البَدانَة ال َم َرضيّة
تُعرُفُالبدانةُ(السمنة) المفرطةُعلىُأنهاُتلكُالحالةُحیثُیکونُمؤشرُكتلةُالجسمُأکبرُمن ُ،40أوُیکونُمؤشرُكتلةُالجسم أکبرُمن
 35إذاُكانُالمرءُیعانيُمنُأمراضُمصاحبةُمرتبطةُبالبدانة .یمكنُأنُتكونُهذهُداءُالسكريُمنُالنوعُ 2وارتفاعُضغطُالدمُ
وارتفاعُالكولیسترول والكبدُالدهنيُ،وانقطاعُالنفسُالنومي (توقفُالتنفسُاللیلي) وألمُشدیدُفيُالمفاصلُالحاملةُللوزن .فيُحاالتُ
المعاناةُمنُداءُالسكريُمنُالنوعُ 2الشدیدُ،فقدُیكونُحدُمؤشرُكتلةُالجسمُأقلُ،بحیثُیصلُإلی .30
البدانةُالمفرطةُهيُلیستُمجردُأرقامُووزنُ،ولكنهاُمرضُمزمنُتدریجي .تؤديُالبدانةُالمفرطةُإلىُانخفاضُجودةُالحیاةُوتقصیرُ
متوسطُالعمرُالمتوقع .وبالتاليُهناكُسببُوجیهُلتقدیمُعالجُشامل للبدانةُالمفرطة.
یعتبرُالعالجُغیرُالجراحيُمعُتغییرُالنظامُالغذائيُوالنشاطُالبدنيُعال ًجاُأساسیًاُمه ًماُللسمنةُ،ولكنُفقدانُالوزنُیکونُمعتدالُوعادةُ
ماُیكونُمؤقتًاُأیضًاُ،ویسمىُهذاُالنوعُمنُالعالجُبحمیةُالیویو ( .)jojo-slankingیمكنُتحقیقُفقدانُالوزنُالدائمُالمعتدلُلدىُ
بعضُالمرضىُبإستخدامُأدویةُجدیدةُکـ ُMysimbaوُ.Saxenda
فيُحاالتُالبدانةُالمفرطةُ،هناكُحاجةُإلىُخسارةُكبیرةُودائمةُللوزنُ،وفيُالوقتُالحاليُ،یمكنُفقطُللعالجات الجراحیةُللبدانةُ
توفیرُذلك.
یمكنُأنُیساعد العالجُالجراحيُللبدانةُعلیُتقلیلُوزنُالجسمُبحواليُُ،ُ٪30باإلضافةُإلىُتوفیرُتراجعُكاملُأوُجزئيُلألمراضُ
المصاحبةُ،وإطالةُمتوسطُالعمرُالمتوقع.
العالجُالجراحيُللبدانة سیساعدكُأنتُالذيُتعانيُمنُالسمنةُالمرضیةُعلىُإنقاصُوزنكُبشكلُجید .منُأجلُالحفاظُعلىُهذاُ
التخفیضُفيُالوزنُبمرورُالوقتُ،فإنهُمنُالمهمُأیضًاُتغییرُالعاداتُالمعیشیةُ،وهذاُیعنيُ،منُبینُأمورُأخرىُ،إجراءُتغییرُفيُ
النظامُالغذائيُوزیادةُالنشاطُالبدني.

جراحةَعالج البدانة
قدُتُعرضُجراحةُعالجُالبدانةُعلىُاألشخاصُالذینُیعانونُمنُالبدانةُالمفرطةُوالذینُیرغبونُفيُإنقاصُالوزنُ،ولكنهمُلمُینجحواُ
فيُذلكُبعدُمحاوالتُمتكررة.
هناكُثالثةُأنواعُأساسیةُمنُجراحاتُعالجُالبدانة:
•
•
•

جراحةُتكمیمُ(تصغیر) المعدة ( Gastric sleeveتكمیمُالمعدة ) sleeve-gastrektomi
عملیة تحویل مسار المعدة المصغر (ذو الوصلة الواحدة) mini-gastric ( En-anastomose gastric bypass
)bypass, OAGB
المجازةُالمعدي ( Gastric bypassالمجازةُالمعدیة)RYGBُ،

یتمُتنفیذُكلُهذهُالعملیاتُالجراحیة علیُشکلُجراحةُبتنظیرُالبطن .هذاُیعنيُفتحُبضعُشقوقُصغیرةُفيُجدارُبطنكُ،حیثُنقومُ
بإدخالُأدواتُجراحیةُدقیقةُوكامیراُعبرها.

تكميمَالمعدة
هيُنوعُمنُجراحاتُعالجُالبدانة التيُیتمُفیهاُاستئصالُماُیقربُمنُُ٪80منُالمعدة .هذاُیجعلُالمعدةُأقلُحج ًماُ،وبالتاليُفإنكُ
تشعرُبالشبعُبشكلُأسرع .تختلفُجراحةُتكمیمُالمعدةُعنُجراحةُالمجازةُمنُحیثُأنهُالُیتمُإعادةُتوصیلُاألمعاء .ونظراُ
إلستئصالُجزءُمنُالمعدةُ،فإنهُالُیمكنُعكسُالتدخلُالجراحي.

عملية تحویل مسار المعدة المصغر Mini-gastric bypass
فيُعملیةُتحویل مسار المعدة المصغر (= ُ،)one-anastomosis gastric bypassیتمُتصغیرُالمعدةُمنُخاللُقیامُالجراحُبصنعُ
جیبُ(حواليُ 100مل) منُمعدتكُاألصلیةُومن ثم یقوم بوصلهُباألمعاءُالدقیقة.

المجازةَالمعدية Gastric bypass
المجازةُالمعدیة  Gastric bypassعلیُشکلُحرفُ )roux-en-Y gastric bypass =( Yهيُنوعُمنُجراحاتُعالجُالبدانةُُیتمُ
فیهاُتصغیرُالمعدةُبنسبةُ 95بالمائةُوإعادةُتوصیلُاألمعاء .فيُجراحةُالمجازةُالمعدیةُ،یصغُرُالجراحُالمعدةُمنُخاللُصنعُجیب
(حواليُ 30-20مل) منُمعدتكُاألصلیةُویوصلهُباألمعاءُالدقیقة .تعنيُالمعدةُالصغیرةُأنهُیجبُعلیكُتناولُوجباتُصغیرةُ
ومتكررةُ،وأنكُستتحملُالدهونُوالسكرُبشكلُأقلُمنُذيُقبل.

محادثاتَفيَالعيادةَالخارجيةَقبلَالجراحة
تحصلُعلىُموعدُللتحدثُمعُالجراحُقبلُإجراء العملیة .یتعینُعلىُمعظمُالمرضىُأیضًاُالخضوعُلفحوصاتُإضافیةُمثلُتنظیرُ
المعدةُ،وبالنسبةُللبعضُأیضًاُإجراءُفحصُاألشعةُالسینیةُأوُفحوصاتُالقلبُوالرئة .عادةُماُیتمُإجراءُتنظیرُالمعدةُفيُنفسُیومُ
العملیةُالجراحیة .سیُحددُلكُأیضًاُموعداُللتحدثُمعُصیدلي .وهذهُاستشارةُهاتفیةُللحصولُعلىُنظرةُعامةُحولُاألدویةُ
والفیتامینات/المعادنُالتيُتستخدمها .قمُبإعدادُقائمةُمحدُثةُباألدویةُوالمكمالتُالغذائیةُالتيُتستخدمهاُبانتظامُوحسبُالحاجةُقبلُ
الموعدُمعُالصیدلي .وفيُاستشارةُالمرضىُالخارجیینُ(فیدیو) معُطبیبُالتخدیرُقبلُالعملیةُ،یجبُعلیكُإبالغُالطبیبُماُإذاُكانتُ
هناكُحوادثُحصلتُخاللُعملیةُجراحیةُسابقةُوما إذا کنت تعاني من الحساسیة.

النصائحَالجيدةَفيَمرحلةَالتحضيرَهي:
خطُطُلكیفیةُتنفیذُالتغییرات
•
•
•
•

تناولُالطعامُبانتظامُوببطءُ،وامضغُطعامكُجیدًاُوتدرب علی تناول وجبات صغیرة.
استخدمُ"حمیةُالخبزُالمقرمش  "knekkebrødkurenلتفقدُ 5كجمُأوُأكثرُمنُوزنكُقبلُالعملیةُ،وخططُلمواصلةُالعیشُ
وفقاُلهذەُالحمیةُلبقیةُحیاتك.
زدُُمنُمستوىُنشاطكُللحصولُعلىُلیاقةُأفضل.
منُالمهمُأالُتدخنُفيُآخرُ  6-4أسابیعُقبلُالعملیةُولفترة  4أسابیعُبعدُالعملیة .یحتاجُالجرحُالموجودُفيُالمعدةُإلىُتدفقُ
الدمُالغنيُباألكسجینُللشفاء .نوصیكُباغتنامُالفرصةُلإلقالعُعنُالتدخینُلألبد .وهذاُینطبقُأیضًاُعلىُالسعوطُ()snus
والسجائرُاإللكترونیةُوماُشابهُذلك.

النظامَالغذائيَقبلَالجراحة
یُنصحُبتخفیضُالوزنُبمقدارُ 10-5كجمُقبلُالجراحة .یُنصحُبنظامُغذائيُمنخفضُالسعراتُالحراریةُبنسبةُ 1000سعرةُحراریةُ
لمدةُ 4-2أسابیعُألجلُإنقاصُالوزنُ(انظرُالملحق).
االستعداداتَفيَالمنزل
یجبُأنُتستحمي/تستحم فيُاللیلةُالسابقةُللعملیة .الُتضعي/تضعُالكریمُأوُمزیلُالعرقُأوُالمكیاجُأوُالعطورُأوُطالءُاألظافرُأوُماُ
النعالُ،والمالبسُالفضفاضةُالتيُالُتشدُكثیراُعلىُالمعدةُ،وحبذاُلوُتُحزمُهذەُ
شابهُبعدُاالستحمام .یجبُقصُاألظافر .أحضرُمعكُ
ً
األشیاءُفيُحقیبةُبعجالت.
یجبُأالُتكونُمصابًاُبالحمىُأوُمصابًاُبعدوىُفيُالجهازُالتنفسيُفيُاألسبوعُالسابقُللعملیةُالجراحیة .یجبُأنُتصومُبدءاُمنُ
الساعة  24ساعةُفيُالیومُالسابقُللعملیةُالجراحیةُ،ولكنُیمكنكُشربُالماءُ /السوائلُالصافیةُحتىُساعةُواحدةُقبلُموعدُ
الحضور .یجبُعلىُالمرضىُالذینُیستخدمون جهاز الضغطُالهوائيُاإلیجابيُالمستمر ُCPAPأخذهُمعهمُإلىُالمستشفى.

بعدَالعملية
منُالمهمُأنُتنهضُمنُالسریرُوتتحركُمنذُیومُإجراءُالجراحة .بعدُساعتینُمنُالعملیةُ،یمكنكُمحاولةُشربُقلیلُمنُالسائلُ،
وینبغيُالبدءُبشربُالماء.
یمكنكُترتیبُرحلةُالعودةُإلیُالبیتُبنفسكُ(لنُیتمُتغطیةُمصاریفُسیارةُاألجرة) .الُینصحُبأنُتقودُالسیارةُبنفسك.
تناولَاألقراصَوالكبسوالتَألولَ 14يومًاَبعدَالجراحة.
یجبُأنُتكونُاألقراصُوالكبسوالتُالتيُیزیدُحجمهاُعنُحبةُالبازالءُقابلةُللسحقُأوُالتقسیم /الفتحُقبلُتناولها.

النظامَالغذائيَبعدَالجراحة
فيُاألسابیعُاألربعةُاألولىُبعدُالجراحةُ،یوصىُباتباعُنظامُغذائيُیتألف من أطعمة ذات صالبةُمناسبة .فيُیومُالعملیةُالجراحیةُ،
یمكنكُتناولُالماءُوالسوائلُالصافیةُفقطُ،ولكنُفيُالیومُاألولُبعدُالعملیةُ،یمكنكُتناولُالمشروباتُالغذائیةُالغنیةُبالبروتینُ
ومنتجاتُاأللبانُالسائلةُوالشوربات (تصعیدُتدریجيُوفقًاُللتحمل).
األسبوعَاألول :نظامُغذائيُیتکونُمنُالسوائلُ(سوائلُذاتُقوامُیسمحُبتناولهاُبواسطةُشفاطة مشروباتُ،قمُبتصفیتهاُمنُالكتلُ/
القطع).
األسبوعَ :2نظامُغذائيُیتکونُمنُأطعمةُلزجةُالقوامُ(أغدیةُذاتُقوامُیسمحُبتناولهاُبواسطةُملعقةُالشايُ،قمُبتصفیتهاُمنُالكتلُ/
القطع).
وزعُماُتتناولهُعلی  8-6حصصُصغیرةُیومیًاُ،ولتکنُهذەُالحصصُغنیةُباألطعمةُالغنیةُبالبروتینُ(مثلُالجبنُقلیلُالدسمُ،وجبنةُ
الكسامُ( )kesamقلیلةُالدسمُ،والحلیبُقلیلُالدسمُ،وحلیبُستیرك ُ،styrkوالبیضُوالسكیرُُskyrوالزبادي) ُ،وُ /أوُمسحوقُ
البروتینُ(منُالصیدلیة) .ینصحُبتناولُمشروبُغذائيُغنيُبالبروتینُ(منُالصیدلیة) یومیًاُخاللُأولُأسبوعینُلتلبیةُالحاجةُإلیُ
البروتینات.
األسبوعَ :3نظامُغذائيُُیتکونُمنُأطعمةُمهروسة (أطعمةُلهاُقوامُالمهروس/المعجونُ،تجنبُالقطعُالكاملةُ /الصلبةُمثلُ
المكسراتُ،وتجنبُاأللیافُمثلُتلكُالتيُمصدرهاُالبرتقال/البروكليُ،وتجنبُاألطعمةُذاتُالقوامُالعجینيُمثلُالخبزُاألبیضُ/loff
الكعك المحلی  /bollerالوافل).
األسبوعَالرابع :انتقالُتدریجيُإلىُ"النظامُالغذائيُالعادي" (هذە عملیةُتدریجیةُ،یوصیُبتناولُأطعمةُسهلةُالهضمُ،اللحومُ/
األسماكُ /لحومُالطیورُالتيُیمكنُتقطیعهاُبواسطةُشوكةُالطعامُ،والخضرواتُالمطبوخةُ،والخبزُالمقرمش /المحمصُ،والصلصةُ
الخالیةُمنُالدهون).
یعنیُبالنظامُالغذائيُالعاديُأنُالقوامُونوعُالطعامُوالکمیةُستظلُمحدودةُللغایة .یجبُإعطاءُاألولویةُلماُالُیقلُعنُ 4وجباتُغنیةُ
بالبروتیناتُیومیًاُبعدُالجراحةُلتجنبُالفقدانُغیرُالضروريُلكتلةُالعضالتُفيُعملیةُفقدانُالوزن .تشملُاألطعمةُالغنیةُبالبروتینُ
اللحومُالصافیةُواألسماكُوالدواجنُوالبیضُوالحلیبُالخاليُمنُالدسمُوالبیوالُواللبنُوجبنةُکوتاجُ(اإلقط)ُوالجبنُقلیلُالدسمُ
والبقولیات .ركزُعلىُتناولُوجباتُصغیرةُومتكررةُ،وامضغُطعامكُجیدًاُوببطءُواستمعُلجسمك .باإلضافةُإلىُذلكُ،یوصىُبتناولُ

ماُالُیقلُعنُ 2-1.5لترُمنُالسوائلُیومیًاُ،والتيُیجبُأنُتشربُبینُالوجبات .أعطُاألولویةُللمشروباتُالغنیةُبالبروتینُعندُتناولكُ
للسوائلُ،ثمُللماء.
یوصىُباستخدامُمكمالتُالفیتامیناتُوالمعادنُالتالیةُبعدُإجراءُجراحةُإنقاصُالوزن:
•  1قرصُنیكوبلسُملتي ُNycoplus multiفيُالیوم
•  1قرصُكالیجرانُفورتيُ 1000 Caligran forteمجمُ 800IE /فيُالیوم
•  1قرصُفیروماكس ُFerromaxفيُالیوم
•  1حقنةُتحتويُعلی  1مجمُُB12كلُشهرین.
• كبسولتانُمنُأومیجاُ( Omega 3مثلُ )Møllers doubleأوُ 5ملُمنُزیتُكبدُسمكُالقدُیومیًا
تؤخذُهذهُالمکمالتُبینُالوجباتُولمدىُالحیاة .یمكنكُالبدءُبتناولُالمکمالتُفيُاألسبوعُ 3بعدُالعملیة.

النشاطَالبدني
یمكنُأنُیؤثرُالنشاطُالبدنيُعلىُصحتكُالجسدیةُوالنفسیةُ،كماُأنُلزیادةُمستوىُالنشاطُفوائدُصحیةُكبیرة .نوصیكُبالتركیزُأوالًُ
علىُزیادةُالنشاطُالیوميُ،والذيُهوُجمیعُاألشیاء الصغیرةُالتيُتتطلبُنشاطاُوالتيُتقومُبهاُخاللُالیوم .یمكنُأنُیكونُهذاُالقیامُ
باألعمالُالمنزلیةُأوُجزُالعشبُأوُتقطیعُالخشبُ،وماُإلىُذلك .لزیادةُالنشاطُالیوميُ،یمكنكُ،علىُسبیلُالمثالُ،الوقوفُبدالًُمنُ
الجلوسُحیثُتتاحُلكُالفرصةُ،والبدءُفيُصعودُالساللمُبدالًُمنُاستخدامُالمصعدُ،والذهابُإلىُالمتجرُوماُإلىُذلك .وفيُنفسُ
الوقتُ،یمكنكُالتركیزُعلىُأنُتكونُأقلُسکوناُ،وأنُتستخدمُوقتاُأقلُفيُوضعیةُالجلوس.
ثمُیمكنكُالبدءُفيُالتخطیطُلمزیدُمنُالتمرین.
نوصیكُبممارسةُنوعینُمنُالتمارین:
•
•

التمرینُحیثُتزیدُمنُقدرةُالقلبُوسعةُالرئتینُ،تمارینُاللیاقة.
التمرینُحیثُتقومُبزیادةُقوةُالعضالتُ،تدریبُالقوة.

منُالمهمُأنُتبدأُبنشاطُخفیفُوأنُتزیدُمنُالنشاطُشیئاُفشیئاُمعُاعتیادُجسمكُعلىُمستوىُالنشاطُالمتزاید .هذاُلمساعدتكُعلىُ
تجنبُالعللُالناجمةُعنُاإلجهاد.
یمكنكُممارسةُتمارینُاللیاقةُ(ُ)kondisjonstreningمنُخاللُممارسةُالنشاطُبكثافةُمعتدلة .هذاُیعنيُأنُتبذلُذلكُالقدرُمنُالجهدُ
بحیثُتصبح الهثا وتتعرقُفيُظهركُبشکلُخفیف .التوصیاتُهيُأنُتتمرنُبهذهُالطریقةُلمدة  150دقیقةُفيُاألسبوع .ویمكنُأنُ
یكونُهذاُعلىُسبیلُالمثالُالمشيُوركوبُالدراجةُوالسباحةُوالمشاركةُفيُالتدریبُالمنظمُوماُإلىُذلك.
نظراُألنكُتریدُإنقاصُالوزنُ
یُنصحُبممارسةُتمارینُالقوةُ( )styrketreningبشكلُخاصُبالتزامنُمعُجراحةُإنقاصُالوزنً .
تكونُقادراُعلىُزیادةُقوةُالعضالتُبمرورُالزمنُ،
بسرعةُ،فمنُالمرجحُأیضًاُأنُتفقدُبعضُكتلةُالعضالت .لمواجهةُهذاُ،ولکيُ
ً
نوصیكُبممارسةُتمارینُالقوةُمن  3-2أیامُفيُاألسبوع .أنظر https://helse-
 bergen.no/seksjon/voss/Documents/Fysioterapi%20etter%20fedmeoperasjon.pdfللوصولُإلیُرابطُ
لبرنامجُتدریبُالقوة.

االستدعاءَإلیَالفحوصاتَالطبية
سیتمُاستدعاؤكُلالستشاراتُالهاتفیةُأوُللفحوصاتُفيُالعیادةُالخارجیةُبعدُشهرینُمنُالعملیةُ،بعدُعامُواحدُ،بعدُسنتینُ،بعد 5
سنواتُ،وبعد  10سنوات .أماُماُتبقىُمنُالمتابعةُفستکونُسنویةُوستتمُعندُالطبیبُالعامُالثابت .عندماُتأتيُإلجراءُفحصُطبيُ،
یجبُعلیكُأنُتصومُألنهُستؤخذُمنكُعیناتُدم.
بعدُإجراءُالعملیةُ،یوصىُباالنتظارُلمدةُ 2-1سنةُعلىُاألقلُقبلُأنُتحبلي .وإذاُأصبحتُُحامالًُ،فیجبُعلیكُُاالتصالُبناُأوُبطبیبكُ
العامُ،حتىُتحصلینُعلىُمتابعةُعنُكثبُ،عادةًُتحتُإشراف عیادة النساءُفيُمستشفیُهاوكالندُالجامعي ( Haukeland
.)Universitetssykehus
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وجبةَاإلفطار:
• رغیفینُمنُالخبزُالمقرمشُالخشنُ(علیه عالمةُثقبُالمفتاح) معُإضافات
•  1.5دیسیلترُمنُعصیرُالبرتقالُ /حبةُواحدةُمنُالفاكهةُ( 100جم)
• الماءُوالخضرواتُ(باستثناءُاألفوكادو) بكمیاتُغیرُمحددة
• وربماُقهوةُ /شايُبدونُسكرُوحلیبُأذاُأحببت
الغداء:
•
•
•
•

رغیفینُمنُالخبزُالمقرمشُالخشنُ(علیهُعالمةُثقب المفتاح) معُإضافات
 1.5دیسیلترُمنُالحلیبُمنزوعُالدسم
الماءُوالخضرواتُ(باستثناءُاألفوكادو) بكمیاتُغیرُمحددة
وربماُقهوةُ /شايُبدونُسكرُوحلیب أذاُأحببت

بين الوجبات :حبةُواحدةُمنُالفاكهةُ( 100جم)
وجبةَالعشاء:
طریقةُالطهي :مسلوقة  /مخبوزة  /مقلیةُ،بدونُعرقُالشواءُأوُالقلي
•  150جرا ًماُمنُاألسماكُالخالیةُمنُالدهونُالمطبوخة (مثلُسمكُالقدُ،سمكُالسیثُ،سمكُالبلوقُ،سمكُالفرخُ،سمكُ
الراهبُ،سمكُالحدوق)
 70جرامُمنُاألسماكُالدهنیةُالمطبوخة (مثلُالسلمونُوالماكریلُوسمكُالرنجةُوالسلمونُالمرقطُوثعبانُالبحرُوسمكُ
الهلبوتُوالسردین)
 120جرامُمنُاللحومُالخالیةُمنُالدهونُالمطبوخةُ(مثلُصدرُالدجاجُوالدیكُالروميُولحمُالخنزیرُواللحمُالبقري)
• حبةُبطاطسُصغیرةُأوُملعقتانُكبیرتانُمنُاألرزُالمطبوخُأوُمنُالمعكرونةُالمطبوخة
• الماءُوالخضرواتُ(باستثناءُاألفوكادو) بكمیاتُغیرُمحدودة
وجبةَالعشاءَالمتأخرة:
• رغیفین منُالخبزُالمقرمشُالخشنُ(علیهُعالمةُثقبُالمفتاح) معُإضافات
•  1.5دیسیلترُمنُالحلیبُمنزوعُالدسم
• الماءُوالخضرواتُ(باستثناءُاألفوكادو) بكمیاتُغیرُمحددة
• وربماُقهوةُ /شايُبدونُسكرُوحلیبُباإلضافةُإلى:
•  2لترُمنُالسوائلُعلیُاألقلُعلىُشكلُماءُأوُمیاهُمعدنیةُ(فاریسُُ،Farrisأولدنُُ،Oldenإلخُ،).عصیرُخاليُمنُالسكرُ
(فنُالیتُُ،Fun lightزیروُُ،ZERohإلخ) ُ،قهوةُ /شايُأوُمرقُرائق
•  1قرصُمتعددُالفیتامیناتُوالمعادنُ(مثلُ)Nycoplus multi
• مكملُأومیغاُ 3الحاويُعلی  10میکروجرامُفیتامینُدُ(علىُسبیلُالمثالُقرصینُمنُمولرزُدوبیل / Møllers Dobbel
 5ملُمنُزیتُكبدُسمكُالقد)
•  1ملعقةُشايُمنُالسمنُالخفیفُ 1 /ملعقةُشايُمنُالزیتُ -تستخدمُللخبزُالمقرمشُوُ /أوُالقلي

اإلضافات (ابحثَعنَ"عالمةَثقبَالمفتاح"):
علىُخبزُمقرمشُواحدُفيُالیوم:
•  1ملعقةُطعامُمنُالماكریلُفيُصلصةُالطماطمُأوُالسلمونُالمدخنُأوُماكریل الفلفلُأوُالسردینُأوُالرنجةُأوُالتونة
علىُخبزُمقرمشُواحدُفيُالیوم:
• جبنةُکوتاجُقلیلةُالدسمُأوُالجبنُقلیلُالدسمُ(ُ٪6دسم) أوُالجبنُاألبیضُقلیلُالدسمُ()٪10
علىُخبزُمقرمشُواحدُفيُالیوم:
• باتیهُالكبد
ألرغفةُالخبزُالمقرمشُالثالثةُاألخرى یمكنكُاالختیارُبین:
• جمبونُمطبوخُ،شرائحُالدجاجُ،بسطرمةُ،شرائح الدیكُالروميُ،السجقُالمجففُُ٪3 servelatدهونُ،جمبريُ،كابوریاُ،
بودینجُالسمكُ،بیضُوخضروات.

