
نظظامم "LCHF" االغذذاائي منخفضض االكرربووهھھھيیددررااتت وو عالي بالددهھھھوونن للمبتددئيینن 

هھھھلل تحبب أأنن تأكلل االغذذااء االحقيیقي (بقددرر ما ترريیدد). للتحسيینن منن صحتكك ووووززنكك؟ يیبددوو أأنن هھھھذذهه االفكررةة جيیددةة جدداا لتكوونن 
صحيیحة٬، وولكنن نظظامم "LCHF" لغذذااء منخفضض االكرربووهھھھيیددررااتت وو عالي االددهھھھوونن٬، هھھھوو االنظظامم االمستخددمم منن ١۱٥٠۰ سنة٬، 

ووااآلنن يیؤؤيیدد هھھھذذهه االفكررةة االعلمم االحدديیثث بالبيیئة. 

 ليیسس شررططاً أأنن تززنن االططعامم٬، ووال أأنن تعدد االسعررااتت االحرراارريیة٬، ووال يیووجدد “ااستبدداالل للووجباتت”٬، ووال حبووبب االددووااء. هھھھناكك االغذذااء
  االحقيیقي وو االفططررةة االسليیمة فقطط. وو كلل ااإلعالمم هھھھوو مجاني.

مقددمة 

معنى االنظظامم "LCHF" هھھھوو أأنن تكوونن االمأكووالتت االررئيیسيیة هھھھي االددهھھھوونن وواالمأكووالتت االمحددددةة هھھھي االكرربووهھھھيیددررااتت. االمهھمم - 
يیجبب تقليیلل االسكرر وواالنشاء. 

وواالكثيیرر منن االددررااساتت االعلميیة ااألخيیررةة االجيیددةة تبررهھھھنن أأنن االنظظامم "LCHF" ااسهھلل إلنقاصص االووززنن ٬، وو للسيیططررةة على االسكرر 
في االددمم٬، ووهھھھذذاا هھھھوو مجرردد االبدداايیة. 

ااساسيیاتت 

تناوولل - االلحمم٬، االسمكك٬، االبيیضض٬، االخضررااووااتت االتي تتنموو فووقق ااألررضض٬، ووااأللبانن مثلل االززبددةة. 
تجنبب - االسكرر وو االنشاء٬، مثلل االخبزز وواالمعكرروونة شش االررزز وواالبططاططا. 

تناوولل االططعامم عنددما تكوونن جائعأ. اانن نظظامم"LCHF" بسيیطط. حيیثث ال يیتووجبب أأنن تززنن االططعامم ااوو عدد االسعررااتت االحرراارريیة 
ووإإنسى االمنتجاتت قليیلة االددسمم. 

 

االططعامم االحقيیقي. إإضافة االددسمم - مثلل االززبددةة 

هھھھناكك آآسبابب عمليیة لنجاحح االنظظامم فلوو تجنبتت االسكرر وواالنشاء٬، فسيیستقرر االسكرر في االددمم٬، ووتنخفضض نسبة ااألنسووليینن ووهھھھوو 
االهھررموونن االمسؤؤوولل عنن تخززيینن االددهھھھوونن - وو االنتيیجة هھھھي االحدد منن االددهھھھوونن وو االشبع. 

بالنسبة االى مررضى االسكرريي 



لوو تجنبتت االكرربووهھھھيیددررااتت٬، فستقلل االحاجة لددووااء مررضض االسكرريي. يیجبب اانن تقيیسس دداائماً االسكرر في االددمم عندد االبددء بهھذذاا االنظظامم 
وويیمكنن تغيیيیرر كميیة االددووااء أأوو تغيیيیررهه تبعاً لذذلكك. ووهھھھذذاا يینبغي أأنن يیتمم بمساعددةة ططبيیبب خبيیرر. إإذذاا كنتت في صحة جيیددةة أأوو 

مرريیضض بالسكرريي وولكنن يیتمم االتعاملل معكك بالنظظامم االغذذاائي فقطط ااوو بالل”ميیتفووررميینن”٬، فانهھ ال يیووجدد اايي خططرر منن نفصص االسكرر 
بالددمم. 

نصيیحة غذذاائيیة 

تناوولل - بقددرر ما ترريیدد 

االلحمم - أأيي نووعع٬، مثآل: لحوومم االبقرر٬، االلحوومم االلعبة٬، ددجاجج٬، إإلى آآخررهه 

االسمكك وو االمحارر - أأيي نووعع٬، ااما ااألسماكك االددهھھھنيیة٬، مثلل االسلموونن هھھھي خيیاررااتت رراائعة 

بيیضض - أأيي نووعع: مغلي٬، مقلي٬، إإلى آآخررهه 

حاوولل عجة االبيیضض - أأمليیتت. االبيیضض االعضوويي ااحسنن 

 االصلصاتت عليیة بااالددهھھھنن االططبيیعي - إإستعملل االززبددةة ووااللبنة وو االقشددةة في االططبخ للططبخ. حاوولل االصلصاتت "بيیررنيیسس" وو
 "هھھھوولووندديیسس" - ااقررااء االمكووناتت ااوو ااصنعهھا بنفسكك. ززيیتت جووزز االهھندد وو ززيیتت االززيیتوونن ااختيیاررااتت جيیددةة أأيیضاً.

 االخضررااووااتت االتي تتنموو فووقق ااالررضض - كلل نووعع منن االملفووفف وو االقررنبيیطط وو االبررووكلي وو االبررااعمم بررووكسلل وو االهھليیوونن وو
  االكووسة وو

االباذذنجانن وو االززيیتوونن وو االسبانخ وو عشش االغرراابب وو االخيیارر وو االخسس وو ااألفووكاددوو وو االبصلل وو االفلفلل وو االططماططمم وو إإلى آآخررهه 

جووزز - جيیددةة لتناوولهھ أأمامم االتلفززيیوونن 

االتووتت - حسنآ باعتدداالل٬، لوو ما كنتت حساسس. لذذيیذذ مع االكرريیمم ااوو االقشططة 
 

غذذااء 
أأساسي للمبتددئيینن: ٥ غررااماتت منن االكرربووهھھھيیددررااتت لكلل ١۱٠۰٠۰ غرراامم منن االططعامم 

 



تجنبب ااذذاا ممكنن 

سكرر - ااألسووأأ. االمشررووباتت االغاززيیة وو االحلوويیاتت وو االعسيیرر وو االمشررووباتت االرريیاضيیة وو االشووكووالتة وو االكعكك وو أأيیسس كرريیمم وو 
االحبووبب في ااإلفططارر. تجنبب االحلوويیاتت هھھھوو ااألفضلل. 

االنشاء - خبزز٬، معكرروونة٬، االررزز٬، االبططاططا٬، بططاططسس مقليیة٬، االعصيیددةة (ثرريیدد) وو إإلى آآخررهه. هھھھوولغرريینن كمانن 

االخضررووااتت االجذذرريیة حسنآ باعتدداالل٬، إإلى كانتت ززيیاددةة االووززنن االغايیة. 

ماررجرريینن - تقليیدد ززبددةة عالي بشكلل غيیرر ططبيیعي أأووميیغا ٦ االددهھھھوونن. ال يیووجدد االفوواائدد االصحيیة وو االذذووقق شيء. مررتبطط إإحشائيیآ 
لإلسابة بالرربوو وو االحساسيیة وو ااألمررااضض اااللتهھابيیة 

بيیررةة - أأيي ما يیعاددلل االخبزز االسائلل. كاملل منن االكرربووهھھھيیددررااتت٬، لالسفف 

االفووااكهھ - حلووةة كثيیررةة٬، مليیانة بالسكرر. تناوولل ااحيیانآ. أأيي ما يیعاددلل نووعع منن االحلووىى االططبيیعيیة 

تناوولل ااحيیانآ - عليیكك أأنن تقرررر لما يیكوونن منن االمناسبب 

مشررووباتت آآخررىى بددوونن االسكرر 

االشووكووالتة االددااكنة - ااكثرر منن ٧۷٠۰%٬، شوويي فقطط 

إإشرربب معظظمم اااليیامم 

 ١۱ االماء
 ٢۲ قهھووةة
٣۳ شايي


