انتخابی خود 

 ].18سرو نمایید [مراجعه به صفحه 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   24,2کل چربی:       /      218ري موجود در چربی: کال       /           266کالري: 

فیبر      /گرم      7,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   147سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      21,3
 رمگ 4,4پروتئین:      /گرم      1,1قند:         /گرم       4,5رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
7 % 

  کربوهیدرات
11 % 

  چربی
82 % 
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 : زودل و دودل 75دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4فنجان براي  4: مقدار تهیهدقیقه                              5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
ست، که با کدو و تُرُب سفید درست می شود. ما در ایران تنها به یک نوع کدو این دستور در واقع جایگزین کتوژنیک براي نودل یا ماکارونی ا

دسترسی داریم، اما همانطور که تصویر می بینید در دنیا کدو به رنگ زرد نیز وجود دارد. ضمنا براي تهیه این دستور به یک رنده مخصوص 
چی برش دهید. با کمی حوصله با یک چاقوي تیز هم می توانید اینکار را انجام برش سبزیجات نیاز دارید، تا کدو ها و تُرُب ها را به صورت مارپی

  دهید.
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 ) گرم) 200عدد کدوي متوسط 
 400 گرم تُرُب سفید 
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
با کمک یک رنده مخصوص کدو ها و ترب ها را به صورت مارپیچی مطابق  -1

 شکل برش دهید. 
کمل دستورهاي دیگر در برنامه هاي رژیمی فصل دوم (این دستور به عنوان م

 گنجانده شده است). 
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
گرم      0چربی اشباع شده:       /      گرم 0کل چربی:       /      0کالري موجود در چربی:        /           16کالري: 

گرم       2فیبر رژیمی:      /گرم      4کربوهیدرات:       /میلی گرم   20سدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /
 گرم 2پروتئین:      /گرم      2قند:         /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
24 % 

  کربوهیدرات
67 % 

  چربی
0 % 



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  147 
  

 : پِستوي سبزیجات 76ر تهیه شماره دستو
 

 وعده 6: مقدار تهیهساعت براي خیساندن بادام ها         8دقیقه +  15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
د ارویکرد اصلی در این کتاب ایجاد تنوع غذایی در رژیم هاست، تا شما را خسته و دلزده نکند. در این دستور نیز نویسنده با استفاده از مو

  اولیه ساده و با کمی ابتکار عمل روش تهیه یک ساالد خشمزه را آموزش داده است. 
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 100 گرم ریحان تازه 
 ) گرم) بادام خیسانده  120سه چهارم فنجان

 شده و آسیاب شده
 سه چهارم فنجان جعفري 
 1 حبه سیر کوچک ریز شده 
 3 ق غذاخوري روغن زیتون 
 2  سیبق غذاخوري سرکه 
 1 ق غذاخوري آبلیموي تازه 
 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 
  

  همراه با:
 1 ] 75وعده زودل و دودل[ 
 مقداري فلفل سیاه 
 
 
 

  طرز تهیه:
برگ ریحان ها را جدا کرده و به همراه بقیه مواد مورد نیاز درون مخلوط کن  -1

 ریخته و کمی میکس کنید. 
اده شده در مرحله قبل را روي آن زودل ها را در کاسه اي ریخته و پستوي آم -2

 بریزید و خوب آغشته کنید. 
 بشقاب سرو کرده و مقداري فلفل سیاه روي آنها بپاشید.  6در  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   13,3کل چربی:       /      119کالري موجود در چربی:        /           161کالري: 

فیبر      /گرم      6کربوهیدرات:       /میلی گرم   109ســدیم:       /   میلی گرم  0کلســترول:     /گرم      1,5
 گرم 4,2پروتئین:      /گرم      1,8قند:         /گرم       2,8رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
10 % 

  کربوهیدرات
15 % 

  چربی
75 % 
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 : پورة تُرُب 77دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 30: زمان پختدقیقه                                       45: زمان آماده سازي
 وعده 10: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
  ست، که در مواقع گرسنگی یا احساس خالی بودن معده می توانید از آن استفاده کنید. این ساالد یکی از ساالدهاي کم کربوهیدرات ا

  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 1  کیلو ترب سفید پوست کنده و نگینی خرد

 شده
 2 ق غذاخوري روغن زیتون 
 6 حبه سیر کوچک 
 2 ق غذاخوري آویشن 
 1 ق چایخوري نمک دریا 
  دو سوم فنجان شیر نارگیل داغ (مراجعه به

 ])6پاورقی دستور [
 (براي تزئین) مقداري فلفل سیاه و جعفري 
 
 
 

  طرز تهیه:
 درجه سانتیگراد) داغ کنید. 190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1

ترب هاي نگینی، روغن زیتون، سیر، آویشن و نمک را درون سینی فر ریخته  -2
 و مخلوط کنید و سپس آنرا یکدست نمایید.

 دقیقه درون فر بگذارید. 30تا  25سینی را به مدت  -3

 سپس مخلوط درون سینی را داخل مخلوط کن ریخته و کمی میکس کنید.  -4

در بشقاب ها سرو کرده و در صورت تمایل روي آن فلفل سیاه و مقداري  -5
 جعفري بپاشید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  : مل کرب آپدستورالع
ترب را با سیب زمینی آب پز جایگزین کرده و روغن 

ق و شیر نارگیل را به یک چهارم فنجان  1زیتون را به 
 کاهش دهید.

  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
 3,4شده:  چربی اشباع      /    گرم   6,1کل چربی:       /      55کالري موجود در چربی:        /           93کالري: 
ــترول:     /گرم      ــدیم:       /   میلی گرم  0کلس فیبر      /گرم      8,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   261س
 گرم 1,3پروتئین:      /گرم      4,6قند:         /گرم       1,9رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
5 % 

  کربوهیدرات
35 % 

  چربی
60 % 
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 : ساالد تربچه 78 دستور تهیه شماره
 

  دقیقه 15: زمان پختدقیقه                                       10: زمان آماده سازي
 وعده 2: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
ا تهیه ر بهتر است همیشه مقداري تربچه فریز شده در یخچال داشته باشید، تا در صورت نیاز بتوانید سریعا این ساالد ساده و کم کربوهیدرات

  نمایید. 
 

  مواد مورد نیاز:
  
 3 ق غذاخوري کره حیوانی 

 400 (چهار قاچ شده) گرم تربچه 

 مقدار کمی نمک دریا و فلفل سیاه 

 2 ق غذاخوري پیازچه ریز شده 

 1 (نعنا و آویشن) ق غذاخوري سبزیجات معطر 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
فلفل را به آن اضافه کره حیوانی را در ماهی تابه آب کرده و تربچه ها، نمک و  -1

 دقیقه بخار پز شود. 5کنید، سپس درب آنرا گذاشته و بگذارید 

 دقیقه دیگر سرخ کنید تا تربچه ها نرم شوند.  7درب را برداشته و  -2

 2پیازچه و سبزیجات معطر را به آن اضافه کنید، و بگذارید با حرارت کم  -3
 دقیقه بپزد. 

 کاسه سرو کرده و نوش جان کنید 4در  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  : دستورالعمل کرب آپ
کره حیوانی را به یک ق غذاخوري کاهش داده و چغندر 

 (لبو) را جایگزین تربچه کنید. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   19,3کل چربی:       /      174ربی: کالري موجود در چ       /           223کالري: 

فیبر      /گرم      6,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   173سدیم:       /   میلی گرم  18کلسترول:     /گرم      7,6
 گرم 5,8پروتئین:      /گرم      5,6قند:         /گرم       0,6رژیمی: 

 : هانسبت ماکرو

  پروتئین
10 % 

  کربوهیدرات
12 % 

  چربی
78 % 
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 : کلم و ژامبون 79دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 25: زمان پختدقیقه                                       10: زمان آماده سازي
 4: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
دلیل است: اوال کلم جزو سبزیجاتی است که کربوهیدرات  2اینکار به در تمامی رژیم هاي کتوژنیک از کلم پخته استفاده زیادي می شود، 

  کمی دارد، ثانیا می تواند هنگام احساس گرسنگی و خالی بودن معده به کمک شما بیاید. 
  
 

  مواد مورد نیاز:
 نصف فنجان روغن زیتون 

 6 ورق ژامبون خرد شده 

 470 گرم کلم برگی خرد شده 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

 کمی فلفل سیاه مقدار 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 ژامبون ها را با روغن زیتون در ماهی تابه کمی تفت دهید.  -1

سپس کلم ها و نمک و فلفل را به آن اضافه کنید. درب آنرا گذاشته و  -2
 دقیقه بخار پز شود.  10بگذارید 

 دقیقه آب آن کشیده شود.  5سپس درب را برداشته و بگذارید  -3

 نوش جان کنید.پیاله سرو کرده و  4در  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   17,4کل چربی:       /      156کالري موجود در چربی:        /           215کالري: 

فیبر      /گرم      7,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   552سدیم:       /   میلی گرم  30کلسترول:     /گرم      5,8
 گرم 6,9پروتئین:      /گرم      4,2قند:         /گرم       2,8رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
13 % 

  کربوهیدرات
14 % 

  چربی
73 % 
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 و خردل: ساالد گل کلم  80دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 10: زمان پختدقیقه                                       25: زمان آماده سازي
 وعده 6: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
 هاین دستور تهیه با عنوان ساالد سیب زمینی و خردل در کتاب هاي آشپزي بارها عنوان شده است (تقریبا مشابه ساالد الویه). در اینجا نسخ

  وژنیک آن با استفاده از گل کلم آموزش داده می شود. کت
 

  مواد مورد نیاز:
 1 ) گرم) 800عدد گل کلم بزرگ بدون ریشه 
 6 عدد تخم مرغ آب پز 
 یک سوم فنجان جعفري ساطوري 
 6 عدد خیارشور خرد شده 
 6  عدد تره فرنگی یا پیازچه خرد شده (فقط

 قسمت سبز)
  

  سس:
 اال)زرده تخم مرغ هاي آب پز (از ب 
 نصف فنجان مایونز 
 1 ق غذاخوري سرکه سیب 
 2  ق غذاخوري خردل دیجون (مراجعه به پاورقی

 ])2دستور [
 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 
 مقدار کمی فلفل سیاه 
 
 

  طرز تهیه:
 کلم ها را به قطعات کوچک تقسیم کرده و بخار پز یا آب پز کنید. -1
ز ها را جدا کرده سپس سفیده ها در این حین، زرده و سفیده تخم مرغ آب پ -2

ساطوري کنید و در کاسه اي بزرگ بریزید. زرده ها را نیز در مخلوط کن 
 بریزید.

تهیه سس: به مخلوط کن حاوي زرده ها، مایونز، سرکه سیب، خردل، نمک و  -3
 فلفل را اضافه کرده و به خوبی میکس کنید تا صاف شود.

یده ها بریزید، سپس کلم هاي محتویات مخلوط کن را درون کاسه حاوي سف -4
 پخته شده، جعفري، خیارشور و پیازچه را به آن اضافه کرده و مخلوط کنید. 

ساعت قرار دادن در یخچال به صورت  4می توانید به همان صورت یا پس از  -5
 سرد سرو نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
 

  : دستورالعمل کرب آپ
به جاي کلم ها از سیب زمینی آب پز استفاده کنید و 

 به بعد اجرا کنید.  2مراحل تهیه را از مرحله 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
ه: چربی اشباع شد      /    گرم   14,2کل چربی:       /      128کالري موجود در چربی:        /           189کالري: 

فیبر      /گرم      8کربوهیدرات:       /میلی گرم   401سدیم:       /   میلی گرم  145کلسترول:     /گرم      2,7
 گرم 7,3پروتئین:      /گرم      3,5قند:         /گرم       3,6رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
15 % 

  کربوهیدرات
17 % 

  چربی
68 % 
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 گردو "پنیر": کلم بروکسل با  81 دستور تهیه شماره
 

  وعده 8: مقدار تهیهدقیقه             25: زمان پختدقیقه              20: زمان آماده سازي

  :توضیحات
اما متاسفانه کلم بروکسل از جمله صیفی جاتی  آن است ةاین دستور محوب ترین دستور آشپزي در این کتاب از نظر لیان ووگل، نویسند

 زت که در ایران کمیاب است. ضمنا واژه پنیر در این دستور تهیه، اصطالحا به کار برده شده، همانطور که می دانید در رژیم هاي کتوژنیک ااس
  لبنیات استفاده نمی شود. 

 
  مواد مورد نیاز:

  بروکسل کبابی:
 600 گرم کلم بروکسل نصف شده 
  یک چهارم فنجان کره حیوانی یا روغن

 نارگیل
  ق چایخوري نمک دریانصف 
 یک چهارم ق چایخوري فلفل سیاه 
 یک چهارم ق چایخوري آویشن 
  
  گردو: "پنیر"
  سه چهارم فنجان گردوي خیسانده

 شده و آسیاب شده
 3 ق غذاخوري روغن زیتون 
 یک سوم فنجان خمیر مایه 
 2 ق چایخوري آبلیموي تازه 
  نصف ق چایخوري خردل دیجون

 ])2(مراجعه به پاورقی دستور [
 یک چهارم ق چایخوري پودر پیاز 
 یک چهارم ق چایخوري پودر سیر 
 مقدار کمی نمک دریا و فلفل سیاه  

   
  

  طرز تهیه:
درجه سانتیگراد) داغ کنید. کلم بروکسل ها،  190درجه فارنهایت ( 375فر را تا دماي  -1

 لوطکره آب شده، نمک، فلفل و آویشن را درون سینی فر قرارداده و با دست خوب مخ
دقیقه  10دقیقه درون فر بگذارید، سپس کلم ها را برگردانید و  25الی  20کنید. سپس 

 دیگر نیز در فر بگذارید.
در این حین پنیر گردو را آماده کنید: تمام محتویات آن را درون کاسه اي بزرگ ریخته  -2

 و مخلوط نمایید. 
ه یمو و نمک به کاسه اضافسپس بروکسل کبابی ها را همراه با جعفري، روغن زیتون، آبل -3

 کنید. 
 پیاله سرو کرده و از آن لذت ببرید 8در  -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
 

  :نکات
روز  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 قابل نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   22,2 کل چربی:      /      200کالري موجود در چربی:        /           263کالري: 

فیبر      /گرم      9,9کربوهیدرات:       /میلی گرم   204سدیم:       /   میلی گرم  6کلسترول:     /گرم      4,5
  گرم 5,8پروتئین:      /گرم      2,1قند:         /گرم       4,3رژیمی: 

  

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
9 % 

  کربوهیدرات
15 % 

  چربی
76 % 
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  کلوچه نارگیلی:  82دستور تهیه شماره 
 

  وعده 18: مقدار تهیهدقیقه براي سرد شدن              45دقیقه +  20: زمان آماده سازي

  :توضیحات
انگیز را در کنار اعضاي خانواده برایتان رقم می زنند، یک قدم شما را به رسیدن این کلوچه هاي کتوژنیک عالوه بر اینکه یک بعداز ظهر خاطره 

  به حالت کتوسیس جلو می برند، پس سریعتر دست به کار شوید
 

  مواد مورد نیاز:
  
 240 گرم نارگیل ریز خرد شده 

 1  وعده شیر نارگیل غلیظ شده (مراجعه
 ])97به دستور [

  یک چهارم فنجان روغن نارگیل آب
 شده

 1 ق چایخوري عسل 

 1 ق چایخوري وانیل 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 36 عدد بادام بو داده 

 (براي تزئین) مقداري پودر کاکائو 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 عدد قالب شیرینی آماده کنید. 18یک سینی به همراه  -1
 قطعات نارگیل، شیر نارگیل غلیظ شده، عسل، وانیل و نمک را در کاسه اي بزرگ خوب -2

 مخلوط کنید. 
 دقیقه در یخچال قرار دهید. 30خمیر به دست آمده را در قالب ها ریخته  و حداقل  -3
روي هر کلوچه دو بادام قرار داده و روي آنرا با پودر کاکائو تزئین کنید. سپس قبل از  -4

 دقیقه دیگر در یخچال بگذارید. 15سرو کردن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 و روز 3 تا یخچال در هبست در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر در
  

  (در هر وعده معادل یک کلوچه): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   18,7کل چربی:       /      168کالري موجود در چربی:        /           204کالري: 

فیبر      /گرم      6,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   41سدیم:       /    میلی گرم 0کلسترول:     /گرم      15,1
 گرم 2,2پروتئین:      /گرم      1,4قند:         /گرم       3,3رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
4 % 

  کربوهیدرات
13 % 

  چربی
83 % 
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 : تروفل بادام 83دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه براي سرد شدن       30قه + حداقل دقی 20: زمان آماده سازي
 وعده 10تروفل براي  10: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
هاي این کتاب، این تروفل ها در دماي اتاق ذوب نمی شوند، پس براي بردن به یک پیک نیک خانوادگی عالی  Fat Bombsبر خالف دیگر 

درصد چربی بیشتر و  5ف بادام و نارگیل آموزش داده می شود، که نوع نارگیلی آن هستند. ضمنا این تروفل ها در اینجا با دو طعم مختل
  پروتئین کمتر دارد. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  نصف فنجان کره بادام (یا کره بادام

 زمینی)

 2 ق غذاخوري پودر کاکائو 

 50 گرم کره 

 یک ق غذاخوري پودر دارچین 

 2  قطره استویا (یا مقدار کمی  4تا
 عسل)

  ق چایخوري وانیل نصف 

 مقدار کمی نمک دریا 

 3 ق غذاخوري بادام آسیاب شده 

 
 

  طرز تهیه:
بادام، پودر کاکائو، کره، دارچین، استویا، وانیل و نمک را در کاسه اي خوب هم  کره -1

 دقیقه در یخچال بگذارید تا خود را بگیرد.  45تا  30بزنید و حدود 
 غنی آماده کنید. در این حین، یک سینی و مقداري کاغذ رو -2
مایه را از یخچال بیرون آورده یک قاشق از آن برداشته و با دست گرد کنید، سپس در  -3

 کاسه حاوي بادام آسیاب شده بغلتانید. اینکار را براي تمام مایه باقیمانده انجام دهید. 
 بهتر است این تروفل ها در دماي اتاق سرو شوند.  -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
هفته  2 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر در و
  

این تروفل ها، به  ورژن نارگیلیِبراي تهیه 
جاي کره بادام از روغن نارگیل، و به جاي 
بادام آسیاب شده از پودر نارگیل استفاده 

  کنید. 

  تروفل): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   18,4کل چربی:       /      165کالري موجود در چربی:        /           196کالري: 

فیبر      /گرم      3,9کربوهیدرات:       /میلی گرم   16سـدیم:        /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم      7,2
 گرم 3,7پروتئین:      /گرم      0,6قند:         /گرم       2,4رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
7 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
85 % 
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  اسنک هل و پرتقال:  84دستور تهیه شماره 
 

 وعده 6: مقدار تهیهساعت براي سرد شدن         1دقیقه + حداقل  15: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
ن اسنک هاي کتوژنیک است، که با روغن نارگیل، زنجبیل، هل و مقداري عصاره پرتقال درصد یکی از بهتری 95این اسنک خشمزه با چربی 

  استکان آب پرتقال استفاده کنید). 1تهیه می شود. (به جاي عصاره پرتقال می توانید از 
 

  مواد مورد نیاز:
  
  سه چهارم فنجان روغن نارگیل ذوب

 شده

 1  ق چایخوري عسل طبیعی (یا
 ن قند)شیرین کننده هاي بدو

 مقدار دلخواه پودر زنجبیل 

 1 ق چایخوري هل 

 نیم ق چایخوري وانیل 

 نصف ق چایخوري عصاره پرتقال 

 مقدار کمی نمک دریا 

 (بو داده) دو سوم فنجان گردوي 

 
 
 

  طرز تهیه:
ثانیه میکس کنید تا  20تمام مواد به جز گردو ها را در مخلوط کن ریخته و حدود  -1

 صاف شود.

کرده و چند پالس میکس کنید تا گردو ها به قطعات ریزي تقسیم  گردو ها را اضافه -2
 شوند.

ساعت  2سانتی) ریخته و  20مخلوط به دست آمده را در قالب هاي شیرینی (مربع هاي  -3
 ساعت در فریزر قرار دهید. 1در یخچال یا 

سپس آن را با چاقو به قطعات دلخواه تقسیم کرده و در یخچال یا فریزر براي مصرف  -4
 ي نگه دارید.بعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
هفته  2 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 2 تا فریزر در و
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
: چربی اشباع شده      /    گرم   35,1کل چربی:       /      316کالري موجود در چربی:        /           334کالري: 

فیبر      /گرم      2,4کربوهیدرات:       /میلی گرم   51سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      24,4
 گرم 2,1پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      1رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
2 % 

  کربوهیدرات
3 % 

  چربی
95 % 



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  157 
  

 هویج : کیک 85دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 35: زمان پختساعت براي سرد شدن                  8دقیقه +  45: زمان آماده سازي
 وعده 16سانت براي  23: یک قطعه کیک گرد دوالیه به قطر مقدار تهیه

 

  :توضیحات
  ه هاي زنجیره اي موجود است.با برندهاي مختلفی در فروشگا که این کیک را حتما باید با شیرین کننده هاي بدون قند تهیه کنید

 
    مواد مورد نیاز:

  کیک:
 1 فنجان آب 
 یک چهارم فنجان پودر ژالتین 
 1 فنجان آرد نارگیل 
 نصف فنجان نشاسته 
  یک و نیم ق چایخوري دارچین 
 یک و نیم ق چایخوري بکینگ پودر 
 نصف ق چایخوري نمک دریا 
 1 فنجان روغن نارگیل ذوب شده 
 ه بدون قنددو سوم فنجان شیرین کنند 
 سه چهارم ق چایخوري وانیل 
 دو سوم فنجان هویج ریز شده 

  خامه:
 400 ساعت  12( 52میلی لیتر خامه نارگیل

 در یخچال بماند).
 3 ق غذاخوري شیرین کننده مصنوعی 
 دو و نیم ق چایخوري سرکه سیب 
 2 ق چایخوري آبلیموي تازه 
 یک چهارم ق چایخوري وانیل  
  
  

  طرز تهیه:
 23درجه سانتیگراد) داغ کرده و دو عدد قالب شیرینی گرد به قطر  165فارنهایت ( 325ا دماي فر را ت -1

 سانت آماده کنید و کف آنرا با روغن نارگیل چرب نمایید.
 آب را در یک قابلمه ریخته و ژالتین را روي شعله به آرامی در آن حل کنید. -2
 در کاسه اي ریخته و با همزن مخلوط کنید.آرد نارگیل، نشاسته، دارچین، بکینگ پودر و نمک را  -3
در کاسـه اي جداگانه ژالتین داغ، روغن نارگیل آب شده، شیرین کننده بدون قند و وانیل را خوب هم   -4

 بزنید تا صاف شود. 
سپس مخلوط هاي تر و و خشک دو کاسه را درون مخلوط کن ریخته و میکس کنید، سپس هویج ها  -5

 ه میکس کنید.را به آن اضافه کرده و دوبار
دقیقه درون فر بگذارید.  35الی  33مخلوط به دسـت آمده را بین قالب هاي شـیرینی تقسیم کرده  و    -6

 دقیقه سرد شود. 30سپس بگذارید 
ــپس بقیه مواد خامه را به آن   -7 براي تهیـه خامه، خامه نارگیل را در مخلوط کن خوب میکس کنید، سـ

 ک شب در یخچال بماند.اضافه کرده و پس از صاف شدن بگذارید تا ی
ــپس روي الیه اول   -8 ــرو کردن کیک، آنها را از یخچال بیرون آورده، س ــاعت قبل از س ــبح نیم س فردا ص

ــت کنید، بعد الیه دوم را روي آن قرار داده و مابقی خامه را روي آن  مقداري از خامه را بریزید و یکدس
  دهید و سپس سرو کنید.  دقیقه در فریزر قرار 10بریزید، اگر خامه خیلی آبکی بود، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
در کیسه فریزر به مدت سه روز در  -1

  یخچال قابل نگهداري است. 

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   20کل چربی:       /      180کالري موجود در چربی:        /           239کالري: 

     /گرم      11,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   224ســدیم:       /   میلی گرم  0کلســترول:     /گرم      17,8
 گرم 3,5پروتئین:      /گرم      0,9قند:         /گرم       2,7فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
6 % 

  کربوهیدرات
19 % 

  چربی
75 % 

                                            
به پاورقی دستور  (مراجعه نارگیل شیر ابتدا؛  آن تهیه براي و؛  است نارگیل شیر به نسبت کمتري آب داراي که تفاوت این با،  میباشد شیرنارگیل به شبیه خیلی نارگیل خامه52 
 دو به و شود نشین ته تا قرارداده یخچال در ساعت 7 الی 6 مدت به را آن سپس و شود گرفته آن آب میشود که جایی تا گذرانده فشار با اي پارچه صافی از و نموده تهیه را ])6[

 یرش همچنین. میباشد نارگیل خامه همان تر غلیظ قسمت و کنید نگهداري و ریخته ظرفی در را است نارگیل شیر همان که تر رقیق قسمت و؛  درآید رقیق و غلیظ قسمت
  .میباشد موجود ها سوپرمارکت برخی در,  پودر بصورت نیز و سروکن بصورت آماده صورت به نارگیل خامه و نارگیل
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 یز: کیک اس.تی لوئ 86دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 22: زمان پختدقیقه                                       55: زمان آماده سازي
 وعده 18سانت براي  23در  33: یک مستطیل به ابعاد مقدار تهیه

 

  :توضیحات
ن باشید کسی متوجه نخواهد شد این کیک را عالوه بر مصرف رژیمی خود، می توانید در مهمانی ها و دورهمی ها نیز تهیه و سرو کنید، مطمئ

ضمنا این کیک را می توانید بالفاصله پس از پخت سرو کنید ولی اگر نظر مرا بخواهید یک شب در  که این کیک کم کربوهیدرات است
  یخچال ماندن آنرا بسیار خوش فرم تر و خشمزه تر می کند. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
  سه چهارم فنجان آرد بادام + مقداري

 کف سینی ها براي

 1 ق چایخوري بکینگ پودر 

 نصف ق چایخوري نمک دریا 

  + یک چهارم فنجان روغن نارگیل
 مقداري براي کف سینی ها

  سه چهارم فنجان شیرین کننده هاي
 غیر قندي

 5 تخم مرغ بزرگ 

 یک و نیم ق چایخوري وانیل 

 1 گیل غلیظ شده (مراجعه وعده شیر نار
 ])97به دستور [

 
 
 

  طرز تهیه:
ــینی فر   177فارنهایت ( 350ر را تا دماي ف -1 ــانتیگراد) داغ کرده و کف یک س در  33س

ــپس کمی آرد بادام روي آن   23 ــانتی را بـا مقداري روغن نارگیل چرب کنید، سـ سـ
 پاشیده و کنار بگذارید. 

 در کاسه اي کوچک، آرد بادام، بکینگ پودر و نمک را مخلوط کنید. -2
 در مخلوط خوب میکس کنید تا کف کند.  روغن نارگیل را با همزن برقی یا -3
سپس سرعت میکس را کمتر کرده و شیرین کننده بدون قند را به آرامی به آن اضافه  -4

 کنید، سپس تخم مرغ ها را هم زده و با سرعت میکس کنید تا صاف شود. 
ســـپس وانیل را اضـــافه کرده، و با دور کند آرد بادام را به آرامی به آن اضـــافه کنید،  -5

 یکه خمیر کیک صاف و یکدست به دست آمد، میکسر را خاموش کنید.  زمان
ــینی فر ریخته و براي   -6 دقیقه درون فر قرار دهید.  22الی  20خمیر کیـک را درون سـ

 سپس بگذارید نیم ساعت سرد شود.
 قبل از سرو کردن شیر نارگیل غلیظ شده و گرم را روي آن بریزید.  -7
ز در یخچال بگذارید تا خودش را بگیرد. سپس می توانید سـریعا سـرو کرده یا یک رو   -8

 .آنرا به قطعات دلخواه برید و نوش جان کنید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
در کیسه فریزر به مدت سه روز در  -1

  یخچال قابل نگهداري است.

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   10,9چربی:   کل     /      98کالري موجود در چربی:        /           119کالري: 

فیبر      /گرم      1,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   91سدیم:       /   میلی گرم  52کلسترول:     /گرم      6,8
 گرم 3,3پروتئین:      /گرم      0,7قند:         /گرم       0,5رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
11 % 

  وهیدراتکرب
6 % 

  چربی
83 % 
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 : کیک ریواس 87دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 2: حدود زمان پختدقیقه                                 5: زمان آماده سازي
 وعده 2کیک کوچک براي  2: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
دقیقه  3,5تا  3فاده کنید، که در اینصورت زمان پخت به در تهیه این کیک به جاي ریواس می توانید از یک چهارم فنجان توت فرنگی است

  افزایش می یابد. 
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 1 عدد تخم مرغ بزرگ 

 3 ق غذاخوري روغن زیتون 

 1  + ق چایخوري شیرین  1ق غذاخوري
 قطره استویا) 6کننده بدون قند (یا 

 یک چهارم ق چایخوري وانیل 

  یک چهارم فنجان تخم کتان آسیاب
 شده

 1 ق چایخوري پودر دارچین 

 یک چهارم ق چایخوري جوز هندي 

 یک چهارم ق چایخوري بکینگ پودر 

 یک عدد ریواس خرد شده 

 1  توت فرنگی نصف شده (براي  2یا
 تزئین)

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 تخم مرغ ها، شیرین کننده و وانیل را در کاسه اي خوب هم بزنید. -1

هندي و بکینگ پودر را مخلوط کنید،  در کاسه اي دیگر تخم کتان ها، دارچین، جوز -2
 سپس به محتویات کاسه اول اضافه کنید.

 قطعات ریواس را در کاسه بریزید تا خوب آغشته شوند.  -3

 2میلی لیتري) ریخته و به مدت  240مخلوط به دست آمده را در دو فنجان بزرگ ( -4
وش زئین کرده و ندقیقه در ماکروویو قرار دهید. سپس روي آنرا با توت فرنگی ت 2,5الی 

 جان کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 

  :نکات
در کیسه فریزر به مدت دو روز در  -1

  یخچال قابل نگهداري است.

  کیک): 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
اع چربی اشــب      /    گرم   27,8کل چربی:       /      250کالري موجود در چربی:        /           303کالري: 

     /گرم      7,3کربوهیدرات:       /میلی گرم   37سدیم:       /   میلی گرم  82کلسترول:     /گرم      4,1شده: 
 گرم 6پروتئین:      /گرم      0,9قند:         /گرم       5,5فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
8 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
82 % 
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 : کلوچه شاهدانه 88ره دستور تهیه شما
 

                                        دقیقه براي سرد شدن 30دقیقه +  20: زمان آماده سازي
 وعده  14کلوچه براي  14: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
هید از برنامه رژیمی خود تخطی این کلوچه بهترین انتخاب براي مواقعی است که هم هوس کلوچه خوردن همراه چاي کرده اید، و هم نمیخوا

  کنید پس نوشِ جان
 

  مواد مورد نیاز:
  
 ) گرم)  185یک و یک چهارم فنجان

 شاهدانه (یا تخم شربتی)
  یک چهارم فنجان کره یا روغن

 نارگیل
 نصف ق چایخوري وانیل 
 نصف ق چایخوري دارچین 
 2 قطره استویا 
 مقداري پودر کاکائو 
 
 

  طرز تهیه:
 مقداري کاغذ روغنی آماده کنید.یک سینی فر با  -1
شاهدانه ها، کره (آب شده)، وانیل، دارچین و استویا را در یک کاسه متوسط به خوبی  -2

 مخلوط کنید.
مایه به دست آمده را درون مخلوط کن در حد چند پالسِ کوتاه میکس کنید، سپس  -3

ار ره چند بمایه را با انگشت امتحان کنید که چسبناك شده باشد، اگر نشده بود دوبا
 میکس کنید. 

 پودر کاکائو را به مایه اضافه کنید. -4
قسمت مساوي تقسیم کنید  14مایه بدست آمده را توسط یک قاشق گرد (اسکوپ) به  -5

و سپس روي کاغذ روغنی قرار دهید. سپس به مدت نیم ساعت در یخچال بگذارید تا 
 خود را بگیرد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
 

  :نکات
 هفته 1 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر در و
 . است

  

  ):کلوچه(در هر  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   10,8کل چربی:       /      97کالري موجود در چربی:        /           126کالري: 

فیبر      /گرم      2,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   0 ســدیم:      /   میلی گرم  0کلســترول:     /گرم      4,7
 گرم 4,7پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      1,9رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
15 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
77 % 
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 کیک کاکائویی:  89دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 30: زمان پخت           سرد شدن دقیقه براي 30دقیقه +  20: زمان آماده سازي
 وعده 16کیک براي  16: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
  کیک هاي این کتاب است، از آن لذت ببرید... و ساده ترین به نظر من این دستور یکی از خشمزه ترین

 
  مواد مورد نیاز:

  
 نصف فنجان آب 
 2  ق غذاخوري پودر ژالتین بدون

 طعم
 1  کنجدفنجان ارده 
  یک چهارم فنجان کره یا روغن

 نارگیل
  سه چهارم فنجان شیرین کننده غیر

 قندي 
  دو سوم فنجان پودر کاکائو 
 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 
 یک چهارم ق چایخوري بکینگ پودر 
  

  براي تزئین:
 مقداري پودر کاکائو 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
سانتی)  20ده و یک سینی مربع (سانتیگراد) داغ کر 177فارنهایت ( 350 فر را تا دماي -1

 به همراه کاغذ روغنی آماده کنید. 
آب را درون یک قابلمه کوچک بریزید و ژالتین را آرام آرام به آن اضافه کرده و هم بزنید  -2

 تا صاف و یکدست شود. 
 ارده و کره را با همزن در کاسه اي به خوبی هم بزنید. -3
و، نمک و بکینگ پودر را به آن اضافه کنید. سپس ژالتین داغ، شیرین کننده، پودر کاکائ -4

 سپس دوباره میکس نمایید. 
 دقیقه درون فر بگذارید. 30الی  25مایه به دست آمده را درون سینی فر ریخته و به مدت  -5

 سپس از فر بیرون آورده و بگذارید نیم ساعت سرد شود.
 ارگیل تزئین نمایید. قسمت مساوي تقسیم کرده و همراه با مقداري پودر ن 16کیک را به  -6

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
 هفته 1 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر در و
 . است

  

  ):کیک بدون تزئین 1(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   13,8کل چربی:       /      124کالري موجود در چربی:        /           161کالري: 

فیبر      /گرم      3,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   45ســدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم      2,2
 گرم 5,6پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      3رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
14 % 

  کربوهیدرات
9 % 

  چربی
77 % 
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 ژله پاي:  90دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 15حدود : زمان پخت           ساعت براي سرد شدن 1دقیقه +  20: زمان آماده سازي
 میلی لیتري 120 شیشه 8: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
  شاتوت و الیه سوم با کره بادام و روغن نارگیل. یا این ژله پاي در سه الیه درست میشود، الیه اول با آرد بادام و تخم مرغ، الیه دوم با تمشک

 
  مواد مورد نیاز:

  الیه اول (بیس):
 1 فنجان آرد بادام 
 (همزده) نصف یک تخم مرغ بزرگ 
 1 ق غذاخوري کره حیوانی 
 2 قطره استویا 
 یک چهارم ق چایخوري دارچین 
 ذره اي نمک دریا 
  ه وسط (مربا):الی
 تمشک  یا یک و نیم فنجان شاتوت 
 م فنجان آبیک سو 
 یک و نیم ق چایخوري وانیل 
 3 قطره استویا 
 بذر کتان یک چهارم فنجان 
  یک و نیم ق چایخوري سرکه

 بالزامیک
  ه باال (کره بادام):الی
  سه چهارم فنجان کره بادام (بدون

 شکر)
  یک چهارم فنجان روغن نارگیل (آب

 شده)
 1 ق چایخوري دارچین 
 2  قطره استویا 4الی 
 16  تمشک  یا توتعدد شا 24تا

 (براي تزئین)
 

  طرز تهیه:
شیشه ي درب دار را (ظرف مربا) با  8سانتیگراد) داغ کرده و  163فارنهایت ( 325فر را تا دماي  -1

 مقداري روغن نارگیل چرب کنید و درون سینی فر بچینید. 
محتویات الیه اول (بیس) را داخل کاسه اي ریخته و با چنگال خوب هم بزنید. سپس درون  -2

 15شیشه ها به طور مساوي ریخته و فشار دهید تا فضاي کمتري بگیرد. شیشه ها را به مدت 
دقیقه داخل فر قرار دهید تا روي آنها طالیی رنگ شود. سپس از فر خارج کرده و بگذارید  17الی 

 نیم ساعت سرد شوند، در این حین بقیه مراحل را انجام دهید. 
 5ه آب، وانیل و استویا در یک قابلمه کوچک ریخته و به مدت تمشک ها یا شاتوت ها را به همرا -3

 دقیقه با درب بسته بپزید.
دقیقه دیگر بپزید و  4الی  3حرارت را کم کرده و بذر کتان و سرکه بالزامیک را اضافه نمایید و  -4

هر از چند گاهی آن را تکان دهید. سپس مایه را درون کاسه اي ریخته و بگذارید نیم ساعت سرد 
 شود. 

 محتویات الیه باال را در کاسه اي کوچک خوب هم بزنید.  -5
به محتواي شیشه ها اضافه کرده و صاف کنید و بعد الیه باال را روي به آرامی سپس الیه وسط را  -6

ت ک یا شاتوعدد تمش سهیا دو آن بریزید و صاف کنید. اگر خواستید می توانید روي آنها را با 
 تزئین نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :نکات 

درب شیشه ها را محکم ببندید و سه  -1
ماه در فریزر نگه  1روز در یخچال یا 

  دارید. 
  ):شیشه(در هر  مغذيمیزان مواد 

چربی اشباع شده:       /    گرم   32,2کل چربی:       /      290کالري موجود در چربی:        /           388کالري: 
فیبر      /گرم      13,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   27سدیم:       /   میلی گرم  13کلسترول:     /گرم      8,9

 گرم 11,1پروتئین:      /گرم      3قند:         /گرم      8,9رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
12 % 

  کربوهیدرات
13 % 

  چربی
75 % 
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 ژله چاي:  91دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 5: زمان پخت               ساعت براي سرد شدن 1دقیقه +  10: زمان آماده سازي
 وعده 4حبه ژله براي  36: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
قسمت  36اگر به قالب هاي مکعبی مخصوص ژله دسترسی ندارید، می توانید مایه را درون یک سینی ریخته و پس از سرد شدن با چاقو به 

  مساوي تقسیم نمایید.
 

  مواد مورد نیاز:
  
 سه چهارم فنجان آب جوش 

 3 عدد چاي کیسه اي 

 یک چهارم فنجان ژالتین بدون طعم 

 سه چهارم فنجان آب لیموي تازه 

 2 ق غذاخوري شیرین کننده غیر قندي 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 قالب ها را درون یک سینی بچینید. -1
ون آن بیاندازید در یک لیوان بزرگ آب جوش را اضافه کرده و کیسه هاي چاي را در -2

و تا مقدار دلخواه نگه دارید. سپس کیسه ها را بیرون انداخته و ژالتین را به لیوان 
 اضافه کنید و کنار بگذارید. 

آبلیمو را درون یک قابلمه کوچک ریخته و شیرین کننده غیر قندي را به آن اضافه  -3
 بردارید. دقیقه حرارت دهید. سپس از روي شعله 5نمایید و روي شعله متوسط 

مخلوط چاي و ژالتین را خوب هم بزنید تا صاف شود، سپس به محتویات قابلمه  -4
 اضافه کرده و هم بزنید.

ساعت در  1و سینی را به مدت حداقل مایه به دست آمده را در قالب ها ریخته  -5
  یخچال قرار دهید تا خود را بگیرند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 

  :نکات
روز قابل  5 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  ):حبه ژله 9(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 0چربی اشـباع شده:        /    گرم   0,4کل چربی:       /      3کالري موجود در چربی:        /           48کالري: 
  0فیبر رژیمی:      /گرم      1ربوهیدرات: ک      /میلی گرم   9سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     
 گرم 10,2پروتئین:      /گرم      1قند:         /گرم     

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
84 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
8 % 
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 بمبِ لیمو:  92دستور تهیه شماره 
 

        ساعت براي سرد شدن 1دقیقه +  5: زمان آماده سازي
 وعده 4آبنبات کوچک براي  20: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
، پس از این بمب هاي چربی براي سریعتر رسیدن به درصد چربی دارد!!!  100این دستور از جمله معدود دستورهاي این کتاب است که 

ید از سینی استفاده کنید و پس در اینجا هم مانند دستور قبل در صورت نداشتن قالب مورد نظر، می توان اهداف رژیمی خود استفاده کنید
  از آماده شدن آن را به قطعات مساوي تقسیم نمایید. 

 
  مواد مورد نیاز:

  
 کره کاکائو (آب شده ولی نه داغ) یک چهارم فنجان 

 روغن نارگیل (آب شده ولی نه داغ) یک چهارم فنجان 

 یک و نیم ق چایخوري شیرین کننده غیر قندي 

 1 ق چایخوري عصاره لیمو 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 قالب ها را درون یک سینی بچینید. -1

کره کاکائو، روغن نارگیل و شیرین کننده را در یک کاسه کوچک خوب  -2
 هم بزنید.

 سپس عصاره لیمو را به آن اضافه کنید و دوباره هم بزنید. -3

ساعت در یخچال قرار  1مایه به دسـت آمده را درون قالب ها ریخته  و   -4
 دهید. 

   ا گرفتند نوش جان کنید.پس از اینکه خود ر -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 

  :نکات
 2 تا فریزر در و هفته 2 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه
  

  ):آب نبات 5(در هر  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   28,6کل چربی:       /      258کالري موجود در چربی:        /           258کالري: 

فیبر      /گرم      0,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   0ســدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم      22,2
 گرم 0پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
0 % 

  کربوهیدرات
0 % 

  چربی
100 % 
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 کلوچۀ قهوه:  93شماره  دستور تهیه
 

  ساعت براي سرد شدن          1دقیقه +  10: زمان آماده سازي
 وعده 8کلوچه براي  8: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
  توجه کنید که کیفیت قهوه اي که انتخاب می کنید بر طعم این کلوچه تاثیر زیادي دارد.

  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 + خوري کره کاکائوق غذا 2 یک چهارم فنجان 

 نصف فنجان فندق بوداده 

 1  قطره استویا 2تا 

 نصف ق چایخوري قهوه 

 مقداري پودر کاکائو 

 ذره اي نمک دریا 

 
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
کره کاکائو، فندق ها، استویا و قهوه را در مخلوط کن به خوبی میکس  -1

 کنید. 

ید اسکوپ درون قالب هاي آماده قرار ده 8مخلوط به دست آمده را در  -2
 ساعت در فریزر بگذارید. 1ساعت در یخچال یا  2و به مدت 

سپس از یخچال بیرون آورده و روي آنها پودر کاکائو و مقدار کمی نمک  -3
 بپاشید و نوش جان کنید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
 

  :نکات
 2 تا فریزر در و هفته 2 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه
  

  ):کلوچه(در هر  مغذيد میزان موا
چربی اشباع شده:       /    گرم   20,4کل چربی:       /      183کالري موجود در چربی:        /           213کالري: 

فیبر      /گرم      3,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   89سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      10,2
 گرم 3,6پروتئین:      /گرم      0قند:         /رم     گ  1,8رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
7 % 

  کربوهیدرات
7 % 

  چربی
86 % 
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 توت فرنگی کره و:  94دستور تهیه شماره 
 

         ساعت براي سرد شدن 1دقیقه +  10: زمان آماده سازي
 وعده 12لقمه براي  12: مقدار تهیه

 

 
 

  :توضیحات
  ن دستور را هم می توانید به صورت سرد و هم بالفاصله پس از تهیه مصرف نمایید.ای
 

  مواد مورد نیاز:
  
 بادام زمینی ةنصف فنجان کر 

 یک چهارم فنجان روغن نارگیل آب شده 

 2 ق غذاخوري شیرین کننده غیر قندي 

 ذره اي نمک دریا 

 8  خرد شدهعدد توت فرنگی  

 
 
 
 

  طرز تهیه:
 ري کاغذ روغنی آماده کنید.یک سینی و مقدا -1

ــه ریخته و با همزن      -2 کره بـادام زمینی را بـا روغن نـارگیـل درون کاسـ
 مخلوط کنید.

 شیرین کننده و نمک را اضافه کرده و دوباره میکس کنید. -3

 توت فرنگی ها را اضافه کرده و به میکس کردن ادامه دهید.   -4

ید و در اســـکوپ روي کاغذ روغنی بچین 12مایه به دســـت آمده را در  -5
  ساعت قرار دهید تا خود را بگیرد.   1یخچال به مدت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل نگهداري  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 است. 
  

  ):لقمه(در هر  مغذيمیزان مواد 
چربی اشـباع شده:        /    گرم   9,9کل چربی:       /      89کالري موجود در چربی:        /           111کالري: 

فیبر      /گرم      3,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   52ســدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم      4,6
 گرم 2,4پروتئین:      /گرم      1,5قند:      /گرم      1,5رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
9 % 

  کربوهیدرات
11 % 

  چربی
80 % 
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 بستنی وانیلی کتو :  95ور تهیه شماره دست
 

                                      ساعت و نیم براي سرد شدن 3دقیقه +  30حدود : زمان آماده سازي
 وعده 6فنجان براي  3: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
اسه بزرگ، یک چنگال و یک مخلوط کن می توانید این بستنی با کمی حوصله و با استفاده از یک کاگر دستگاه بستنی ساز در اختیار ندارید، 

خشمزه را در خانه تهیه و همراه اعضاي خانواده نوش جان کنید. ضمنا این بستنی یکی از خشمزه ترین بمب هاي چربی این کتاب است که 
  امیدواریم از آن لذت ببرید

 
  مواد مورد نیاز:

  
 400 رمیلی لیتر شیر نارگیل (پاورقی دستو 

]6([ 

 6 عدد زرده تخم مرغ 

 2 ق غذاخوري وانیل 

  نصف فنجان روغن نارگیل آب شده 

 2 ق غذاخوري شیرین کننده غیر قندي 

 ذره اي نمک دریا 

 2 (براي تزئین) ق غذاخوري خالل بادام 

 
 

  طرز تهیه:
تا صاف شود، سپس  تمامی مواد را در مخلوط کن ریخته و به خوبی میکس کنید -1

مده را در کاسه اي ریخته و سه ساعت در فریزر بگذارید. هر نیم مخلوط به دست آ
 ساعت یکبار آنرا هم بزنید تا تمام قسمت هاي آن به طور یکدست سفت شود.

اگر دیدید خیلی سفت شده دوباره در مخلوط کن بریزید و مراحل باال را تکرار  -2
 کنید.

ه دست خیلی آبکی بدر نهایت سعی کنید یک بستنی نه خیلی سفت و یخ زده و نه  -3
 آید. 

 سپس بستنی ها را در سه فنجان سرو کرده و با خالل بادام تزئین کنید.  -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
  هفته قابل نگهداري است. 2در فریزر تا  -1

  ):نصف فنجان(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   36,2کل چربی:       /      326کالري موجود در چربی:        /        356کالري: 

     /گرم      3,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   52ســدیم:       /   میلی گرم  210کلســترول:     /گرم      29,7
 گرم 3,8پروتئین:      /گرم      1,2قند:         /گرم       0فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
4 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
92 % 
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  مارشمالوي نارگیل:  96دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 15: زمان پخت            ساعت براي سفت شدن 2تا  1دقیقه +  15: زمان آماده سازي
 وعده 16مارشمالو براي  64: مقدار تهیه

 

  :توضیحات
و  نیژالت در اصل مارشمالو را با .شودیآب م یدارد و در دهان به راحت اسفنجیت است که حال يدسر فرانسو کی)، Marshmallowمارشمالو (

  می کنند، اما در اینجا نسخه اصالح شده آن مطابق با اصول کتوژنیک آموزش داده شده است.  هینشاسته ته رهیش ایتخم مرغ و شکر  دهیفس
 

  مواد مورد نیاز:
  
  شده (برشته شده) خردنصف فنجان نارگیل 

 ک فنجان آبی 

 3 ق غذاخوري ژالتین بدون طعم 

 1 فنجان شیرین کننده غیر قندي 

 2 ق چایخوري وانیل 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
سانتی) و مقداري کاغذ روغنی آماده کنید. کاغذ  20یک سینی فر مربع شکل ( -1

ی ند و به راحتروغنی را جوري درون سینی بگذارید که از لبه هاي سینی بیرون بز
یک چهارم فنجان از نارگیل هاي برشته را روي کاغذ روغنی قابل برداشتن باشد. 

 .قرار دهید
نصف فنجان آب را داخل کاسه اي ریخته و ژالتین را روي آن بپاشید. هم نزنید  -2

 بگذارید خودش را پیدا کند و بقیه دستور را دنبال کنید.
مانده، شیرین کننده، وانیل و نمک را در یک قابلمه کوچک نصف فنجان آب باقی -3

اضافه کنید و روي حرارت مالیم قرار دهید تا جوش بزند، سپس حرارت را کم 
 دقیقه بجوشد. 5کنید و بگذارید 

دقیقه  7الی  6مخلوط داغ قابلمه را به کاسه ژالتین اضافه کرده و با همزن به مدت  -4
 غیر قابل استفاده خواهد شد. هم بزنید. اگر زیاد هم بزنید مایه شما سفت شده و

سپس مایه به دست آمده را درون سینی فر ریخته و باقیمانده نارگیل ها را روي  -5
 آن بریزید. سپس به صورت یکدست پخش کنید.

قبل از سرو کردن بگذارید در هواي اتاق حدود یک تا دو ساعت بماند تا سفت شود.  -6
 یید.سانتی بریده و سرو نما 2,5سپس به قطعات مربع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
 هفته 3الی  2 تا کابینت در بسته در ظرف در -1

 . است نگهداري قابل ماه 1 تا فریزر در و
  

  ):مارشمالو 4(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 1,8شده:  چربی اشباع      /    گرم   2کل چربی:       /      18کالري موجود در چربی:        /           30کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      0,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   36سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     

 گرم 2,1پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      0,5

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
28 % 

  کربوهیدرات
11 % 

  چربی
61 % 
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 غلیظ شده نارگیل شیر:  97دستور تهیه شماره 
 

  دقیقه 35: زمان پخت                     دقیقه 5کمتر از : زمان آماده سازي
 وعده 12میلی لیتر) براي  180سه چهارم فنجان (: مقدار تهیه  

 

 
 

  :توضیحات
ضمنا از آنجایی که شیر نارگیل از  اده است.این دستور همراه با بسیاري از کیک ها و کلوچه هاي آموزش داده شده در این کتاب قابل استف

  در یخچال داشته باشید. تهیه کرده و از آن را  اضافی موارد پر مصرف در رژیم کتوژنیک است، پیشنهاد میکنیم همیشه مقداري
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 400  میلی لیتر شیر نارگیل (مراجعه به

 ])6پاورقی دستور شماره [

 2 ه غیر قنديق غذاخوري شیرین کنند 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
مواد الزم را درون یک قابلمه کوچک ریخته و روي حرارت متوسط قرار دهید، پس از 

دقیقه بجوشد تا غلیظ شود. می  35الی  30جوش زدن حرارت را کم کرده و بگذارید 
 توانید هم به صورت داغ و هم به صورت سرد مصرف نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف رد -1

 نگهداري است. 
  

  ):ق غذاخوري 2(در هر وعده معادل  مغذيمیزان مواد 
 6,2چربی اشباع شده:       /    گرم   6,8کل چربی:       /      61کالري موجود در چربی:        /           68کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      1,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   8سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     

 گرم 0,6پروتئین:      /گرم      0,6قند:         /گرم      0

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
12 % 

  کربوهیدرات
13 % 

  چربی
75 % 
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  کتو یخ چايِ:  98دستور تهیه شماره 
 

 وعده 1میلی لیتر براي  475: مقدار تهیه                               دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
طعم آن فوق العاده  پوست و بهبود گوارش کمک زیادي می کند، از ترکیب سرکه و چاي نترسید شفافیتاین نوشیدنی به تعدیل قند خون، 

  است امتحان کنید!
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 ) تر) چاي دم کرده و میلی لی 475فنجان

 سرد

 1 ق غذاخوري سرکه سیب 

 8 قطره استویا 

 2  قطعه کوچک یخ 4تا 

 
 
 
 

  طرز تهیه:
 تمام مواد را به جز یخ در شیشه اي درب دار ریخته و به آرامی تکان دهید. -1

 سپس آنرا در لیوان یا فنجان خود ریخته و همراه چند قطعه یخ نوشجان کنید. -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  :مغذيمیزان مواد 
گرم      0چربی اشـباع شده:        /    گرم   0کل چربی:       /      0کالري موجود در چربی:        /           3کالري: 

گرم       0فیبر رژیمی:      /گرم      0,8بوهیدرات: کر      /میلی گرم   0سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /
 گرم 0پروتئین:      /گرم      0قند:         /

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
0 % 

  کربوهیدرات
0 % 

  چربی
0 % 
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 کتو چاي سبزِ:  99دستور تهیه شماره 
 

 وعده 2یتر براي ل 1: مقدار تهیه                            دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  این ترکیب جالب یکی از بهترین نوشیدنی هاي کتوژنیک است، که می توانید همراه کیک ها و دیگر اسنک هاي این کتاب از آن استفاده کنید.

 
  مواد مورد نیاز:

  
 ) میلی لیتر)چاي سبز دم  950چهار فنجان

 کرده داغ

 2 ق غذاخوري ژالتین بدون طعم 

 2 خوري روغن نارگیلق غذا 

 خرد شده مقداري زنجبیل 

 2 ق غذاخوري آب لیموي تازه 

 6  قطره استویا 8تا 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 ثانیه میکس نمایید. 30الی  10تمام مواد را درون مخلوط کن ریخته و حدود  -1

 مایه به دست آمده را از صافی بگذرانید تا دانه هاي زنجبیل از آن جدا شود. -2

 سرو کرده و از آن لذت ببرید.در دو فنجان بزرگ  -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

نگهداري است (به دلیل داشتن ژالتین این 
نوشیدنی پس از سرد شدن بسته می شود و 

 دباره باید گرم شود).
می توانید آن را در شیرجوش یا ماکروویو  -2

  دوباره گرم کنید. 

  (در هر وعده): مغذين مواد میزا
چربی اشباع شده:       /    گرم   14کل چربی:       /      126کالري موجود در چربی:        /           186کالري: 

ــدیم:       /   میلی گرم  0کلســترول:     /گرم      12 فیبر      /گرم      4,6کربوهیدرات:       /میلی گرم   5س
 گرم 10,5پروتئین:      /گرم      0,5قند:         /م     گر  0,7رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
22 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
68 % 

  



w w w . k e t o m e t h o d . i r           Page  |  173 
  

 یخ چاي اُمگا:  100دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیه                                      دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
ش آنهم به رو یا مهمان وشیدنی به عنوان مکمل اُمگا تري عمل کرده و همراه توت فرنگی می تواند یک پذیرایی شایسته از یک دوستاین ن

  کتوژنیک باشد
 

  مواد مورد نیاز:
  
 5 ) لیتر) چاي سبز دم کرده و  1,2فنجان

 سرد

  یک چهارم فنجان روغن کتان یا روغن
 ماهی

 یک چهارم فنجان پودر پروتئین 

 53یک چهارم فنجان روغن ام.سی.تی 

 8  قطره استویا (دلخواه) 10تا 

 8 قطعه یخ 

 2 عدد توت فرنگی نصف شده 

 
 

  طرز تهیه:
چاي سبز، روغن ماهی، پودر پروتئین، روغن ام.سی.تی و استویا را درون مخلوط  -1

 ثانیه میکس نمایید.  20کن ریخته و با سرعت باال حدود 

قطعه یخ و یک نصف  2یتري سرو کرده و در هر لیوان میلی ل 300در چهار لیوان  -2
 توت فرنگی قرار دهید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   19,1  کل چربی:     /      172کالري موجود در چربی:        /           211کالري: 

فیبر      /گرم      5,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   29سدیم:       /   میلی گرم  36کلسترول:     /گرم      15,5
 گرم 4,7پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم       0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
9 % 

  کربوهیدرات
10 % 

  چربی
81 % 

                                            
گردند و به عنوان  یپورت) م ستمی(س ياز دستگاه گوارش جذب خون شده و به سرعت وارد گردش خون کبد رفعالیانتقال غ سمیمکان قیاز طر (MCT oil) یت یروغن ام س53 

  می توانید از برخی از مراکز خرید معتبر و به خصوص داروخانه ها تهیه نمایید.  این روغن را شوند. یمورد استفاده واقع م ،يمنبع انرژ
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 کتو کوالدا:  101دستور تهیه شماره 
 

 وعده 4: مقدار تهیه                                      دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
 1978ال از س اکوالدانیو آب آناناس است. پ لینارگ ریآن ش هیاست که پا ییایخنک اسپان یدنینوش ایکوکتل  ینوع )Piña colada( اناکوالدایپ

آموزش  هاي این کتاب است Fat Bombیکی از بهترین  در اینجا نسخه کتوژنیک آن که. شودیشناخته م کویپورتور یرسم یدنیبه عنوان نوش
  که تهیه آن زمان زیادي از شما نمی گیرد.  داده خواهد شد

  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 315  میلی لیتر شیر نارگیل (مراجعه به

 ])6ی دستور شماره [پاورق
 2  ق غذاخوري روغن نارگیل یا روغن

 ام.سی.تی
 2 ق چایخوري سرکه سیب 
 4  قطره استویا 8تا 
 4 یخ فنجان 
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 تمام مواد را داخل مخلوط کن ریخته و تا اسموتی شدن میکس کنید. -1
 سریعا سرو و مصرف نمایید.  در چهار لیوان -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
اگر از تیغه هاي مخلوط کن خود نگران  -1

هستید، می توانید یخ ها را قبل از اضافه 
کردن به مخلوط کن، درون پارچه اي خرد 

  کنید.

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
شده: چربی اشباع       /    گرم   25,5کل چربی:       /      230کالري موجود در چربی:        /           256کالري: 

فیبر      /گرم      5,2کربوهیدرات:       /میلی گرم   20سدیم:       /   میلی گرم  18کلسترول:     /گرم      22,4
 گرم 1,3پروتئین:      /گرم      1,3قند:         /گرم      0رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
2 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
90 % 
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 کتو لیموناد:  102دستور تهیه شماره 
 

 وعده 1لیتر براي  1,1: مقدار تهیه                           دقیقه 3: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
کتوفلو است، چرا که مصرف آن کل نیاز شما به مصرف این لیموناد یکی از بهترین راه هاي مقابله با عوارض احتمالی رژیم کتوژنیک یا همان 

  را مرتفع می سازد، که در بخش هاي مختلف کتاب به آن اشاره شده است.  الکترولیت ها
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 4 فنجان آب 

 یک سوم فنجان آبِ لیموي تازه 

 1  ق غذاخوري آبِ آلوئه ورا (دلخواه) 4تا 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 4  قطره استویا (دلخواه) 6تا 

 1 فنجان یخ 

  (براي تزئین)برگ نعنا و چند قاچ لیمو  
 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
آب، آب لیمو، آبِ آلوئه ورا، نمک و استویا را در شیشه اي درب دار ریخته و تکان  -1

 دهید تا مخلوط شود.

در لیوان ها سرو کرده و در صورت تمایل آن را با برگ نعنا و حلقه هاي لیمو تزئین  -2
 کنید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا الیخچ در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  :مغذيمیزان مواد 
 0,7چربی اشباع شده:       /    گرم   0,7کل چربی:       /      6کالري موجود در چربی:        /           20کالري: 
فیبر رژیمی:      /گرم      2,7کربوهیدرات:       /میلی گرم   6سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم     

 گرم 0,7پروتئین:      /گرم      1,7قند:         /گرم      0

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
14 % 

  کربوهیدرات
54 % 

  چربی
32 % 
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 شیرکاکائوي کتو:  103دستور تهیه شماره 
 

 وعده 1 میلی لیتر براي 600: مقدار تهیه                           دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
  این شیر کاکائوي خشمزه با استفاده از شیر نارگیل، آووکادو و پودر کاکائو تهیه می شود. 

  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2  فنجان شیر نارگیل (مراجعه به پاورقی

]6([ 

  نصف یک آووکادوي بزرگ (پوست کنده و
 بدون هسته)

 2 ق غذاخوري پودر کاکائو 

 2  ام.سی.تیق غذاخوري روغن 

 1 (دلخواه) زرده تخم مرغ 

 2 قطعه یخ 

 6  قطره استویا 8تا 

 نصف ق چایخوري وانیل 

 مقدار کمی نمک دریا 

 یک چهارم فنجان پودر پروتئین 

 
 

  طرز تهیه:
شیر نارگیل، آووکادو، پودر کاکائو، روغن ام.سی.تی، زرده تخم مرغ، یخ، استویا،  -1

با سرعت کم میکس کنید، سپس به وانیل و نمک را درون مخلوط کن ریخته و 
 ثانیه با سرعت باال میکس نمایید، تا یخ ها خرد شده و مخلوط صاف شود.  30مدت 

 ثانیه دیگر میکس کنید. 10پودر پروتئین را اضافه کرده و  -2

 درون لیوان ها ریخته و نوش جان کنید. -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
قابل روز  1 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  :مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   84,3کل چربی:       /      757کالري موجود در چربی:        /           889کالري: 

     /گرم      7,8کربوهیدرات:       /میلی گرم   314سدیم:       /   میلی گرم  210کلسـترول:      /گرم      62,9
 گرم 24,7پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      4فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
11 % 

  کربوهیدرات
4 % 

  چربی
85 % 
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 کتو موهیتو:  104دستور تهیه شماره 
 

 وعده 2: مقدار تهیه                                      دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :وضیحاتت
در اینجا نسخه ي  بهرحال ما .ستیدر دست ن یقیبه وجود آمدنش، اطالعات دق یاما در مورد زمان و چگونگ باشد،یکوبا م تویزادگاه موه

  کتوژنیک این نوشیدنی معروف را آموزش خواهیم داد. 
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 ) میلی لیتر) چاي  350یک و نیم فنجان

 سبز دم کرده و سرد

 2 ق چایخوري آبِ لیموي  1ذاخوري + ق غ
 تازه

 2 ق غذاخوري روغن ام.سی.تی 

 70 (یا خشک) گرم اسفناج تازه 

 (پوست کنده) نصف یک آووکادوي بزرگ 

 12 عدد فندق آسیاب شده 

 2 قطعه یخ 

 1 (یا خشک) ق غذاخوري برگ نعناي تازه 

 نصف ق چایخوري وانیل 

 4  قطره استویا (دلخواه) 6تا 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
ام مواد را درون مخلوط کن ریخته و به خوبی میکس کنید تا صاف شود (می تم -1

توانید یخ ها را قبال درون دستمالی پیچیده و خرد کنید و بعد به مخلوط کن اضافه 
 نمایید).

 در دو لیوان سرو کرده و نوش جان کنید. -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  1 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 گهداري است. ن
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   30,6کل چربی:       /      310کالري موجود در چربی:        /           310کالري: 

فیبر      /گرم      6,1کربوهیدرات:       /میلی گرم   25سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      16,9
 گرم 2,6پروتئین:      /گرم      0,8قند:         /گرم       4رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
3 % 

  کربوهیدرات
8 % 

  چربی
89 % 
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 آبِ استخوان:  105دستور تهیه شماره 
 

 وعده 2: مقدار تهیه                                      دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
ان ومی توانید از آب استخوان باقیمانده از دیگر دستورهاي این کتاب، براي تهیه این نوشیدنی استفاده کنید. همانطور که می دانید آبِ استخ

  شده است. منبع غنی از چربی هاي سالم، مواد معدنی و الکترولیت هاست که در بسیاري از دستورهاي آشپزي در این کتاب از آن استفاده 
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 2 فنجان آبِ استخوان داغ 

  یک چهارم فنجان کره حیوانی یا روغن
 نارگیل (یا روغن ام.سی.تی)

 1 حبه سیر ریز شده 

 نصف ق چایخوري زنجبیل 

 یک چهارم ق چایخوري نمک دریا 

 ذره اي فلفل قرمز 

 
 
 

  طرز تهیه:
ثانیه با سرعت باال میکس کنید،  30الی  10تمام مواد را داخل مخلوط کن به مدت  -1

 هر چه بیشتر میکس کنید طعم زنجبیل و سیر بیشتر خواهد شد.
 سپس از صافی بگذرانید تا خرده هاي زنجبیل و سیر از آن جدا شود. -2
 ان کنید. جدر دو لیوان سرو کرده و نوش  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
بل قا ماه 1و در فریزر تا  روز 3در یخچال تا  -1

 .نگهداري است
پس از سرد شدن به حالت ژله اي در می  -2

آید، پس براي مصرف دوباره باید آنرا گرم 
  کنید.

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   25,7کل چربی:       /      231کالري موجود در چربی:        /           273کالري: 

     /گرم      1,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   460ســدیم:       /   میلی گرم  24کلســترول:     /گرم      10,1
 گرم 8,8پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      0فیبر رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
13 % 

  کربوهیدرات
2 % 

  چربی
85 % 
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 الته کتو:  106دستور تهیه شماره 
 

 وعده 2یا  1: مقدار تهیه                                      دقیقه 5: اده سازيزمان آم
 

 

  :توضیحات
 در اینجا نسخه .شودیم هیته رشی با اسپرسوقهوه  بیاست که از ترک قهوه ۀیبا پا یدنینوش ی) نام نوعcaffè e latte: ییایتالیالته (به اکافی 

  آموزش می دهیم.کتوژنیک این نوشیدنی معروف را 
  
 

  مواد مورد نیاز:
  
 یک و نیم فنجان قهوه دم کرده و داغ 

 1  ق غذاخوري روغن ام.سی.تی یا روغن
 نارگیل

 1 ق غذاخوري کرة کاکائو 

 1  ق غذاخوري شاهدانه 

 2  قطره استویا (دلخواه) 4تا 

 یک چهارم ق چایخوري وانیل 

 (دلخواه) ذره اي نمک دریا 

 1 یا یک و نیم  ق غذاخوري پودر پروتئین
 ق غذاخوري ژالتین بدون طعم

 (براي تزئین) مقداري پودر دارچین 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
قهوه داغ، روغن، کرة کاکائو، شاهدانه، استویا، وانیل و نمک را در مخلوط کن با  -1

 سرعت باال میکس کنید.

 ثانیه میکس کنید. 10پودر پروتئین یا ژالتین را اضافه کرده و  -2

گ سرو کرده و در صورت تمایل آنرا با مقداري پودر دارچین درون یک ماگ بزر -3
 تزئین نمایید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

 نگهداري است. 
  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   33,4  کل چربی:     /      301کالري موجود در چربی:        /           339کالري: 

فیبر      /گرم      1کربوهیدرات:       /میلی گرم   192سدیم:       /   میلی گرم  0کلسـترول:      /گرم      24,9
 گرم 8,5پروتئین:      /گرم      0قند:         /گرم      1رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
10 % 

  کربوهیدرات
1 % 

  چربی
89 % 
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 کتو آیس کافی:  107دستور تهیه شماره 
 

 وعده 1: مقدار تهیه                                      دقیقه 5: زمان آماده سازي
 

 

  :توضیحات
 که با قهوه سرد تهیه می شود، پایان می پذیرد.  "کتو آیس کافی"و در نهایت دستورهاي آشپزي این کتاب با 

  
 

  د نیاز:مواد مور
  
 یک و نیم فنجان قهوه دم کرده و سرد 

 2  ق غذاخوري  1ق غذاخوري شاهدانه یا
 کره بادام (بدون قند)

 1 ق غذاخوري روغن ام.سی.تی 

 یک چهارم ق چایخوري دارچین 

 2  قطره استویا (دلخواه) 4تا 

 (دلخواه) ذره اي نمک دریا 

 4  قطعه یخ 6تا 

 
 
 
 
 

  طرز تهیه:
 درون مخلوط کن میکس کنید تا صاف شود. تمامی مواد به جز یخ را -1
 درون یک لیوان ریخته و به همراه چند قطعه یخ نوش جان کنید -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :نکات
روز قابل  3 تا یخچال در بسته در ظرف در -1

قبل از مصرف کمی تکان نگهداري است. 
 دهید.

  

  (در هر وعده): مغذيمیزان مواد 
چربی اشباع شده:       /    گرم   26,1کل چربی:       /      235کالري موجود در چربی:        /           274کالري: 

فیبر      /گرم      4,5کربوهیدرات:       /میلی گرم   242سدیم:       /   میلی گرم  0کلسترول:     /گرم      15,3
 گرم 5,2وتئین: پر     /گرم      0,7قند:         /گرم      3رژیمی: 

 : نسبت ماکروها

  پروتئین
8 % 

  کربوهیدرات
6 % 

  چربی
86 % 
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در این کتاب نیستید، یا اجراي آنها برایتان دشوار است، می  اگر به هر دلیلی قادر به اجراي رژیم هاي معرفی شـده 
 سفارشی ما استفاده کنید:توانید از خدمات 

طراحی خواهیم کرد، که  و وزن شما قد با ، متناسبرژیم کتوژنیک سـفارشی ، یک تومان 99000ما با دریافت هزینه 
ي آن بسیار آسان تر خواهد بود. ضمنا می توانید در به دلیل استفاده از مواد اولیه ایرانی و در دسترس، مسلما اجرا

 طول اجراي رژیم سواالت و مشکالت خود را با ما در میان بگذارید.  

 آدرس به سفارش ثبت از پس ساعت 48 تا ، حداکثروارد شده، پس از بررسیبر اساس اطالعات  شما سفارشی رژیم
 .شد خواهد رسانی اطالع شما به پیامک طریق از و شده ارسال تان ایمیل

 براي ثبت سفارش بر روي لینک زیر کلیک نمایید :

https://idpay.ir/ketomethod/File/3649 
 

www.ketomethod.ir 

 با ما در تماس باشید:

www.ketomethod.ir          ketomethod@gmail.com        @ketomethod 
 

https://idpay.ir/ketomethod/File/3649
http://www.ketomethod.ir/
mailto:ketomethod@gmail.com
http://www.t.me/ketomethod
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