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 ادلليل الشامل محلية الكيتو

قبل البدء حبمية الكيتو عليك ان تتعرف عىل لك التفاصيل املتعلقة ابلكيتو ، ادانه جتدون مجيع التفاصيل اليت حتتاهجا للبدء 

 هبذه امحلية :

 كيتو دايت للمبتدئني اضغط للقراءة

 فوائد الكيتو اضغط للقراءة

 كيف ابدأ  الكيتو دايت اضغط للقراءة

 الااثر اجلانبية للكيتو اضغط للقراءة

 اس ئةل الكيتو الشائعة اضغط للقراءة

 اخلضار املسموحة يف الكيتو اضغط للقراءة

 الفواكه املسموحة يف الكيتو اضغط للقراءة

 املسموحة يف الكيتواملكرسات  اضغط للقراءة

 الصوصات املسموحة يف الكيتو اضغط للقراءة

 املرشوابت املسموحة يف الكيتو اضغط للقراءة

 الالبان والاجبان املسموحة يف الكيتو اضغط للقراءة

 لكيتومكية الكربوهيدرات املسموحة يف ا اضغط للقراءة

 ل السكر يف الكيتوبدائ اضغط للقراءة

 هل التونة مسموحة يف الكيتو اضغط للقراءة

 هل احلليب مسموح يف الكيتو اضغط للقراءة

 مك كيلوغرام من الوزن ينخفض يف الكيتو دايت؟ اضغط للقراءة

 ع الكيتو يف رمضان؟هل من الامن اتبا اضغط للقراءة

 افضل مطامع الكيتو يف السعودية والاردن ومرص اضغط للقراءة

 

 الطعاموصفات  – جدول وجبات الكيتو
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مكية الكربوهيدرات للك  الوجبة وع الوجبةن

 حصة

 قراءة الوصفة

 

 فطور

أ واين بيض خمبوزة مع جبنة 

 فيتا

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 7

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 3 محص كيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 6 ابن كيك التوت الازرق

 

 

 

 خزب الكيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 2 توست كيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 2 برغر كيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 3 خزب الكوب الرسيع

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 7 اخلزب السحايب

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 1 اخلزب العريب املفرود

فواكتش يا كيتو ابلثوم 

 والاعشاب

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 2

 

 

 

 الغداء

كرات اللحم الايطالية جببنة 

 املوزاريال

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 5

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 8 طاجن الاجبان املكس ييك

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 6 الفريدو ادلجاج والقرنبيط

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 5 رز كيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 6 بيزتا الكيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 7 الزانيا الكوسا

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 7 سلطة توان كيتو

 

 لوايت الكيتوح

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 1 براونزي كيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 4 تشزي كيك كيتو

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 2 مافن التوت

 اضغط لقراءة الوصفة غرام 4 كيك كيتو
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