
 -לשבוע הראשון מתכונים -1אתגר מתקדמות שבוע 

 

 שייק ירוק:

 החוקיות להרכבת שייק:

 מנות פרי + עלים ירוקים +סיבים +מזון על 2שייק ניקוי והזנה בסיסי מורכב מכוס נוזל + עד 

או חצי כוס מי  או כוס מים חלב סויה -כוס נוזל, מומלץ חצי כוס מים חצי כוס נוזל עם טעם כמונוזלים: 

 קוקוס צעיר )שקופים צלולים לא הנוזל הלבן!(

בהתחלה יש לשים מעט עד וכשמסתגלים לטעם של הירוקים ניתן להגדיל מינון בהדרגה,  ירוקים:

 ניתן לשלב גם מלפפון ולא רק עלים.

ים, חסה, תרד, קייל, פטרוזיליה, מנגולד, נענע, כוסברה, בזיליקום, סלרי, נבט -ירוקים לדוגמא

 מלפפון.

 יש להימנע מצריכת נענע, פטרוזיליה ומרווה שכן זה עשוי לייבש את החלב. -למניקות

מנות פרי, ניתן להשתמש בפרי קפוא, ניתן לשלב תמר אחד שכן הוא מחפה על הטעם  2עד  פירות:

 של הירוקים ומספק מתיקות.

פירות כמו בננה, מנגו, תמר הם המתוקים ביותר ולכן משתלטים היטב על טעם השייק, עם זאת לא 

 .נרבה בהם בגלל הסוכר

מלון,  -שלא נמדדים ביחידה כמו לדוגמאגרם(, פירות  100-מנת פרי לרוב הינה יחידה אחת )כ

 מנה שוות ערך לכמות של כוס )בגודל של כוס חד פעמית(.-אבטיח, ענבים, מנגו

 תמר נחשב למנת פרי אחת.

ניתן להשתמש בכל פרי שאוהבים, בננות ומנגו משתלבים נהדר בשייקים כיוון שהם משתלטים על 

 .יקטעמים אחרים, פירות קפואים משדרגים את טעם השי

 כפית צ'יה, כפית פשתן.סיבים: 

 טרייה קפואה. ספירולינה מזון על:

 חצי כפית שמן קוקוס. מסייע לספיגת הוויטמינים מסיסי השמן **לא חובה** אקסטרה:

 

 



 מנות פרי,  2עד  הרכבת שייק מומלץ:

 מנגולד, תרד וכו לפי היכולת והטעם,  -עלי חסה לפחות וניתן להוסיף ירוקים נוספים 7 

 מנת ספירוליה טרייה, כפית צ'יה, כפית שמן קוקוס. -אופציונלי

 חצי מים/ מי קוקוס צלולים+ חצי חלב סויה ללא סוכר -כוס נוזל

 

 דייסת שיבולת שועל:

 כפות שיבולת שועל מלאה 3-4

 סויה.חצי כוס מים חצי כוס משקה  -כוס נוזל

 .לבשל כמה דקות בסיר פתוח

 קינמון.ניתן להוסיף מעט 

 מעדן שיבולת שועל ללא בישול:

לערבב היטב ולהעביר למקרר למשך  סויהכוס חלב  3/4  כפות שיבולת שועל עבה, כף צ'יה, 4

 הלילה.

 סלט בהרכבה:

על  בוחרים כמה שיותר ירקות חיים ומעשירים עם התוספות לקבלת ארוחה מלאה, מזינה ומשביעה

 פי מה שכתוב בתפריט היומי.

 :ביקולור צ'יפס

זה מרגיש ונראה ממש כמו תפוח אדמה אבל זה בכלל קולורובי! לעומת תפוח אדמה, בקולורובי יש  

הוא לא פחות טעים! פשוט מקלפים וחותכים לרצועות ממש  -הרבה פחות קלוריות ופחמימות ובעיני

מלאה, השתדלו כף שמן זית אחת יכולה להספיק לתבנית  -עם מעט שמן זיתכמו צ'יפס ושמים בתנור 

 כפות. 2-לא יותר מ
 

 ירקות מוקפצים:

בארוחה הזו ניתן להשתמש בכל הירקות המותרים ושאוהבים, אין חוקים מדויקים לירקות מוקפצים, 

 -הנה המלצה כללית למי שמסתבכת וזקוקה להנחייה

 -לחמם כף שמן זית במחבת ולהקפיץ עד הזהבה בצל קצוץ, ואז להוסיף את הירקות שקיימים

במידה ומותר  להוסיף חצי חבילת קוביות טופוניתן קישואים, פלפלים צבעוניים, עגבניות שרי, כרוב, 

קארי, כורכום, שום ומעט מלח ולערבב היטב. במידה ויש משהו  -, תבליניםבאותו היום בתפריט

אפשר להוסיף גם לקראת סיום ההקפצה אבל  -שעועית ירוקה, אפונה, קינואה -של במקרר כמומבו

 ורק אם מתאים להנחיות התפריט של אותו היום. זה לא חובה



 
 דאל עדשים:

 :מה צריך

 כוס וחצי עדשים כתומות

 בצל קצוץ

 אם אין דלעת ניתן להחליף לבטטה( קצוצה לקוביות -דלעת )כמות השווה לבטטה

 גזרים/ תפוח אדמה מקולף קצוץ לקוביות 2

 עגבנייה גדולה חתוכה לקוביות

 כפות( 2חבילה קטנה של רסק עגבניות )

 כפות שמן 2

 כפית כורכום, כפית קארי, חצי כפית מלח, אם יש ג'ינג'ר )גם באבקה( אז זה משדרג מאוד. -תבלינים

 כוסברה/ פטרוזיליה טרייה קצוצה.

 :איך מכינים

בצל, דלעת, גזר, עגבנייה, מערבבים  -כפות שמן זית איכותי ומוסיפים לפי הסדר 2בסיר מחממים 

 דקות, 5-דקות ולהוסיף את רסק העגבניות עם התבלינים, לערבב שוב כ 2היטב במשך 
נוסיף את העדשים ונערבב את הכל ביחד, נכסה את הכל במים )שהמים יעברו מעט את גובה הרכיבים( 

 ,דקות לפחות 45הכוסברה הקצוצה, נערבב שוב ונכסה את הסיר לבישול של נערבב ונוסיף את 

ייתכן ובמהלך הבישול תצטרכו להוסיף מעט מים, לפני סיום מומלץ לטעום ובמידת הצורך לחזק 

 טעמים ולהוסיף עוד קצת מהתבלינים, ניתן להוסיף גם כוסברה טרייה לקראת סיום הבישול.
 

 מרקים:

 עם חומוס: מרק ירקות

 מה צריך:

 כפות שמן זית 2

 בצל לבן קצוץ

 גזרים חתוכים לעיגולים גדולים 2

 רבע כרוב לבן קצוץ גס

 קישואים חתוכים גס 2

 דלעת )כמות השווה לגודל בטטה ממוצעת( חתוכה לקוביות גדולות

 בטטה אחת מקולפת וחתוכה לקוביות -אופציונלי

 קצוצים דק -גבעולי סלרי )כולל עלים( 4

 קצוצה -כוסברה )אפשר פטרוזיליה במקום(צרור 



 כפות רסק עגבניות 2

 כפית מלח, כפית חוויאג', כפית שום/ שום כתוש. -תבלינים

שימו לב, אני תמיד ממליצה להכין כמות גדולה ולשמור במנות  -כוסות חומוס לאחר השרייה ובישול 2

 מדודות במקפיא, ככה יהיה לכם בשלוף בשעת הצורך.

 איך מכינים?

כפות )מלאות( שמן זית וניתן לו דקה להתחמם מעט ואז נוסיף את הבצל,  2בסיר גדול מאוד נשים 

 2לרוב אני לא שמה יותר מכפית בתבשילים שלי וזה מספיק, אבל במקרה הזה אני ממליצה לשים 

נערבב היטב עד שמתחיל להזהיב, במהלך ההכנה נערבב  כפות, זה משפיע משמעותית על הטעם,

הוספת מרכיב כי זה עוזר לשמן ולתבלינים לעטוף היטב את כל הירקות ולשפר מאוד את  אחרי כל

, נערבב היטב ונוסיף את הסלרי הקצוץ, נערבב בטטהגזרים, כרוב, דלעת,  -הטעם, נוסיף לפי הסדר

 שוב,

 נוסיף את התבלינים, ערבוב נוסף ואז נוסיף את רסק העגבניות והכוסברה ונכסה במים רותחים.

 כוסות החומוס, 2דקות, נוסיף את  30-40 -ל עד ריכוךנבש

אם יש צורך להוסיף מלח או לחזק טעמים עם עוד תוספת תבלינים, נבשל עוד  -נערבב, נתקן טעמים

 .דקות וזה מוכן 5-10

 מרק עדשים:

 רכיבים:

 בצל קצוץ.

 גזר קצוץ.

 שלושה גבעולי סלרי קצוצים.

 שיני שום כתושות. 4

 שחורות, ירוקות, כתומות. -שליש מכל סוג -עדשיםכוס מיקס 

 כפית כורכום, כפית כמון, כפית פפריקה, חצי כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור. -תבלינים

 בסיום הבישול אפשר להוסיף מעט לימון סחוט וכוסברה טרייה קצוצה. -אופציונלי

 הכנה:

גזר, סלרי, שום,  -הזהבה ואז להוסיףכפות שמן זית, להוסיף בצל קצוץ ולהקפיץ עד  2לחמם בסיר 

 דקות. 40-60דקות ולהוסיף את העדשים והתבלינים, לכסות במים ולבשל בין  5לערבב הכל 

 

 :מרק ברוקולי אפונה-מרק ירוק

 מצרכים:

 בצלים קצוצים. 2

 שיני שום קצוצות. 2

 חבילת אפונה קפואה מופשרת.

 חבילת ברוקולי מופשרת.



  מלח, כורכום, קארי. -תבלינים לפי הטעם

 איך מכינים?

מקפיצים את הבצל והשום הקצוצים במעט שמן זית, לאחר שמזהיב מוסיפים את הברוקולי והאפונה, 
 מערבבים מעט ומוסיפים מים כמעט עד כיסוי.

מלח, קארי, כורכום, שמנת קוקוס, לקראת סיום ההכנה,  -ניתן להוסיף את כל התבלינים  -תבלינים
 וסיף מעט בהתחלה ופעם נוספת לחזק טעמים לקראת הסיום.אני אוהבת לה

לאחר שהכל התרככך היטב יש להעביר לבלנדר, בשביל שהכל ייכנס בפעם אחת, הכניסו רק את 
 המוצקים ולא את המים.

דקות  5לטחון למרקם חלק ולהחזיר לסיר, לחזק טעמים עם התבלינים ושמנת הקוקוס, לבשל 
 נוספות.

 תחלה גם עדשים ירוקות ולשדרג את הערך החלבוני של המרק.***ניתן להוסיף בה

 

 :וריתמרק דל-מרק כתום

 מצרכים:

 דלורית אחת שלמה.

 ראש שום.

 כפות שמן זית. 3

 מרווה, טימין, אורגנו )זה מה שאני שמתי אבל אפשר לגוון(. -עשבי תבלין טריים

 כפית מלח ומעט פלפל.

 גבעול סלרי כולל העלים.

 רותחים.כוסות מים  2

הכנה: שימו לב שלא פשוט לחצות את הדלעת לאורכה אז בזהירות! בעזרת כף נרוקן את הגרעינים 
 כך שיישארו לנו שני שקעים נקיים, אותם נמלא בהמשך בהפתעות.

 בעזרת סכין נחרוץ חריצים לאורכה ולרוחבה של הדלורית.

 טימין ואורגנו.מרווה,  -למשלנניח בשקעים את עשבי התבלין הטריים שלנו 

חצו את ראש השום לרוחבו )בלי להסיר את הקליפה(, שפכו חצי מהכמות של השמן זית ועסו את 
 השום ביחד עם השמן לתוך החריצים שיצרנו.

הניחו כל חצי ראש שום מעל עשבי התבלין בתוך השקע בדלורית ושפכו את יתרת שמן הזית לתוך 
 השקעים.

 וך החריצים.פזרו מעט מלח ופלפל והחדירו לת



 דקות או עד שהדלורית מתרככת. 40מעלות למשך  180-הכניסו לתנור שחומם מראש ל

היא יורדת  -לאחר שמוכן יש להוציא בעדינות את תערובת השום והעשבים שלנו ולהסיר את הקליפה
ממש בקלות. התערובת הזו היא בערך הדבר הכי טעים בעולם, ניתן לאכול אותה גם ככה! או להכין 

 מנה מרק, שתי האופציות נהדרת.מ

 -למרק

 בעזרת כף פשוט נגרוף את תוכן הדלורית וזהו! אנחנו מוכנים לשלב הבלנדר.

תוכן הדלורית, תערובת השום ועשבי התיבול האפויים, גבעול סלרי טרי עם  -הכניסו לבלנדר את
 .כפית קאריכוסות מים רותחים, חצי כפית אגוז מוסקט, חצי כפית כורכום, חצי  2העלים, 

 מרק כתומים:

גזרים קצוצים, לערבב מעט,  2בצלים קצוצים עם כפית שמן זית, לאחר שמזהיב להוסיף  2להקפיץ 
 להוסיף בטטה אחת, מעט מלח, שום, כמון וקארי, לכסות במים רותחים ולבשל עד ריכוך.

 

 


