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 EVERYDAY SUPER FOODکتاب  هصخال

 فهرست 

 

 انه صبح

 ناهار 

 شام

 ی دنی اسنک و نوش

 خوب  یزندگ

 کتاب ، صفحه متعادل  ن یمن در ا فلسفه

 ILLUSTRIOUS جاتیو سبز  وهیم

 خوب  ی دراتهایکربوه جشن 

 ن یپروتئ  قدرت

 است  یضرور یچرب

 ات یلبن شدن در غرق 

 د یکن شرفت یو پ دیبنوش آب

 د یده یرأ  کی ارگان یغذا به

 در خرید انقالب  

 خواب  یمبان

 د؟ یکن یسال زندگ 100 دیخواه یم ایآ

 تشکر از شما 

 رژیم غذایی دوستانه 
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 ها  العملکامل دستور  ستیل

 

 صبحانه

شود که  اعث می بانه  مزه، جذاب و لذیذ، در وعده صبحزی بدن، با غذاهای خوشغنی سا
فاق چیزی است که همه ما باید از آن استقبال بهترین شکل شروع کنیم. این ات   را بهروز  

می کنیم فکر  من  هم.  درگیر  کنم  ما  مغزی  ه  ایم.  یک شستشوی  فشده  می ما  نیم  ککر 
ت  حانه یعنی شیر را روی غالت و خوراکی های مختلف بریزیم و تمام. اما این درسصب

. دسته ای از خوراکی  سریع یاد خواهید گرفت دی غذای  در این فصل تعداد زیا   نیست.
خدمت کنند. این برنامه  به شما  تا    قبل آماده کنید  توانید ازهای باور نکردنی و لذیذ که می 

جذاب از ایده های  مره های شلوغ خود جا دهید. همچنین پر  در روز   توانیداده را می های س
د. ی که تنبل هستید و یا صبح های آخر هفته در دسترس شما خواهد بوبرای صبح های

و در هر بخش بیش از  همه این دستورها، ترکیبی از خوراکی های خوب و مقوی است  
 کالری وجود ندارد. امیدوارم شما هم مثل من آنها را دوست داشته باشید.  400
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 ها  انهصبح

 در نان تست  کوتای ، ر  ی السیگ یشکم پر ، گوجه فرنگ ایتخم مرغ پخته شده در لوب

 جات  وهی، جو دوسر و م، دانه هالی، آج GRANOLA ذره فوق العاده

 دار نان تست بذر و و مست شده، کادوآو، ب پز شده جادوییتخم مرغ آ

 لی و آج وگورتی، توت ، موز ،  یاسموت  کیپنک

 ، قارچ  ی، گوجه فرنگ ای ، تخم مرغ ، لوب یبرک

 لیو نارگ وهی، م  لیموترش، انبه ،  اه یبرنج س نگیپود

 کره  دانهو  ی، پرتقال خون FIGGYموز  نان

 و چاودار  جانویپارم ری پن،  ی، اسفناج ، گوجه فرنگ یشمیابر  لتام

 خشک  ریو ش TRENDY CHIA سبد میوه های زیبا،

 نوا یو ک لی، جو دوسر سرخ شده ، دانه ها ، آج ن یپروتئ فرنی

 ، تخم مرغ و ماست برنج گیاهی،  برنج ادویه دار، خواریمخصوص گیاه

 گرانول  بذرو  ماست،   یا  وهیم  یها سوپ

 ی ویو ک نعناع

BASIL & STRAWBERRY 

 چای گیاهی و شاه توت

 و انبه  بیل زنج یچا

 ج یکنجد و سالد هو  ی، تخم مرغ سوخار سایهار   یفرهایو

 نان سودای چاو دار، بسیار ساده و بسیار سریع

 جات   یترشو   جات  هیو ادوها   وهیها ، م  بذر،  آجیل ها،  بهترین فرنی

 ی ، قارچ و گوجه فرنگ، گوشت گاو ری ، پنانه های تنبلصبح
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 ن ی، عسل و دارچ ماست،   نان پسته و توت

 ترد  ای فتا و لوب  پنیر ، سالد ، ی رنگین کمانیبسته 

 خاگینه

 پر شکم  ای تخم مرغ پخته شده در لوب

 نان تست  ی رو کوتا ی، ر  ی چر یفرنگ گوجه

کانل  یایلوب خوب   ین یقدرتمند  پروتئ  یمنبع  فن یاز  از  سرشار  حاو  بری ،  و    C  ن یتامیو  یو 
ترین عملکرد را  کند تا به  ی به عضالت ما کمک م ی ماده معدن این است ، م یز یمن ن یهمچن

 داشته باشند. 

 دقیقه  20: ومدت زمان لزم برای سر

 مواد الزم: 

 مو یل نصف یک •
 بال  دازهبه ان تونیز  روغن  •
 تازه   حانیشاخه ر  4 •
 ین یکانل یا یگرم لوب 400 •
 انه ی خوب دانه راز  مانهیپ 1 •
 تخم مرغ بزرگ عدد  2 •
 برش نان سبوس دار دانه دار  2 •
 انباشته شده   کوتای ر  ریپن ی خور یقاشق چا 2 •
 ظ ی غل کی : سرکه بالزامیاریاخت •
 داغ   یلی: سس چیاریاخت •

 دستور تهیه: 

یک قاشق روغن، نمک دریا و آب لیمو در ظرف  و به همراه  گوجه فرنگی ها را خرد کنید،  
تر در  ی گوجه فرنگی ها بریزید. از برگ های کوچکبرش دهید و روریحان را  بریزید. برگ  

 ورد. بختا خیس یین نهایی استفاده کنید. سپس ظرف را کنار بگذارید  تز 
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تا بهتر است.  تفلون  به  در همین حال یک  باشد  قرار دهید. حرارت زیاد  را روی حرارت 
درون تابه  بکش کرده و به همراه دانه های رازیانه و کمی فلفل سیاه،  ها را از قبل آلوبیا

وره گوجه فرنگی له  . پاهی تفت دهید و گه گ  نیدها کدقیقه درون تابه ر   5داغ بریزید.  
دقیقه رها کنید    1. برای  گذاریدید و بمیلی لیتر آب، درون تابه بریز   100شده را به همراه  

ید.  سپس در تابه را ببند  کنید و  ش بیک تخم مرغ را درون تابه    تا جلز و ولزها تمام شود.
دقیقه صبر کنید تا تخم مرغ ها به    4لی  ا  3روی درجه متوسط قرار دهید و برای  حرارت را  

 در همین حال نان را برشته کنید. آرامی بپزند.

غ س تخم مرتقسیم کرده و پخش کنید. سپ در میان دو نان تست  کوتا را برش داده و  ری
  برگ ریحان را روی آن بگذارید. در   ه شده در لوبیا را روی نان تست قرار دهید وی پختها

قداری سس چیلی نیز اضافه کنید. صبحانه  و م که بالزامیک  ره، سر چند قطصورت تمایل  
 خوشمزه شما آماده میل کردن است. 

 


