
 רשימת קניות להדפסה -יום 14-אתגר ה

על מנת לצלוח את  א הצעד הראשון לאימוץ הרגלים נכונים ואורח חיים בריא,וה תהליך הניקוי
רשימת קניות וציוד שחשוב שיהיה  אני מצרפת לךהשינויים בקלות הערכות מראש היא קריטית על כן 

 ***שימי לב להתעדכן בהטבות המופיעות באתר**** בבית טרם הפגישה ך ל

 ציוד:

 בלנדר.

 מאוד שימושית, רצוי שיהיה בבית אך לא חובה. -קפה \מטחנת תבלינים

 קופסאות נעילה.

 שקיות עם רוכסן לסגירה רב פעמית

 בקבוק שתייה רב פעמי

 קניות:

 לחמים ללא גלוטן:

 מהסופר הם יותר מזיקים מאלו עם הגלוטן****לחם פלא או מונבטים. לא לקנות לחמים ללא גלוטן  

 קרקרים:

 שורשי ציון.raw קרקר 

 שורשי ציון. raw גרנולה

:שמנים  

., מומלץ של מסיק קיבוץ מגלשמן זית כבישה קרה  

 שמן קוקוס כבישה קרה

 aroy-d*שמנת קוקוס 

 :מוצרי סויה

 משק ווילר.טופו 

 חלב סויה ללא תוספת סוכר 

כוסברה, חסה, קייל,  תרד,  שמיר,פטרוזיליה,  -או הידרופונים רצוי מאוד אורגנים -עלים ירוקים 
 סלרי, חסה.

מנגו, מלון, אפרסק, תפוח, אגס, תפוז, בננות, אפרסמון וכל הפירות  -בהתאם לעונה –שפע פירות 
 חובה לקנות לימונים. שאתם אוהבים ומוצאים בחנויות,

הנחה על כל הזמנה  5%מוצר מתנה או  -למטופלים שלי 0545967670-מוכנים  פירות קפואים
 שעומדת בהזמנת המינימום הנדרשת, לקבלת ההטבה יש לומר שנעמה גפן הפנתה אתכם.



ברוקולי, גמבה, קישואים, גזר, חציל, בטטה, סלק,  כרוב,  עגבנייה, מלפפון, כרובית, -שפע ירקות
 בצל, שום, דלעת וכו'(

על מנת לקבל  יש לומר שהגעתם דרך גרין שיק  5403255-054-להזמנה -ינה טרייה קפואהספירול
 הנחה.

 חומוס, שעועית מש, עדשים כתומות, שחורות וירקות, שעועית לבנה. -קטניות

 קפואים. לקטי ירקות

 דגנים:

 אורז מלא.

 קינואה.

 שיבולת שועל מלאה )לשים לב שהיא מלאה, נקראת גם עבה(.

 סויה, אדממה, אפונה, עדשים. -או מקטניות אטריות מאורז מלאפסטה או 

 **מומלץ מאוד פסטה עדשים ירוקות של אקספלור קוזין.

 כוסמת.

 לא פתיתים אלא אבקה. -*אבקת שמרי בירה

 קמחים:

 .מלא קמח אורז

 קמח חומוס.

 קמח כוסמת.

 קמח טפיוקה.

 קמח טף.

 קמח קוקוס.

 ופירות יבשים: , זרעיםאגוזים

 מלך טבעיים לא קלויים. אגוזי

 שקדים טבעיים לא קלויים.

 גוג'י.

 תמרים.

 זרעי צ'יה.

 זרעי פשתן.

 :ממרחים



 טחינא

 רסטיז חמאת שקדים

 גבינות טבעוניות של עינת או של טבע האדם.

 או הרדוף. muttiטבעי של  רסק עגבניות

 למי שמעוניין בתחליף קפה אפשר קפה שעורה או עולש.


