
 الَسلطات الفاخرة

 استمتع بتناول الكثير من الخضراوات في سلطة لذيذة.
قدم بعض السلطة قبل تناول العشاء. أو، أضف البروتين لتحضير وجبة سريعة وشهية طوال ليالي األسبوع. أضف المكونات من 

 كل عمود لعمل سلطة تكفي أربعة أفراد:

 الخضراوات

 الورقية

 أكواب 4

 الخضراوات +

إجمالي كوب واحد أو اثنين، 

 ألي مجموعة

 البروتين االختياري +

 اإلضافات االختيارية + كوبان

 تتبيالت السلطة + كوب 2/1

 كوب )وصفات معكوسة( 4/1

بنجر أو جزر نيئ مقشر    ورق الخس
 ومبشور

فاصوليا معلبة، مغسولة   
 ومصفاة

مكسرات أو بذور محمصة،   
 مفرومة أو مقطعة إلى شرائح

 زيت وخل  

قرنبيط أو بروكلي، قطع    سبانخ
 كبيرة

 صوص الخردل بالعسل   جبن، مبشور أو مفتت   بيض مسلوق جيًدا، قطع كبيرة  

دجاج مشوي أو ديك رومي أو    خيار، قطع كبيرة أو شرائح   خس أفرنجي
لحم بقري أو لحم خنزير، 
 مبشور ومقطع إلى شرائح

شعير مطبوخ أو أرز بني أو   
معكرونة مصنوعة من الحبوب 

 الكاملة

 تتبيلة الحمضيات  

سلطة خضراوات 
 ورقية متنوعة

طماطم، قطع صغيرة )معلبة   
 أو طازجة(

توفو شديد الصالبة، مفتت   
 ومصفى

 خل بلسمك   زيتون، شرائح  

حبات الذرة أو البازالء     
)طازجة أو مجمدة، مذابة في 

 الماء(

بازالء مجمدة أو فول إداماميه   
 )فول الصويا(، مذابة ومصفاة

برتقال أو جريب فروت، مقطع   
 إلى فصوص

 صلصة رانش قليلة الدسم  

مكعبات محمصة من خبز        فجل، شرائح    
 الحبوب الكاملة

    

     فاكهة مجففة       فلفل حلو، مقطع    



 مالحظات من الطاهي:
للحصول على صلصة رانش قوامها خفيف، استخدم المزيد من الخل. لصلصة رانش قوامها ثقيل، ألكلها مع الخضراوات 

 الطازجة المقطعة، استخدم كمية أقل من الخل.

 يمكنك استخدام الحليب بدالً من الخل لعمل صلصة الرانش إذا كنت تفضل ذلك.

 استخدام تتبيلة السلطة المعدة منزليًا في األطباق المختلفة. يمكنك
 حّضر تتبيلة السلطة بالطريقة التي تريدها مع بعض العناصر األساسية. اتبع هذا المعيار:

مقداران من زيت الزيتون أو زيت الكانوال + مقدار واحد من الحمضيات، مثل الخل أو عصير الليمون أو خردل ديجون + ملح 
 وفلفل أسود

 تتبيلة الحمضيات صوص الخردل بالعسل تتبيلة بسيطة للسلطة
 خل

 بلسمك

 صلصة

 صلصة رانش قليلة الدسم

مالعق طعام من الزيت  3

 النباتي

 ملعقتا طعام من خل النبيذ األحمر

 ملعقة صغيرة واحدة من الملح

 ملعقة صغيرة فلفل أسود 4/1

 مالعق طعام من الخردل 6

ملعقة صغيرة من عصير  1/2

 الليمون الطازج أو خل التفاح

 ملعقة طعام عسل نحل 1/2 1

 ملعقة صغيرة من الزيت

 ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقتا طعام من عصير البرتقال، أو 

 الليمون، أو الحامض

 مالعق طعام من الزيت 4إلى  3

 ملح وفلفل حسب الرغبة

 ملعقتا طعام من خل البلسمك

 ملعقة طعام من خردل ديجون

 مالعق طعام من الزيت 4إلى  3

 ملح وفلفل حسب الرغبة

أونصات( من الزبادي  6علبة واحدة )

 العادي الخالي من الدسم أو قليل الدسم

 كوب مايونيز قليل الدسم 3/1

 ملعقتا طعام من الخل األبيض

 ملعقة طعام من الشبت المجفف

 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم 2/1

 ملعقة صغيرة من الملح 8/1


