نظام إيهاب فتنس
دون حسابة سعرات

للتواصل تابعونا على مواقع التواصل
اإلجتماعي

نظام إيهاب فتنس
دون حسابة سعرات
مالحظة مهم يجب مشاهدة الفيديو كامال
لتطبيق النظام بصورة صحيحة
رابط الفيديو

تعريف عن إيهاب فتنس
▪

▪
▪
▪
▪
▪

مرشد غذائي
▪ رابطة التغذية البريطانية
صاحب قناة إيهاب فتنس على اليوتيوب
عانيت من السمنة منذ عمر مبكر
ساعدت مئات الناس على التخلص من
الوزن الزائد
أتبع الطرق العلمية و الصحية و ضد أي
نظام غذائي سريع يؤثر على الصحة
لمن يرغب بإشراف غذائي مباشر ممكن
التواصل على

EihabFitness@gmail.com

الهدف من النظام

صحة أفضل

وزن صحي مناسب للشخص

لياقة و قوة

الهدف األول و خاصة للمراهقين ...

الوصول الى وزن صحي مناسبة ....

الوصول الى مرحلة متقدمة من اللياقة

نمو سليم ,صحة متكاملة و تغيير

سنناقش خسارة الوزن بهذا النظام و

البدنية

نمط الحياة الى نمط نشيط و مختلف

أيضا كيف نزيد الوزن لمن يرغب بذلك

و القوة بصورة عامة للمارسة المهام

عن المألوف بالوطن العربي

الحياتية اليومية

نوع النظام المتبع
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

سنعتمد بصورة عامة على نظام  Eat Wellالمصمم لألطفال و المراهقين
توصيات هذا النظام اتبعت من وزارة الصحة البريطانية عام 2007
يعتمد على كل المصادر الغذائية الصحية
التعامل مع السكريات بحذر
عدم ترك أي مصدر غذائي (سنناقش بالنظام)
ال حاجة لحسابة السعرات – الكميات ستكون تقريبية
لكن النسب لكل وجبة يجب ان تتابع كما مذكور
إذا كان الشخص يعاني من أي مرض يجب مراجعة طبيب قبل اتباع النظام
نفس النصيحة للحوامل

لمعلومات أكثر ممكن زيارة الرابط

*المعلومات باللغة اإلنكليزية

توزيع الوجبات خالل اليوم
ثالث وجبات حسب الشرح كحد أدنى

▪ وجبة واحد :وجبة الفطور أهم وجبة باليوم
▪ سناك :وجبة صغيرة
▪ وجبة اثنين :وقت الغداء
▪ سناك :وجبة صغيرة
▪ وجبة ثالثة :وجبة العشاء

▪ سناك قبل النوم (اختياري)

الوجبات أعاله هي الحد األدنى ,و
سنتكلم عن االضافات حسب الشخص
6

الوجبة اآلولى الفطور
أهم وجبة باليوم

▪ الطبق يكون مقسم الى هذه األقسام – النصف األعلر بروتين و دهون صحية و النصق
الثاني نشويات (الكميات بساليد قادمة نشرحها)
▪ هذا اليعني انه الدهون و البروتين نصف الطبق من ناحية السعرات و انما هذا شكل
الطبق ,من ناحية السعرات النشويات اقل عددا بصورة عامة.
▪ أنصح بتنويع المصادر بصورة عامة  ...لكن األفضل االبقاء على البيض خالل طيلة األسبوع

7

تحديد الكميات
▪ بسبب الوراثة ,طريقة الحياة ,نوع الجسم و الجنس و اسباب اخرى جسمنا سيتطلب كميات مختلفة من األكل

تحديد الكميات
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ألغلب المشاركين بيضتين صباحيا يعتبر كم كافي ,اذا كان الشخص من طوال القامة أو كثير النشاط أو عالي الوزن ممكن ثالث بيضات
ممكن االكتفاء ببيضة واحدة اذا كان الشخص قليل الشهية و قليل الحركة – أنصح اثنين
توست واحدة تعتبر مناسبة ألغلب المشاركين ,اذا كان الشخص كثير النشاط و طويل القامة أو عالي الوزن ممكن توست اثنين و هذا اكثر حد لخسارة الوزن
كمية الفاكهة ثابتة للكل – حبة واحدة من التفاح او العرموط مثال أو حفنة يد من ستروبيري ,ممكن فواكه مجففة مرتين باإلسبوع
بالنسبة لمصدر األلبان ممكن اإلكتفاء أربع مرات في األسبوع ....معدل ملعقتين اكل للشخص
اذا عانا الشخص من توقف لنزول الوزن ممكن االستغناء عن قسم النشويات (ليس الفواكه) ليومين أو ثالث أيام كحد أقصى

مصادر المواد الغذائية للفطور
(نحدد الكمية حسب الشبع)

▪ البروتين الرئيسي
▪ ممكن مرتين باإلسبوع تونة بين ملعقتين الى أربعة مالعق أكل
▪ ممكن مرة باإلسبوع ستيك لحم أو صدر دجاج حجم قبضة يد الشخص
▪ البروتين الجانبي (األلبان)
▪ لبن ,حليب ,جبن بأنواعه ( 4-3أيام باإلسبوع)
▪ الدهون الصحية
▪ ملعقتين الى ثالث مالعق زبدة فول سوداني ,كاجو أو لوز
▪ مكسرات دون ملح النوع حسب الرغبة  ,يفضل التنويع بين اسبوع و اسبوع
▪ النشويات
▪ ممكن بطاطة حجم اليد مرتين باالسبوع ,شوي او سلق و ممكن تعمل مع البيض
▪ اقل شي ثالث مرات باالسبوع شوفان  4-2ملعقة أكل
▪ ممكن مرتين حد اقصى باإلسبوع خبز/صمون من بلدك حجم كف اليد

الوجبة الثانية وجبة الغداء
▪ المكونات للوجبة
▪ مصدر بروتين :قبضة يد واحدة
▪ مرتين باالسبوع سمك دون جلد
▪ مرة باالسبوع لحم بقر احمر
▪ مرة كل عشرة أيام كبد دجاج او لحم
▪ باقي االيام لحم دجاج دون جلد
▪ مرة كل عشرة أيام روبيان
▪ بقوليات :قبضة يد واحدة
▪ نشويات :قبضة يد واحدة
▪ دهون صحية :نصف الى افوكادوا كاملة
▪ ممكن  10حبات مكسرات أو ملعقة اكل زبدة مكسرات
▪ خضار  :قبضة يد واحدة
▪ يحضر مع رشة ملح ,ملعقة شاي زيت زيتون
▪ ممكن اضافة  Chia seedsأو  Flaxseedأو حب قمر ملعقة

مثال :رز  +مرق
▪ نستعمل األكلة الشعبية رز  +فاصوليا كمثال عن الطبق الصحي الذي وصفناه
▪ أخذ كمية فاصوليا من القدر ما يعادل كف اليد مع صلصة قليلة
▪ أخذ لحم من القدر ما يعادل كف اليد
▪ أخذ رز (مبزول) من القدر ما يعادل كف اليد
▪ عمل صحن صغير سلطة خضار
▪  +حبة أو نصف حبة أفوكادوا جانبا أو حفنة مكسرات

مثال : 2كباب مقلي
▪ أول شي يفضل شوي الكباب  +اذا تم تقالته يجب وضعة على مناديل لتنشيف الدهن
▪ حبات الكباب تعادل  5-3حسب حجم الشخص و حجم الحبة
▪ ممكن حفنة حمص أو اي نوع بقوليات
▪ اذا كانت وجبة فيها البان وضعنا لبن
▪ مصدر الدهون نفسة
▪ سلطة خضار منوعة
▪ بطاطس مشوية حفنة يد كمصدر نشويات

الوجبة الثالثة وجبة العشاء
▪ لخسارة الوزن ممكن اتباع الوجبة أ طيلة األسبوع أو خمسة أيام في اإلسبوع
▪ لزيادة الوزن أو الجوع المستمر ممكن متابعة وجبة ب طيلة اإلسبوع

وجبة :أ

وجبة :ب

ماذا آكل بين الوجبات؟
▪ حسب ما شرحنا بداية النظام لدينا  2سناك باليوم و الثالث اختياري  ...أدناه أفكار ألكالت بين الوجبات
▪ لبن قليل الدسم صحن صغير
▪ حفنة يد مكسرات
▪ ملعقتين شاي زبدة فول سوداني
▪ حبة فواكه
▪ ممكن شراء رايس كيك صحي من السوق حبتين
▪ ممكن دايجيستف بسكت حبتين  3مرات باإلسبوع
▪ ممكن شراء كراكيرز قليلة السكر
▪ حفنة يد فاكهة مجففة

هدفي :خسارة الوزن
▪
▪
▪
▪

أهم شئ عدم تقليل األكل عن الثالث وجبات الرئيسية
أول خطوة ممكن أن نبدأ بتقليل عدد السناك أو األكل بين الوجبات
▪ ممكن اإلستغناء عن السناك كليا في وقت الحق
الغاء قسم النشويات باألطباق مرتين إلى اقصى حد ثالث ايام باإلسبوع
زيادة الجهد الرياضي و الحركة بصورة عامة

هدفي :زيادة الوزن
▪
▪
▪
▪
▪

▪

عدم ازالة النشويات من الوجبات
اإللتزام بأكل السناك بين الوجبات
زيادة وجبة بالبيوم تحتوي على نشويات
ممكن إضافة حبة مفن او ساليس كيك باليوم
ممكن عمل شيك صحي مرة او مرتين باليوم
▪ حليب كامل الدسم  +موزة  +ملعقة أكل زبدة فول سوداني  +ملعقة أكل عسل
عند الوصول للهدف إزالة االضافات اعاله بالتدريج لحد ما نرجع للنظام األصلي

أكالت غير صحية :الوجبة المفتوحة
▪ إذا كان عندك ارادة تعيش حياة صحية مية بالمية ممكن تركها كليا ,أنا أفضل أن يكون مكان لألكل الذي تفضلة و تحبة بحياتك الصحية
▪ كم مرة باإلسبوع تختلف حسب الشخص ممكن وجبة الى ثالث وجبات باإلسبوع (لشخص ال يعاني من السمنة)
▪ ممكن أن تحدد بنفسك حسب النتائج
▪ أكالت تعتبر خارج النظام الصحي مثل:
▪ كيك
▪ بيتزا
▪ ساندويش برغر و جبس
▪ نساتل Chocolate bars
▪ جبس crisps
▪ و غيرها من األكالت الكثيرة و المعجنات

ما هي المشروبات التي أشربها
▪

▪
▪
▪
▪
▪

شرب كميات مناسبة من الماء يوميا ,ممكن مراجعة وزارة الصحة في بلدك لنصائح عن الكميات.
▪ كميات تنصح بها وزارة الصحة االسترالية (المصدر):
▪ لتر واحد (خمسة اكواب) لعمر خمسة الى ثمان سنوات
▪ لتر و نصف (سبعة اكواب) من عمر تسعة الى اثنى عشر سنة
▪ لترين او اكثر قليال (ثمان الى عشر اكواب) من ثالثة عشر سنة فما فوق
▪ مالحظة مني :هذه األرقام تختلف من شخص لشخص و يفضل استشارة مختص
ممكن شرب كاس عصير طبيعي دون اضافات كوب واحد باليوم
ممكن عصر حبة فاكهة مع كمية ماء باردة و شربها خالل اليوم
اإلبتعاد عن مشروبات الطاقة بصورة كلية
يفضل اإلبتعاد عن القهوة للمراهقين
شاي أخضر حد اقصى قدح واحد باليوم

نصائح عامة
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

اإلبتعاد كليا عن أي رجيم قاسي قليل األكل – هذا خطر
يفضل اضافة الخضروات مع كل الوجبات مثل سبانغ ,خيار ,خس و غيره
استعمال البهارات مع الطبخ ,ملح قليل و يفضل الشوي أو السلق
اذا تم استعمال القلي من االهل نشفوا الطبخ من الدهن
عدم السهر و النوم  8-6ساعات باليوم
عدم القلق و التفكير الزائد بموضوع السمنة
▪ النظام الحياتي الصحي كفيل بالتخلص من السمنة مع الوقت
كل اسبوعين ممكن قياس الجسم و الوزن لمراقية التغيرات
بين كل عدة اسابيع يجب تغيير طريقة األكل حتى ال يعتاد الجسم على نفس الوجبات
الميزان ليس المقياس الوحيد لمقياس النجاح
▪ الشعور بالصحة
▪ القوة
▪ جودة الحياة أهم من رقم الميزان
بهذا النظام ناقشنا الجانب الغذائي و هو األهم ,يتبع بنصائح رياضية موجودة بقناتي

لمن يرغب أن أشرف عليه غذائيا بصورة مباشرة ممكن التواصل
معي على

eihabfitness@gmail.com

اإللتزام هو
سر النجاح

ملحق :مصادر األكل
▪ البروتين الرئيسي:
▪ اللحوم :دجاج ,لحم أحمر ,األسماك ,البيض ,لحم ديك الرومي و غيرة
▪ الدهون الصحية
▪ المكسرات
▪ الحبوب مثل حب البطيخ و حب الشمس
▪ زيت الزيتون
▪ Chia seeds, Flaxseeds
▪ ممكن مرتين باإلسبوع االعتماد على الزبدة
▪ النشويات
▪ الرز بأنواعه
▪ الكيونوا
▪ البرغل
▪ الكسكس المغربي
▪ الخبز مع النخالة
▪ خبز الشعير
▪ البطاطس

ممكن البحث على غوغل للحصول على
مصادر أخرى متنوعة

