
 

 

 

 

 

 

 -וןראששבוע  –אתגר מתקדמות 

 תפריטים

 

ו להשתמש בכל דרך אחרת כל הזכויות שמורות לנעמה גפן נטורופתית, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם א*
נעמה גפן  בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן נעמה גפן נטורופתית נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

נטורופתית מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו 
פות בסדנאות ושימוש במוצרים המידע באתר והשתת לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות.

הדיגיטליים נועדו למטרת הנגשת אינפורמציה בלבד ואינו מהווה ו/או אינו מתיימר להוות תחליף להמלצה 
השימוש באתר הינו על  .רפואית, חוות דעת רפואית, מחקר ממצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואי

יות המשתמשים לקבלת ייעוץ פרטני על ידי גורם אחריות המשתמשים בלבד ואין בו בכדי להחליף את אחר
 .רפואי מוסמך בכל מקרה ומקרה לגופו

 

 



ירקות טריים/ ירקות מאודים/  -לכל ארוחה ניתן להוסיף במידה ויש צורך או רעב -***הערה חשובה

בטטה, סלק, דלעת,  -מרק ירקות, ניתן להוסיף באופן חופשי מכל הירקות האפשריים באתגר, למעט

 דלורית

 

 -תפריט יום א' -שבוע ראשון

, יש תוספת דגן ביום זה עיקר התזונה היא ירקות+ פירות+ מעט חלבונים מהצומח + מעט שומנים

 .+ חצי בטטה או סלק אפוי או מבושל /מונבטים דקים 2ולת שועל/ כפות שיב 4של מוגבלת 

 הערות מה אוכלים ארוחה

 שייק ירוק בוקר
 

מנות פרי,   2עד  -שייק הכולל
לפחות וניתן עלי חסה  7

 -להוסיף ירוקים נוספים
מנגולד, תרד וכו לפי היכולת 

 והטעם, 
מנת ספירוליה  -אופציונלי

טרייה, כפית צ'יה, כפית שמן 
 קוקוס.

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

 סוכר
** במידה ולא ניתן לשתות 
את השייק זה פחות מומלץ 

 אוכלים מנת פרי -אך

דייסת שיבולת שועל/ מעדן  יםביני
 שיבולת שועל ללא בישול 

כפות שיבולת שועל,  4
לבוחרים במעדן ללא בישול 

מוסיפים גם כף צ'יה ש
 מורידים את הצ'יה מהשייק.
*** למי שלא אוכל שיבולת 

ניתן  -שועל או דייסות
מונבטים "דק  2 -להחליף ב

 5כפות קינואה עם  3או דק" 
 שקדים ומעט חלב סויה

 -+ מנת חלבוןירקות מוקפצים  צהריים
 100חצי כוס פסטת קטניות/ 

 גרם טופו/ חצי כוס עדשים.

ניתן להחליף את הצהריים 
 עם הערב.

ניתן להחליף את ארוחות  פריאדממה/ כוסות  2עד כוס  ביניים
 הביניים ביניהן.

הכמות כוללת את  -אדממה
 הקליפה

ירקות טריים +  –סלט בהרכבה  ערב
בצל,  -למשל -ירקות בתנור

 קישוא, כרובית, גזר, פלפלים
ללא כולל חצי בטטה/ סלק   

 תוספת דגן 

 

 

 

 

 

 



 -'בתפריט יום  -שבוע ראשון

 

ביום זה  -שימו לב -ביום זה עיקר התזונה היא ירקות+ פירות+ מעט חלבונים מהצומח + מעט שומנים

 .בטטה/ סלקדגנים ושל תוספת את האין עולים בדרגת הקשי 

 

 הערות מה אוכלים ארוחה

מנות פרי,   2עד  -שייק הכולל שייק ירוק בוקר
פחות וניתן עלי חסה ל 7

 -להוסיף ירוקים נוספים
מנגולד, תרד וכו לפי היכולת 

 והטעם, 
מנת ספירוליה  -אופציונלי

טרייה, כפית צ'יה, כפית שמן 
 קוקוס.

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

 סוכר
** במידה ולא ניתן לשתות 
את השייק זה פחות מומלץ 

 אוכלים מנת פרי -אך

גרם או  100-מנה מוגדרת ב שקדים 7מנת פרי +  םביניי
 גודל כוס חד"פ.

** מותר עד בננה אחת ליום, 
עד תמר אחד ליום, לא 

מומלץ לבחור גם תמר, גם 
מנגו וגם בננה שכן שלושתם 

 עשירים בסוכר.
תפוח/ כוס אוכמניות  -מומלץ

 כחולות קפואות/ אגס.
ניתן להחליף את השקדים 

 חצאי אגוזי מלך 4-ב

סלט הכולל ירקות חיים +  צהריים
מבושלים + חלבון מהצומח + 

 טחינה/ אבוקדו. -מנת שומן

-ירקות חיים )למשל -סלט
עגבנייה, מלפפון, גמבה, 
חסה, צנונית, גזר, עשבי 

תיבול(  + כוס שעועית 
 4ירוקה/ צהובה מבושלת / 

יחידות תחתיות ארטישוק + 
גרם טופו מוקפץ עם  100

רוטב סויה/ תבלינים או מעט 
חצי כוס עדשים ירוקות/ 
מנת  שחורות לאחר בישול +

כפות אבוקדו או כף  2 -שומן
 טחינה מוכנה )כפית גולמית( 

כולל  אדממה 2עד כוס  ביניים
רצועות קלורובי טרי  /הקליפות

 או בתנור/ חצי כרובית אפויה.

ניתן להוסיף כף שמן זית או 
 כפית שמן קוקוס.

עדשים/ דאל מרק ירקות/ מרק  ערב
 עדשים כתומות.

ניתן להחליף את ארוחת 
 הערב בארוחת הצהריים

 

 



 ד' -ג'תפריט יום  -שבוע ראשון

, התזונה מבוססת רק על ירקות -ודרגת הקושי מגיעה לרמה הקשה ביותר מעלים הילוך בימים אלה 

עם פרי אחד בלבד ומפזרים את שלושת מנות הפרי על  פירות ומעט שומן, בבוקר שותים את השייק

 .ארוחות 3פני 

 הערות מה אוכלים ארוחה

 שייק ירוק בוקר
 

  מנת פרי אחת, -שייק הכולל
עלי חסה לפחות וניתן  7

 -להוסיף ירוקים נוספים
מנגולד, תרד וכו לפי היכולת 

 והטעם, 
מנת ספירוליה  -אופציונלי

 טרייה
 כפית שמן קוקוס.

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

 סוכר
** במידה ולא ניתן לשתות 
את השייק זה פחות מומלץ 

 אוכלים מנת פרי -אך

 שקדים 7+  פרי ביניים
  

  

ירקות מאודים או מבושלים או  צהריים
אפויים, עם כף שמן זית לצורך 

 הכנה.
כף  -ניתן להוסיף לאחר שמוכן

 2טחינה/ כף חמאת שקדים/ 
 כפות אבוקדו.

מותר לשלב את כל הירקות 
ללא הגבלה למעט אלה 

 -הגבלת כמותעליהם יש 
ניתן לשלב חצי 

 דלעת/דלורית/ סלק.
** בכל הימים אין תירס 

 ותפו"א.
ניתן להחליף את הצהריים 

 עם הערב.
 

מנת פרי + כוס מי קוקוס  שייק פרי ביניים
 לטחון בבלנדר.או מים צעיר 

מומלץ פרי קפוא מבחינת 
 המרקם אך לא חובה.

למשל אוכמניות כחולות 
 קפואות.

במידה ולא הוספנו בטטה/   ירקותמרק  ערב
דלעת/ דלורית בצהריים ניתן 

 להכין מרק כתום.

 

 

 

 

 

 

 

 



 -שבת -שישי -ימים חמישיתפריט  -שבוע ראשון

רמת הקושי מתחילה לרדת בהדרגה ואנחנו מתחילות להתכונן למעבר  –מתחילים "לחזור לחיים" 

 לשבוע השני בו אנחנו מתחילות ללמוד ולתרגל אורח חיים מאוזן.

ומוסיפים  עיקר התזונה היא ירקות+ פירות+ מעט חלבונים מהצומח + מעט שומניםמים אלה בי

 את הדגנים.שוב בהדרגה 

 

 הערות מה אוכלים ארוחה

 שייק ירוק בוקר
 

מנות פרי,   2עד  -שייק הכולל
עלי חסה לפחות וניתן  7

 -להוסיף ירוקים נוספים
גולד, תרד וכו לפי היכולת מנ

 והטעם, 
מנת ספירוליה  -אופציונלי

טרייה, כפית צ'יה, כפית שמן 
 קוקוס.

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

 סוכר
** במידה ולא ניתן לשתות 
את השייק זה פחות מומלץ 

 אוכלים מנת פרי -אך

דייסת שיבולת שועל/ מעדן  ביניים
 שיבולת שועל ללא בישול 

דייסת שיבולת שועל/ מעדן 
שיבולת שועל ללא בישול . 

למי שלא אוכל שיבולת שועל 
 -ניתן להחליף ב -או דייסות

 3מונבטים "דק דק" או  2
שקדים  5כפות קינואה עם 

 ומעט חלב סויה

עם  כפות אורז או קינואה 2-3 צהריים
תוספת חמה על בסיס ירקות + 

גרם טופו/ חצי  100מנת חלבון )
כוס עדשים/ קטנייה אחרת/ חצי 

 כוס פסטת קטניות(

ניתן להחליף את הצהריים 
 עם הערב.

ניתן להחליף את ארוחות  שקדים 7פרי +  ביניים
 הביניים ביניהן

ירקות טריים +  –סלט בהרכבה  ערב
בצל,  -למשל -ירקות בתנור

 , כרובית, גזר, פלפליםקישוא
 כולל חצי בטטה/ סלק    

 כתום/ ירוק/ עדשים -או מרק

 

 

 

 

 

 

 



 תפריט שבוע ראשון אתגר מתקדמות

ירקות טריים/ ירקות מאודים/ מרק ירקות,  -לכל ארוחה ניתן להוסיף במידה ויש צורך או רעב -***הערה חשובה

בטטה, סלק, דלעת, דלורית וכמובן אסור  -ניתן להוסיף באופן חופשי מכל הירקות האפשריים באתגר, למעט

עם הערב ואת ארוחות הביניים בכל הארוחות ניתן להחליף את ארוחת הצהריים  תפו"א אדמה ותירס באתגר.

 ביניהן.

 הערות ערב ביניים צהריים ביניים בוקר יום

 שייק ירוק ראשון
 

מעדן  /דייסת
שיבולת 

שועל. למי 
שלא אוכל 

שיבולת שועל 
 -או דייסות

ניתן להחליף 
מונבטים  2 -ב

 3"דק דק" או 
כפות קינואה 

שקדים  5עם 
ומעט חלב 

 סויה

ירקות 
מוקפצים + 
 -מנת חלבון

חצי כוס 
פסטת 

 100קטניות/ 
גרם טופו/ 

חצי כוס 
 עדשים.

 2עד כוס 
כוסות 

מנת אדממה/ 
  פרי

סלט בהרכבה 
ירקות  –

טריים + 
 -ירקות בתנור

בצל,  -למשל
קישוא, 

כרובית, גזר, 
 פלפלים

כולל חצי   
בטטה/ סלק 
ללא תוספת 

 דגן 

 4 -בביניים
כפות שיבולת 

שועל, 
לבוחרים 

במעדן ללא 
בישול 

מוסיפים גם 
כף צ'יה 

מורידים את 
הצ'יה 

 מהשייק.
 

 7מנת פרי +  ירוק שייק שני
 שקדים

הכולל  סלט
ירקות חיים + 

מבושלים + 
חלבון 

מהצומח + 
 -מנת שומן

ראי תפריט 
 יומי.

 2עד כוס 
אדממה/ 
רצועות 

קלורובי טרי 
או בתנור/ 

ובית חצי כר
 אפויה.

מרק ירקות/ 
מרק עדשים/ 
דאל עדשים 

 כתומות.

 

שייק ירוק עם  רביעי -שלישי
מנת פרי 

 אחת

 7פרי + 
 שקדים

 

ירקות 
מאודים או 

מבושלים או 
אפויים, עם 
כף שמן זית 
 לצורך הכנה.
ניתן להוסיף 
 -לאחר שמוכן
כף טחינה/ 
כף חמאת 

 2 /שקדים
 כפות אבוקדו.

 -שייק פרי
מנת פרי + 

כוס מי קוקוס 
או מים,  צעיר 

לטחון 
 בבלנדר.

מומלץ פרי 
קפוא מבחינת 

המרקם אך 
 לא חובה.

במידה  -מרק
ולא הוספנו 

בטטה/ 
דלעת/ 
דלורית 

בצהריים ניתן 
להכין מרק 

 כתום.

 

 -שישי-חמישי
 שבת

 מעדן /דייסת שייק ירוק
שיבולת שועל 
ללא בישול . 

למי שלא 
אוכל שיבולת 

שועל או 
ניתן  -דייסות

 2 -להחליף ב
מונבטים "דק 

 3דק" או 
כפות קינואה 

שקדים  5עם 
ומעט חלב 

 סויה

כפות  2-3
קינואה /אורז

עם תוספת 
חמה על 

 בסיס ירקות+
מנת חלבון 

גרם  100)
טופו/ חצי כוס 

עדשים/ 
קטנייה 

אחרת/ חצי 
כוס פסטת 

 ת(קטניו

 7פרי + 
 שקדים

סלט בהרכבה 
ירקות  –

טריים + 
 -ירקות בתנור

בצל,  -למשל
קישוא, 

כרובית, גזר, 
 פלפלים

כולל חצי   
 בטטה/ סלק

 מרק/

שומרות שבת 
אוכלות פרי 

 במקום שייק.

 


