
 

 

 

 

 

 

 אורח חיים -אתגר מתקדמות

 ף המלאהאוס

 

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.

לו שב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אנטורופתית מסכימה לגלישתך בדפי האתר במח
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  .מצה בתחום או התייעצות עם מומחה רפואירפואית, חוות דעת רפואית, מחקר מ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תפריט אורח חיים

 נושאים: 2-בבניית תפריט אורח חיים יש להתייחס ל

זו התזונה השגרתית היומית שלנו ויש לשאוף שהיא תהיה מזינה ומוקפדת ככל  -תזונת היום יום

 הניתן אך עם זאת מחוברת למציאות ומתאימה להתמדה לטווח הארוך.

בניגוד לתכניות קצרות טווח, בתפריט אורח חיים צריך לקחת בחשבון גם  -חריגות ואירועים מיוחדים

ארועים, טיולים וכו' ולהכניס אותן לתוך המסגרת  ארוחות שישי, -אות מהשגרהאת החריגות ויצי

 ולתכנית, בצורה זו הן יהיו מבוקרות ויהיה להם מקום מוגדר.

כאשר נקפיד לתת מקום בתוך המסגרת למכלול של כל הדברים, כך לא נרגיש צורך לפרוץ את 

 המסגרת ונצליח להתמיד לאורך זמן ובתקווה לתמיד.

 "חריגות": -הכוונה ב"תזונה מוקפדת" ומה וונה מה הכ

 תזונה מוקפדת:

יום/ תכנית  14-תזונת אתגר המעשה שהיא  ל ת האידיאלהמושג תזונה מוקפדת מתייחס לתזונ

 הבסיס.

למרות שתזונה זו מאוד מזינה, בריאה ומומלצת, לא פשוט לשמור עליה בקפדנות לטווח ארוך, לכן 

, כל מה שלא היה חלק הוספות, שינויים והתאמותגבי תפריט זה בתפריט אורח חיים נעשה על 

 ."חריגות" -יום/ תכנית הבסיס יוגדר כ 14-מתזונת אתגר ה

 חריגות:

 -סוגי חריגות 2-בתכנית נתייחס ל

אלה הן חריגות קטנות אשר ניתן לעשות במסגרת היום יומית, דברים אשר לא היו  -חריגות קלות""

אותם נגדיר בצורה מדויקת ליום  -גלוטן, מזון מהחי, סוכרים לחם, -ום, כמוי 14-חלק מתכנית אתגר ה

 יום וכמה מותר לשלב מחריגות אלה.

רוע, מסעדה, ימי הולדת, יא -אלה כוללות מצבים של יציאה מהשגרה כמו -"חריגות מיוחדות"

נדירים ם לא מאוד טיולים, סופי שבוע, ארוחות משפחתיות, כיוון שבסופו של דבר, אירועים מסוג זה ה

-, חריגות אלה יוגדרו כויכולים להתרחש כמה פעמים בשבוע, גם אותם יש להגדיר באופן מדויק

 -"צ'יט"

רצוי בכל שבוע, להגדיר מראש מהו יום ה"ציט" שלנו, אם אנחנו יודעים מראש על אירוע, חגיגה, 

חרוג מעט יותר ו יכולים למפגש שמתקיים באותו השבוע, נגדיר אותו כיום ה"ציט", ביום זה אנחנ

ולבחור עד  מהכללים ולבחור בכמה מנות שאנחנו ממש רוצים, רצוי גם פה לא לאבד שליטה לחלוטין

 .מנות ליום שלם שהם לא במסגרת הכללים ולא להגזים בכמויות 3

ההמלצה היא לא לעבור יותר מיום צ'יט אחד לשבוע, בשבועות בהם אין ארוע מיוחד, לרוב יום הצ'יט 

 ת שכן הוא כולל לרוב יציאה מהשגרה.הוא יום שב



 יום "נקי"

בדיוק כמו שאנחנו מאפשרות לעצמנו יום אחד של חריגה, עלינו לעשות גם את ההפך ולהקפיד על 

 יום מאוד מוקפד מבחינה תזונתית. -לפחות יום אחד בשבוע שהוא יום "נקי", משמע

ללא סוכרים, ללא מזון  -אוד קפדניתום בצורה מי 14-ביום הנקי אנחנו אוכלים כמו בתזונת אתגר ה

 ללא גלוטן, עם הגבלה על כמות הדגנים והפירות.מעובד בכלל, 

עליכן לעשות מספר ימים זהה של ימי ניקוי כאלה, מאוד  -במידה והיו לכם כמה ימי חריגות -שימו לב

  מוקפדת.מאוד לא  מתאים במקרים של נופשים או נסיעות לחו"ל, בהם יש כמה ימים שהתזונה היא

תכנית המיועדת להתמדה לטווח ארוך, חייבת להכיר במציאות ובצורך שלנו בחריגות האלה, רק 

 נייצר תכנית אשר נוכל לעמוד בה. -בצורה זו

 

 ואיך לשלב אותן בתפריט: מה הן החריגות הקלות

בתהליך, יך המטרה בתכנית היא למצוא מסגרת בה ניתן לשלב את החריגות ועדיין להצליח להמש

 לשמור על אורח חיים בריא ולשמור על מסגרת שתאפשר בקרת משקל.

 -יום נחשב כחריגה 14-כמעט כל מה שלא היה חלק מאתגר ה

  -מזון המכיל גלוטן

 לחם, פסטה, בורגול, מוצרים מבוססי חיטה, כוסמין, שיפון.

ים ובעלי ערך זינלא יחשבו כחריגה כיוון שהם מ -למרות שמכילים גלוטן -שעורה וגריסים •

 תזונתי )לא גריסי פנינה(.

  -מזון מהחי

יום/ תכנית הבסיס, מזון מהחי לא היה חלק מהתכנית, בתכנית אורח  14-במהלך תקופת אתגר ה

חיים מי שתרצה לשלב אותו כחלק מהתפריט היומי תוכל לעשות זאת, על פי ההנחיות והכמויות 

 המומלצות בתכנית אורח החיים.

ל מזון מהחי היא כיוון שמזון זה הוא מאוד כבד לעיכול, הוא מעמיס על המערכת ה עהסיבה להגבל

 ובנוסף מכיל הרבה פעמים רכיבים לא רצויים, ניתן לשלבו אך רצוי במתינות ולפי ההמלצות.

 -סוכרים ומתוקים

 עם רצוי להמשך ולהימנע, -כל מי שלא מרגיש בהם צורך -כמובן שאין להם ערך תזונתי מועיל ולכן

ולאפשר אותו במקום זאת, רבות מכן חשות את הצורך ובמקרים כאלה עדיף לתת לו מקום מוגדר 

 שתהיה פריצת גבולות לא מבוקרת.

בכמויות הגדרתי כמויות שניתנות לצריכה ובאוסף המתכונים יש שפע של מתוקים שהם יחסית פחות 

 מזיקים.



  -חשוב מאוד

הבנת העקרון לפיו אנחנו בונים את הארוחה, ללמוד לאכול הדבר הכי משמעותי ביצירת השינוי הוא 

לפי רעב ושובע, להרכיב את הארוחות העיקריות בעיקר מירקות וכל השאר זה התוספת לירקות, עם 

 זאת, ציינתי טווחים של כמויות מומלצות על מנת לתת טווח הגיוני אך זכרו שזה לא העיקר.

 -מיותכמויות יותזונת אורח חיים מומלצת כולל 

 באוסף זה יש גם נספח הכולל טבלת כמויות מומלצות.

 ירקות

מומלץ להקפיד על צריכה אורגנית ואם לא אז מהתפריט היומי מורכב מירקות,  50%לפחות 

הבסיס לארוחה שלנו הוא , להשתדל שלפחות העלים הירוקים יהיו אורגנים כיוון שהם מרוססים מאוד

כל מיני צורות הכנה מגוונות, אך הבסיס זונות מתחלפים בנוספים כל פעם מתמיד הירקות ולהם 

 והעיקר מגיע מהירקות.

 כמה ירקות ניתן לאכול?

 כמה שיותר, אך גם פה יש מסגרת. -בגדול

 האם ניתן לאכול ירקות באופן חופשי?

, למרות שלוש -גם בתכנית אורח החיים המטרה היא עדיין לאכול ארוחות מסודרות אחת לשעתיים

ופן חופשי, זה לא אומר שניתן לצרוך אותם מחוץ לשעות הארוחות, ת רוב הירקות באשמותר א

ארוחות ביום ולכל אחת מהארוחות ניתן להוסיף  5-האכילה היא תמיד בשעות הארוחות בלבד, כ

 ירקות.

ים ולא להיצמד את רוב הירקות ניתן לאכול באופן חופשי, רצוי לגוון ולאכול סוגים שונים וצבעים שונ

 פון.ק לעגבנייה ומלפר

 :ירקות שמומלץ להגביל את צריכתם

, ניתן לשלב אותם בתפריט היומי אך לא באופן חופשי, כיוון בטטה, דלעת, דלורית -סלק, כתומים

 ��שהם מאוד עמילנים ולכן לא מומלץ לאכול מגש שלם של רצועות בטטה בתנור 

 -מות ליוםכ

 לק אחד.חצי בטטה/ גודל כף יד של דלעת/ דלורית, ס

 חר בישול.אפונה זה איפשהו בין ירק לפחמימה ולכן רצוי לא לצרוך יותר מחצי כוס לא -אפונה

 -תירס ותפוחי אדמה

תירס ותפוחי אדמה נחשבים תחת חריגות, הם למעשה מזון שהוא כמעט נטו סיבים והערך התזונתי 

שלב מדי פעם, במידה יום לא שילבנו אותם, אך פה ניתן ל 14-שלו דל מאוד, בתכנית אתגר ה

תחליפי לחם באותו היום  פרוסות לחם/ 2קלח תירס/ תפוח אדמה אחד במקום מותר  -ובוחרים לשלב

 ולא בנוסף.



 פירות

לא בנוסף לארוחה ולא מומלץ להתייחס אליהם כתוספת או קינוח אלא  חשוב לזכור שפירות הם

 כארוחה בפני עצמם.

 כמויות מומלצות:

 .נת לשמור על רמות סוכר תקינותמנות פרי על מ 3יום  מומלץ לא לעבור ביום 

 מה זה מנת פרי?

בננה, תפוח נחשב כמנת פרי, פירות כמו מלון,  -גרם, לרוב פרי אחד כמו 100בערך מנת פרי היא 

 כמות של כוס חד פעמית היא מנה. -אבטיח, דובדבנים

 מנת פרי. תמר נחשב

 האם ניתן לחרוג מכמות זו?

גליצרידים גבוהים צריכים להקפיד על כך הקפדה יתרה ולא לעבור וכר גבוהות וטריאנשים עם רמות ס

 כמויות המותרות.את ה

במידה ורמות הסוכר תקינות, רמות הטריגליצרידים תקינות ואין עודף משקל, ניתן לחרוד מעט 

 5-ה בכמות הפירות מדי פעם אך להשתדל לא על בסיס יומי ובכל מקרה גם כשחורגים לא לעבור את

 מנות פרי.

 יש פירות מומלצים יותר ומומלצים פחות?

 בננה, תמר, מנגו, ענבים. -בסוכר כמויש פירות שהם יותר עתירים 

 תפוח, אגס, אוכמניות כחולות. -פירות פחות עתירי סוכר

 יש לשים לב לא לבחור את שלושת מנות הפרי עם מנות עתירות סוכר

 .שהן פחות עתירי סוכר 2ולבחור מינימום מנת פרי אחת ורצוי  

 שמנים

בשמנים מזוככים ולא ממליצה על טיגון בשמן גם בתכנית אורח החיים אני לא ממליצה על שימוש 

 עמוק.

 -השמנים הניתנים לשימוש

 שמן זית כבישה קרה. •

 שמן קוקוס כבישה קרה. •

 שמן אבוקדו כבישה קרה. •

 עדיף לוותר -ישה קרהכיוון שקשה למצוא בארץ כב –זרעי ענבים בכבישה קרה שמן  •

 



 איזה שמן הכי עדיף?

השימושים שלנו הינו שמן זית, ניתן להקפיץ עמו, לבשל, לעשות טיגון קל השמן בו נעשה את מרבית 

 ואפילו לאפות, גם מאפים מתוקים.

 כמויות מומלצות של שמנים:

 -מנת שומן נחשבת כ

 כף פשתן/ צ'יה

 כף שמן 

 שומן( 18%כפות נוזל קוקוס )לבן  2

 שקדים 7

 חצאי אגוזי מלך/ פקאן 4

 כף זרעי דלעת/ גרעיני חמנייה

חמאת בוטנים, ממרח שקדים, פסטו, גבינות  -ית טחינה גולמית או כל ממרח אחר על בסיס שומןכפ

 וממרחים על בסיס אגוזים או על בסיס שומן.

 כף טחינה גולמית לאחר הכנה.

 כף אבוקדו

 זיתים 4

 מנות שומן ליום. 4 -המלצה היא לא לעבור את ה

 פחמימות

יום לא צרכנו גלוטן, בתפריט אורח החיים, במידה ואין צליאק, ניתן לחזור  14-באתגר ה -דגנים

ולשלב מזונות המכילים גלוטן, מי ששמה לב שגלוטן גורם לה לאי נוחות וההימנעות ממנו הטיבה 

 רצוי לצמצם בו. -עמה

מכילים גם לשלב דגנים מלאים בלבד, כאלה ש בתפריט אורח החיים ההמלצה היא -מלאים דגנים

 את הקליפה כיוון הם מכילים גם את וויטמינים והסיבים, תורמים לעיכול ולאיזון רמות סוכר ושובע.

הזן הכי מומלץ הוא הכוסמין המלא הוא מאוד דומה לחיטה בטעמו, ניתן לשלב בקלות כקמח  -חיטה

ם, אחריו ברשימת הוא קיים בקמחים, בפסטות, לחמי במאפים, אך הוא מזין ותר ומכיל פחות גלוטן,

המומלצים הוא השיפון המלא גם הוא בעל ערך דומה אך הוא כבד יותר באפייה. וניתן להשתמש גם 

 קיימת בלחמים מלאים, פסטות מלאות, בורגול, קוסקוס מלא וכו'. -בחיטה מלאה ומוצריה

 אמרנט.כוסמת, דוחן,  ינואה, אורז מלא,שעורה, גריסים, ק, שיבולת שועל עבה -דגנים נוספים

 

 



 כמה מנות ניתן לצרוך ליום:

, במידה 3מנות פחמימה ליום, למי שמעוניינת בירידה משקל, להשתדל לצרוך  3-5מומלץ לצרוך בין 

 מנות ליום. 5וחשה שזה לא מספק אותה יכולה להעלות עד 

 מה נחשב מנה:

 מונבט דק דק אחד.

 פרוסת לחם מלא.

 בה.ולת שועל עכפות שיב 3

 מהמתכונים.טורטייה 

 קרקרים ללא גלוטן מהמתכונים. 2

 מאפינס מלוח מהמתכונים.

 לביבות מאוסף המתכונים. 2

 גרם( 45קציצה אחת מונבטים )

 חצי המבורגר מונבטים

 חצי בטטה.

 סלק אחד קטן.

 ערמונים. 7

 כוסמין מלאאורז/ כוסמת/ שעורה/ גריסים )לא פנינה(/ פסטת  -חצי כוס לאחר בישול

שימו לב שזו בחירה פחות מומלצת מבחינת ערך תזונתי, מדי פעם, כשממש יש  -חדתפוח אדמה א

 חשק, ניתן לשלב.

שימו לב שזו בחירה פחות מומלצת מבחינת ערך תזונתי, מדי פעם, כשממש יש  -קלח תירס אחד

 חשק, ניתן לשלב.

 מה לא מומלץ לצרוך?

 -, לכןתורמים לנו שום ערך תזונתי לאוד לא מומלצים, הם מוצרים מעובדים כמו פריכות הם מא

קמחים לא מומלצים , פסטה לבנה, קוסקוס לבן, לא אוכלים דגנים "לבנים" כמו אורז לבן, לחם לבן 

 קמח לבן, קורנפלור, טפיוקה, קמח תפוחי אדמה, -הם כאלה אשר לא תורמים לנו ערך תזונתי כמו

 קמח תירס.

ן מהמתכון אז ניתן להשתמש בהם במתינות, אבל ם מהווים חלק מאוד קטאם הקמחים הלא מומלצי

 לא לבחור בהם כמרכיב עיקרי.



שעורה לאחר שליטשו אותה מאבדת את הקליפה והסיבים, גריסי פנינה זו הצורה  -גריסי פנינה

 מלצת לשימוש, יש להעדיף שעורה אוה"לבנה" והמלוטשת ביותר ולכן לא מכילה כמעט סיבים ולא מו

 גריסים.

 חלבונים

יום לא צרכנו חלבונים מהחי, מי שתרצה תוכל לחזור ולשלב אותם לפי ההגבלות  14-במהלך אתגר ה

 אך זה לא חובה, מי שלא משלבת אותם עליה להקפיד על צרכת חלבונים מהצומח.

הגופנית והמשקל שלו, למי שרוצה לדייק לכל אחד יש צרכי חלבון שונים בהתאם לרמת הפעילות 

נתתי  , למי שלא עושה חישוב אישי,י בהתאם למצבוצריכת החלבון יש לערוך לעצמו חישוב אישב

 טווח כללי מומלץ, במידה ועושים חישוב אישי יש ללכת לפיו.

 כמה מנות ניתן לצרוך ליום:

כל המקורות מהצומח או לאכול עד  מקורות חלבון, ניתן לאכול את 3-5-במהלך היום עלינו לאכול כ

 ה לשתיים.מקורות מהחי ולהוסיף מהצומח בין מנ 2ם מקסימו

 מנות חלבון מהצומח:

 .כוסות עם קליפה 2בלי קליפה או  גרם טופו )שליש חבילה(/ כוס אדממה 100

 כוס חלב סויה.

 מנת ספירלינה טרייה קפואה.

ים של אדומה/ שעועית מש )ניתן ורצוי לצרוך כמה סוגים שונכוס עדשים/ שעועית לבנה או  -קטניות

 קטניות ליום(

 מש מונבט, עדשים מונבטות. -כוס קטניות מונבטות

 מנות חלבון מהחי:

אני ממליצה לצמצם את השימוש בו ככל הניתן, הם אומנם תורמים לנו חלבון אך לרוב  -מזון מהחי

רכיבים מאוד לא רצויים, שיירי תרופות, הורמונים,  מעמיסים מאוד על מערכת העיכול ורובם מכילים

 רגישה צורך.שומנים ועוד. לכן נשלב אותם במתינות רק למי שממש מ

 כמות:

 .ליום מזונות מהחי 2-ומלץ לא לעבור כמות של מ

להשתדל לצמצם ככל הניתן בבשר בקר ובשר אדום ולהגביל צריכה למקסימום פעם בשבוע,  -בשר

 פעמים בשבוע. 3עוף ניתן לאכול עד 

רים על בסיס כבשים או עיזים ד ליום, רצוי להעדיף מוצניתן לבחור עד מוצר אח -מוצרי חלב

 ופרוביוטיים וכמובן שמי שמסוגלת עדיף להימנע לחלוטין.



ניגר, מוצרים המבוססים על חלב בקר, מעדנים מעובדים המכילים ממתיקים  לא מומלץ חלב

 מלאכותיים, סוכרים, מייצבים וחומרים מיותרים.

ות מעמיסים על המערכת, עם זאת יחסית קלים יותר לעיכול ופח מבין המזונות מהחי, דגים הם -דגים

 בשבוע. מנות 3הם לרוב מזוהמים בכספית ולכן יש להגביל צריכה בהם, עד 

אם כבר אוכלים דגים אז לא לאכול מטוגן או בצורת "שניצל". ניתן לאכול בתנור או מבושל ורצוי כמה 

 שיותר קרוב לצורה הטבעית.

 ליבוט, מקרל, טונה, סלמון, אך גם הם מכילים כספית.קוד, ה -3ם באומגה דגי ים צפוני עשירי

 .שימו לב שככל שדג יותר גדול כך הוא גם יותר מזוהם

 עד ביצה אחת ליום, רצוי אורגנית. -ביצים

 סוכרים

 האידיאל הוא כמובן לשאוף להיות כמה שיותר קרובות לאפס צריכה של סוכרים.

 אופציות: 3תנת פה וחלטת מאוד קשה לכן אני נועם זאת, לרבות ההימנעות המ

 :הימנעות כמעט מוחלטת

 ימי צ'יט. -מתוקים ביום יום, אלא אך ורק בימי "חריגה מיוחדת"לא לצרוך סוכרים ו

 צריכה מתונה:

פעמים בשבוע, רצוי לבחור באופציה הבריאה ביותר מאוסף המתכונים ולצרוך יחידה אחת קונה  3עד 
גרם  20-לבחור במנה המגיעה ארוזה או ביחידה מוגדרת של כ -רים במשהו קנויבלבד, במידה ובוח

 של עוגיה או חטיף מיני()גודל ממוצע 

מנות פרי ולהוריד מנת  3-מומלץ באותו היום להקפיד לא לעבור את ה -בימים שבוחרים לשלב מתוק
 פחמימה אחת.

 צריכה יומית:

אז  יום, כמובן שעדיף שלא, אבל במידה וכך פועלתלמי שמרגישה שחייבת משהו מתוק קטן אחד מדי 
הביניים ולא כתוספת לארוחה, רצוי לבחור באופציה הבריאה ביותר רצוי שהמתוק יהיה ארוחת 

לבחור במנה  -מאוסף המתכונים ולצרוך יחידה אחת קונה בלבד, במידה ובוחרים במשהו קנוי
 מוצע של עוגייה או חטיף מיני(גרם )גודל מ 20-המגיעה ארוזה או ביחידה מוגדרת של כ

מנות פרי ולהוריד  3-יש להקפיד לא לעבור את ה -וםבמידה ובחרתם במתוק בנוסף לארוחה ולא במק
 מנת פחמימה אחת ביום זה.

 סוגי סוכרים:

 לא מומלץ להוסיף המתקה לשתייה וכמובן שיש להימנע ככל הניתן משתייה קלה. -תוספת המתקה

 .הגליקמי שלהם נמוך יותר ולכן הם פחות מעלים רמות סוכר נדקסהאי -מייפל וסוכר קוקוס

 הבחירה הגרועה ביותר לשימוש. -לבןסוכר 



 מעט פחות גרוע כיוון שפחות מעובד אך לא מאוד שונה מהסוכר הלבן. -סוכר חום

בשונה מתמרים שמכילים גם את הסיבים ומעט וויטמינים, פה הוציאו  -סוכר שמופק מתמרים -סילאן
 100%ים אז רק דדו רק את הסוכר, לעיתים אפילו מוסיפים לסילאן עוד סוכר, אם משתמשובו

 מתמרים וגם במתינות רבה כיוון שסוג המתקה זה מעלה את רמות הסוכר במהירות.

 בחימום מאבד מערכו והופך להיות זהה לסוכר לבן. -דבש

 -סוגי סוכר קצת פחות מזיקים

 מעלים רמות סוכר. קמי שלהם נמוך יותר ולכן הם פחותהאינדקס הגלי -מייפל וסוכר קוקוס

 .וכר המוגדר פחות מזיק הוא עדין סוכר ויש להמעיט בצריכתויש לזכור שגם ס

 אז מה לבחור?

 -במידה ומכינים מתכון מתוק אז אלה האופציות מהסביר ביותר לרע ביותר

 מייפל, סוכר קוקוס, סילאן, סוכר חום, דבש, סוכר לבן.

ולא מומלצים  מכל סוג אינם מומלצים כחלק מאורח חיים בריא ומוצרי דיאטלאכותיים ממתיקים מ
כל אחת בוחרת את דרכה ואיפה היא  -בכלל לצריכה, לכן לא מומלץ גם מסטיקים וסוכריות, עם זאת

 מעוניינת לעגל פינות, מבחינה בריאותית כמובן שהם לא מומלצים.

 נוזלים

 מה מומלץ לשתות:

לק מאורח חיים בריא זה כל כך חשוב, מסייע לפעילות ת לשתות, כחתנו שוכחורבות מאי -מים
היצמדו לבקבוק ושתו לא פחות מליטר וחצי  -מערכת העיכול, מראה העור, תחושת שובע ועוד, לכן

 של מים ליום.

 ניתן להוסיף למים לימון, נענע, לואיזה וכו'.

פאין( במידה ולא כרים הכל סופר )ללא קגם אלה שמגיעות בתיונים מוכנים הנמ -חליטות צמחים
 נחשבות לנו גם כמים וניתן לשתות באופן לופשי קר או חם. -מוסיפים המתקה

 כוסות ליום. 2יש בו מעט קפאין ולכן לא מומלץ להרבות, ניתן לשתות עד  -תה ירוק

 ניתן לשתות סודה כמקור למים. -למי שאין בעיית עיכול, נפיחות וגזים -סודה

 תות:ומלץ לשמה לא מ

כוסות קפה ליום ורצוי  2-באופן כללי לא מאד מומלץ, אני ממליצה להשתדל לא לעבור את ה -קפה

 ללא המתקה.

 להימנע לחלוטין. -שתייה קלה ומשקאות דיאט

לא מומלץ באופן יומי, במידה ובוחרים לשלב מדי פעם, יש להתייחס אליו כפי שאנחנו  -אלכוהול
 מנות פרי ליום. 3-ום מנת פחמימה ולא לעבור את הלהוריד באותו הי -מתייחסים לצריכת סוכרים

 



 תיבול

 תבלינים שניתן להשתמש:

 פלפל, פפריקה, קינמון, כמון, קארי, הל, זנגביל ועוד.. -כל התבלינים הטבעיים מותרים לשימוש

 פטרוזיליה, כוסברה, בזיליקום, בצל ירוק  וכו' -כל עשבי התיבול הטריים

 יחסית טבעי כמו בלסמי או תפוחים, ניתן להשתמש בו במתינות.לבחור בחוץ רצוי  -חומץ

רצוי לבחור בחרדל המכיל כמה שפחות רכיבים מיותרים וניתן להשתמש בו כחלק מתפריט  -חרדל

 מאוזן לצורך תיבול.

וא נהדר לתיבול, מבחינה בריאותית מצוין, החיסרון היחיד שלו הוא שבמגע ישיר עם השיניים ה -לימון

 וע בשכבת השן, לכן יש להיזהר מהפרזה בו.יכול לפג

 -"חריף" למיניהם, להשתמש במתינות רבה, כל מי שסובלת מבעיות מערכת העיכול-כל סוגי ה -חריף

 להיזהר כיוון שעשוי לגרות את ריריות מערכת העיכול ולייצר כיבים.

 שמומלץ לצמצם שימוש ככל הניתן:תבלינים 

 ת והעמוסות ברכיבים מזיקים ונתרן לא מומלצות.בול המעובדוכל הרטבים וצורות התי

ניתן להשתמש במתינות רבה ותמיד  -אבקות מרק, רטבים מוכנים, טריאקי, רוטב סויה -כדוגמת

 להשתדל לבחור בסוג המכיל הכי פחות נתרן.

כיל רצוי לצמצם ככל הניתן שימוש במלח, מלח הימאליה הוא אומנם מעט פחות מעובד אך עדיין מ

 דיין נחשב מלח ולכן יש להגביל את השימוש בו בדיוק באותה המידה.נתרן וע

תמיד יש לבדוק את רשימת הרכיבים, לוודא שמכילה כמה  -תבלינים/ רטבים מוכניםכשבוחרים 

 שפחות רכיבים מיותרים, לבדוק כמה סוכר וכמה נתרן יש במוצר ולבחור במוצר המכיל הכי פחות.

 

 

 

 

 

 

 



 יט:הנחיות לבניית תפר

התפריט אנחנו בונות כמעין גרף פעמון, בבוקר עולה בהדרגה, מגיע לשיאו בצהריים ויוריד שוב את *

בוקר וערב הינן ארוחות קלות יחסית, ארוחת  -בהדרגה עד ארוחת הערב, ארוחות הקצוות של היום

 הצהריים היא העיקרית של היום.

 -אם חשות רעב לפני -ות, עם זאתין הארוחשעות ב 2-4ארוחות ביום עם רווחים של  5מומלץ לאכול 

ניתן לאכול במרווחים קטנים יותר או להגדיל את המנות, במידה וחשות צורך ניתן להוסיף עוד ארוחת 

 ביניים קטנטנה בצהלך היום ולאכול בה משהו קטן כדוגמת פרי או קרקר.

 יד בבוקר.לשתות תמ*את כל הארוחות ניתן להחליף אחת עם השנייה, עם זאת מומלץ את השייק 

את הכמויות המומלצות, עם זאת יש לזכור שזה לא העיקר, הכי חשוב בבניית התפריט יש לזכור 

להקפיד שרוב התזונה יגיע מירקות ולא להתעכב מאוד על עניין הכמויות אלא להתייחס אליהם כאל 

 המלצה כללית.

 -תזכורת לכמויות מומלצות

 ( 3-א לעבור את המנות פרי )רצוי ל 5עד מקסימום  3 

 מנות שומן. 4

 מנות פחמימה. 3-5

 מנות חלבון. 3-5

את רוב הירקות מותר בתוך הארוחות באופן חופשי והם יהיו עיקר הארוחה שלנו בארוחות 

 המרכזיות.

 ארוחת הבוקר

 -בשעות הבוקר יש שני דגשים חשובים

)במיוחד אחרי צום  הגוף זקוק לאנרגיה זמינה -יום של פעילות  ותאנחנו מתחילכיוון ש .1

 .(הלילה

הכביד בשעות אלה מערכות הניקוי פעילות יותר ולכן לא נרצה ל -אלה שעות הניקוי של הגוף .2

 הפריע לתהליך זה.ול

  -מזונות שטוב לאכול בבוקר

, ניתן להוסיף יה זמינהמתעכל במהירות ומספק לנו אנרג -זה הזמן האידיאלי לבחור בפרי -פירות

 שקדים. 7לפרי 

לפתוח את הבוקר בדרך מזינה  -שפע של ערכים תזונתיים -בחירה נהדרת לארוחת בוקר -שייק

 בלי להכביד על המערכת. המספקת אנרגיה,

 



 אופציות נוספות:

מנות  2למי שחשה רעב בבוקר ומתקשה עם פרי או שייק, פחות ממומלץ אך אפשרי לאכול בבוקר 

 -שמומלץ סה"כ( 3-5)מתוך  -פחמימה

בליווי ממרח + ירקות/ דיסת שיבולת שועל או  -מונבטים דקים 2 /ות לחם כוסמיןפרוס 2-כריך מ

 קינואה.

וי שהביניים יהיה קליל יותר והוא יהיה פרי במידה ובחרתן באופציה זו לארוחת הבוקר, רצ -שימו לב

 ולא יכלול גם הוא מנת פחמימה. שקדים 7עם 

 -מה לא מומלץ בבוקר

 .חלבונים מהחי, מזון שמן מאוד

 ,זה נכון לגבי כל שעות היום -'כדוגמת עוגייה, חטיף שוקולד וכו -לא לפתוח עם מזון עתיר סוכר פשוט

וביל לרמת סוכר מאוד גבוהה ובעקבותיה ירידת סוכר תלולה אבל בעיקר לארוחת הבוקר כיוון שזה י

בר זה יוביל ד -על מנת להעלות שוב לרמת הסוכר בה היינו קודם לחפש סוכר כל היוםשתגרום לנו 

לכן גם אם  פגע מאוד ביכולת שלנו לשמור על תפריט מאוזן.אותנו להזדקק לסוכר במשך כל היום וי

 אל תאכלו אותו בבוקר. -אתן בוחרות לשלב "ממתק" מדי פעם בתפריט היומי שלכן

 ארוחת הביניים

יתכן שתרגישו משהו מאוד קליל לארוחת הבוקר י ןההמלצה היא לאכול כל שלוש שעות, אך אם אכלת

אחרי  כשעה וחצי , לאכול חצי ממנה2-וחצי ולכן ניתן לפצל את ארוחת הביניים לרעב כבר אחרי שעה 

 ארוחת הבוקר ואת החצי השני לאחר שעה וחצי נוספות.

רום לסוכר עם שקדים או תמר עם אגוז(  יג עץ שילוב של שומן עם סוכר )כמו תפוח -חשוב***טיפ 

 ל שובע לאורך זמן יותר.נמנע ירידות סוכר חדות ונשמור עלהתפרק לאט יותר וכך 

שתי במידה ובבוקר בחרתן בשייק או בפרי, זה המקום לשלב משהו משביע יותר, ניתן לשלב פה 

 -מנות פחמימה

ם דקים עם מונבטי 2פרוסות לחם כוסמין /  2-דייסת/ מעדן שיבולת שועל/ דייסת קינואה או כריך מ

 ממרח וירקות

 צהריים

הי הארוחה העיקרית של היום, בה חשוב להזין את הגוף כראוי, הרבה פעמים אנשים אוכלים יותר וז

אחרי הארוחה מרגישים  -מדי בארוחה זו או מזון כבד מדי לעיכול וכיוון שזה מאוד מעמיס על הגוף

 עייפות גדולה, לכן הקפידו על שני כללים:

וחות להבדיל מאכילת יתר בה תחושת נינ שובע הינה -שובע ולא עד כדי "פיצוץ"לאכול עד  .1

אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לאכול יותר, הקפידו לסיים את הארוחה לפני שאתן 

 מגיעות לשלב הזה.

השתדלו לחלק את הצלחת שלכן כך שיותר מחצי ממנה מורכב  -אכילת מזון נקי ומאוזן .2

 ם(.)טריים, אפויים, מאודים, מבושלי כנהמירקות בכל צורות הה



 -להרכבת ארוחה זו ההמלצות

 50-70%-חלבון + חצי עד מנת פחמימה + שפע של ירקות כ 2מנה עד  -בארוחה זו ניתן לשלב

 מהארוחה

 כפות דגן. 2ירקות +  50-70%מנת חלבון מהצומח/ מהחי + 

 ארוחת אחה"צ

עתיר סוכר  במידה ופתחנו את הבוקר בצורה נכונה ולא במזוןשעות אלה הן שעות נפילת האנרגיה, 

אלה שעות  -אז תופעה זו תפחת משמעותית, אך עדיין ,כולפשוט ואכלנו ארוחת צהריים קלה לעי

חשוב מאוד שיהיה אחרי יום עבודה אנחנו מתחילות משמרת חדשה בבית ולכן  .תמיד יותר מאתגרות

 -משהו מוכן מראש לשעות האלה

מעדן שיבולת שועל )במידה ולא אכלנו כוסות אדממה לנשנוש/  2מאפינס מהמתכונים/  2 -לדוגמה

 היום( / קרקריםאותו כבר 

 -בארוחה זו נבחר לפי מידת הרעב

 -במידה ולא מאוד רעבים

 כוסות אדממה. 2שקדים(/ מנת חלבון מהצומח כמו  7מנת פרי + מנת שומן )כמו פרי עם 

 פחמימה אחת.אם רעבים אז מנת 

 ארוחת הערב

ילות וקמנו ליום של עשייה, בשעות ש אנרגיה זמינה כיוון שהיינו פעבניגוד לשעות הבוקר בהן הגוף דר

"מצב ספה", כבר פחות פעילות ויותר קורסות ולכן הגוף פחות צריך פה את  -הערב רובנו עוברות ל

 האנרגיה הזמינה הזו, 

ולפעילות הופך לשומן! ולכן אל תאכלו מזון עתיר סוכר  סוכר שלא מנוצל לאנרגיה -**שימו לב

בחירה פחות מוצלחת  םה -, אפילו שמדובר בסוכר יחסית בריאפירותחמימות פשוטות בערב, גם ופ

 לארוחת ערב.

מומלץ להקפיד על לפחות שעתיים בין ארוחת הערב לשינה ולבחור במזון קל יחסית שלא  -טיפ חשוב

 יפריע למנוחת הגוף.

 -ומלץ לאכול בשעות אלהמה מ

מאוד כבדים לעיכול כמו בשר  ול ולכן לא מומלץ לבחור בחלבוניםרצוי לאכול ארוחה יחסית קלה לעיכ

 בארוחה זו, אך ניתן לשלב ביצה למי שמעוניינת.

 -מבוססות בעיקר על ירקות וחלבון ארוחות לדוגמה

 סלט.מרק/ סלט בהרכבה/ ירקות מוקפצים/ שקשוקה טופו/ ביצה עם 

 



 ניהול שגרת בריאות:

 סדר יום קבוע וברור:

יך, אחד הדברים הכי חשובים שעלינו לבצע הינו קביעת סדר יום תזונתי צליח בתהלעל מנת לה

 מתוכנן מראש.

 למה לתכנן סדר יום תזונתי מראש? אי אפשר פשוט לזרום?

 -יכולותכאשר אנחנו יודעות מראש מה אנחנו אוכלות בכל יום אנחנו 

 לא יחסרו לנו רכיבים. לנהל רשימת קניות מסודרת לפי הצרכים השבועיים שלנו, בצורה זו .1

 להכין מראש את ארוחות השבוע כמה ימים קדימה. .2

 להימנע מנפילות ונשנושים ממיותרים שנובעים מתחושת רעב כיוון שלא התארגנו כראוי. .3

זה הרבה יותר מאתגר, כשאנחנו מתוכננות  לעמוד בפיתויים כאשר אתן רעבות ולא מאורגנות -זכרו

קום שבע, רגוע ומודע ולהימנע מתחושת תסכול של בחירות לא אנחנו יכולות לעשות בחירות ממ

 נכונות.

את הבחירה לאכול משהו מתוק או לא מזין אנחנו רוצות לעשות ממקום של בחירה ולא ממקום של 

 מעידה וחוסר שליטה שיוביל לתסכול. 

 :לנהל שגרת בריאותאיך 

 -השלבים לניהול שגרת בריאות וקביעת סדר יום תזונתי

תפריט אישי יחסית קבוע הכולל את שעות הארוחה, רצוי שהתפריט מפורט תבנית בניית  .1

ה, לסופי השבוע ניתן להכין משהו גמיש יותר כיוון שאלו ימים של -ככל הניתן לפחות לימים א

 דיר הגדרות כלליות יותר.יציאה מהשגרה ולכן בימים אלה נג

ת קניות שבועית שתכלול את כל לאחר שקבענו את התפריט היומי שלנו נגזור מתוכו רשימ .2

מאכלים אותם נאכל במהלך השבוע, מומלץ מאוד לבחור יום קבוע הרכיבים הנחוצים לנו ל

 שהוא יום הקניות השבועי.

נכין , בימים אלה בשבוע הכנות ימיבין יום לשני יש לקבוע מראש  -קביעת ימי הכנות ובישול .3

 חות.את הארוחות והמצרכים שישמשו אותנו להרכבת הארו

 דוגמה להיערכות שבועית מומלצת:

על מנת להיערך בצורה נכונה עלינו לנתח את היום שלנו, איפה אנחנו נמצאות, איזה ארוחות 

לצרכים האישיים שלנו אנחנו אוכלות בבית ואיזה בחוץ, היערכות מראש שמותאמות כמה שיותר 

 ולסדר היום שלנו, היא זו שתעזור לנו להצליח בתהליך.

 ביום?חות יש כמה ארו

 ארוחות אליהן צריך להיערך, בוקר, ביניים, צהריים, בייניים וערב. 5בכל יום יש 

 איזה ארוחות דורשות הכנה בקופסאות:



כשאנחנו מחוץ לבית ופעמים רבות גם לרוב את ארוחת הביניים וארוחת הצהריים אנחנו אוכלות 

 את ארוחת אחה"צ.

 .ארוחות עלינו להכין מראש 2-3לכן בין 

 ארוחות הדורשות תכנון:

את ארוחת הבוקר והערב אחנו לרוב אוכלות בבית ולכן לא חייבים קופסה מוכנה, עם זאת כן 

רצוי להכין  -חוצותחשוב לנתח את הצרכים שלנו, אם אין לנו זמן בבוקר או ששעות הערב מאוד ל

 דברים מראש.

 :קביעת ימי הכנות וקניות מראש

  להגדיר ימים קבועים להיערכות זו,המפתח להצלחה, מומלץ מאוד כיוון שהיערכות נכונה היא 

 מומלץ לקבוע את ימי הבישול לימים חמישי ראשון.

 הכנת אוכל לסוף השבוע. -יום חמישי

 חמישי.הכנת אוכל לימים שני עד  -יום ראשון

ת" להכין כיוון שרוב האנשים מכינים אוכל לסוף השבוע, לרוב ביום ראשון ניתן לעשות "יום שאריו

ימים  4-ערב להשקיע כשעה בהכנת אוכל לממה שנשאר את קופסאות האוכל לראשון, ובראשון ב

 קדימה, בצורה זו האוכל יספיק לנו לכל השבוע, עד בישולי הסופ"ש הבא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 זו דוגמה להמחשה בלבד, ניתן לגוון ולהחליף את המנות. -שימו לב -יט יומידוגמה להרכבת תפר

 הערות להכין מראש המ מה אוכלים ארוחה

ניתן לשטוף מראש  שייק ירוק בוקר

את כל רכיבי השייק 

אך לא ניתן להכין 

 אותו ערב לפני

 

שקדים/  7פרי עם  ביניים

 מאפינס/ כריך כוסמין

קטנות  שקיות זיפר

 ימים 4-מוכנות ל

את הכריך ניתן להכין 

ערב לפני, את שאר 

הדוגמאות ניתן להכין 

 ימים. 4-מראש ל

להכין לכל גוון וניתן ל

 יום משהו אחר.

מנת חלבון + ירקות  צהריים

 כפות דגן 2+ 

-לקופסאות מגוונות

דגנים  2מומלץ לבשל 

להכין  -שונים, ירקות

סוגים  3לפחות 

יכול  -חלבוןשונים. 

להיות מהחי או 

 מהצומח.

 4רצוי להכין מראש 

קופסאות שונות 

מתוך חומרי הגלם 

 שהכנו.

 -קופסה לדוגמה

ירקות צועות קופסת ר

, טריים חתוכים

 קינואה -קופסת מיקס

עם שעועית ירוקה/ 

כרובית/ ברוקולי/ 

קישואים + מנת 

עדשים/  -חלבון

חומוס/ טופו/ חלבון 

 מהחי.

מעדנים  4להכין  מעדן שיבולת שועל ביניים

 מראש

ניתן להוסיף מנת פרי 

טעמים  4-ולהכין ב

פירות יער/  -שונים

 קקאו/ תמר/ בננה.

קה טופו/ ביצים שושק ערב

עם סלט/ מרק/ 

 /מונבטים עם סלט

מאפינס תרד עם 

 מוקפץירקות טריים/ 

ניתן לבחור פה 

בארוחה מהירת 

הכנה שאין צורך 

לבשל מראש אך רצוי 

שתמיד יהיה גם 

משהו מוכן מבושל 

 במקרר

רצוי להכין כמות 

גדולה של מאכל 

 -מהיר הכנה כמו

כרוב ברוטב/ מוקפץ/ 

 ,מאפינס מלוח /מרק

וכך במידה ואין כח 

להכין ארוחת ערב 

ם את טרייה נחמ

 האוכל המוכן.

 

 

 

 



חליף את כל מה זו להמחשה בלבד, ניתן להדוג -ה'-לימים א שבועידוגמה לבניית תבנית תפריט 

 המנות.

 הערות ערב ביניים צהריים ביניים בוקר יום

 7שייק/ פרי עם  א

 שקדים

ך כרי

חם ל

כוסמין 

עם 

טחינה 

 וירקות

קופסאות אוכל 

מנת  -לעבודה

חלבון + ירקות + 

 כפות דגן 2

מעדן 

שיבולת 

שועל/ מנת 

 7פרי עם 

 שקדים

2 

מאפינס 

תרד עם 

סלט 

גדול וכף 

 טחינה.

*ביום זה 

עושים הכנות 

 4-ובישולים ל

 ימים

צהריים 

 לדוגמה

שאריות 

 -מהשבת

אורז עם 

ירקות בתנור, 

 עדשים וטופו

 7שייק/ פרי עם  ב

 שקדים

מונבט 

דק עם 

אבוקדו 

 וירקות

קופסאות אוכל 

מנת  -לעבודה

חלבון + ירקות + 

 כפות דגן 2

מעדן 

שיבולת 

שועל/ מנת 

פרי קפוא 

עם בבלנדר 

עם מים/ מי 

 קוקוס

ירקות 

 מוקפצים 

צהריים 

 -לדוגמה

סלט ירקות 

עם קינואה + 

חלבון מהחי/ 

 מהצומח 

 7שייק/ פרי עם  ג

 שקדים

 דןמע

שיבולת 

 שועל

קופסאות אוכל 

מנת  -לעבודה

חלבון + ירקות + 

 כפות דגן 2

כוסות  2

 אדממה

צהריים  מרק 

 -לדוגמה

פסטת כוסמין/ 

קטניות עם 

ירקות 

מוקפצים 

וחלבון 

מהצומח או 

 מהחי.

פרי עם  שייק ד

 שקדים 7

קופסאות אוכל 

מנת  -לעבודה

חלבון + ירקות + 

 כפות דגן 2

מעדן 

שיבולת 

 שועל

 וקהשקש

טופו/ 

ביצים 

עם סלט 

 גדול

 

 יום קניות*

 7שייק/ פרי עם  ה

 שקדים

2 

מאפינס 

 תרד

קציצות  2

חלבון מונבטים/ 

 ירקותמהחי סלט 

 עם כף קינואה

וכף טחינה 

 מוכנה.

יוגורט 

פרוביוטי 

 סויה/ עיזים

דייסת 

שיבולת 

 שועל

הכנות 

ובישולים 

 לסופ"ש

 



 

 טבלת כמויות מומלצות:

 כמות מנות יומית מותרת נחשבת מנהות איזו כמ סוג המזון 

 אפשר לאכול את כל -פירות

 סוגי הפירות הקיימים 

 גרם. 100*בערך 

*לרוב פרי אחד כמו בננה 

 או תפוח יחשב מנת פרי

*פירות כמו מלון, אבטיח 

דובדבנים וכל שאר 

הפירות שאנחנו לא 

 –צורכות כיחידה אחת 

כוס חד פעמית תהווה 

 מנה.

ת יכוכנ"ל גם לגבי חת

 פירות קפואים

בננה, מנגו  –* חשוב 

ותמר הם עתירי סוכר ולכן 

מותר לבחור רק מנה אחת 

 מתוכם במהלך היום

 

מנות פרי )כולל הפירות  3

שבתוך השייקים, הפירות 

שבתוך מעדני שיבולת השועל 

 והצ'יה וכו(

במידה ורמות הסוכר תקינות, 

רמות הטריגליצרידים תקינות 

חרוד ן לואין עודף משקל, נית

מעט בכמות הפירות מדי פעם 

אך להשתדל לא על בסיס יומי 

ובכל מקרה גם כשחורגים לא 

 מנות פרי. 5-לעבור את ה

 

 – ירקות

בטטה ודלעת מוגבלות לחצי יחידה 

 עד מקסימום יחידה ליום.

 ליום 1עד  -סלק

כמעט כל הירקות מותרים 

בתוך זמני הארוחות באופן 

 חופשי.

 

ש את הירקות הבאים י

בטטה, דלעת,  -הגבילל

סלק, אפונה, דלורית, 

 תירס, תפו"א.

חצי בטטה/ גודל כף יד של 

 דלעת/ דלורית, סלק אחד.

אפונה זה איפשהו בין  -אפונה

ירק לפחמימה ולכן רצוי לא 

לצרוך יותר מחצי כוס לאחר 

 בישול.

 -תירס ותפוחי אדמה

מותר  קלח תירס/ תפוח אדמה 

פרוסות לחם/  2אחד במקום 

פי לחם באותו היום ולא ליתח

 בנוסף.

לשים לב שאין לנשנש בין 

 הארוחות, גם לא ירקות.

כל ארוחה חייבת להיות 

אחוז  50מורכבת לפחות מ

 ירקות.

 



מותרים שמן זית כבישה  –שמנים 

קרה, שמן קוקוס כבישה קרה, 

שמן אבוקדו כבישה קרה,שמנת 

קוקוס, טחינה גולמית,אבוקדו, 

כמו פסטו ממרחים על בסיס שמן 

וגבינות טבעוניות על בסיס אגוזים, 

 ממרח שקדים ואגוזים.

** השמן המועדף לכל השימושים 

 הוא שמן זית.

 -מנת שומן נחשבת כ

 כף פשתן/ צ'יה

 כף שמן 

כפות נוזל קוקוס )לבן  2

 שומן( 18%

 שקדים 7

 חצאי אגוזי מלך/ פקאן 4

כף זרעי דלעת/ גרעיני 

 חמנייה

כל כפית טחינה גולמית או 

ממרח אחר על בסיס 

חמאת בוטנים,  -ומןש

ממרח שקדים, פסטו, 

גבינות וממרחים על בסיס 

 אגוזים או על בסיס שומן.

כף טחינה גולמית לאחר 

 הכנה.

 אבוקדוכף 

 זיתים 4

 

 -המלצה היא לא לעבור את ה

 מנות שומן ליום. 4

 

קינואה, כוסמת,כוסמת  – דגנים

ירוקה, דוחן, אורז מלא, פסטה 

לחם ותחליפיו, שעורה,  מלאה,

 גריסים, שיבולת שועל עבה.

 

 מה נחשב מנה:

 מונבט דק דק אחד.

 פרוסת לחם מלא.

כפות שיבולת שועל  3

 עבה.

 מהמתכונים.טורטייה 

קרקרים ללא גלוטן  2

 מהמתכונים.

מאפינס מלוח 

 מהמתכונים.

לביבות מאוסף  2

 המתכונים.

מנות  3-5מומלץ לצרוך בין 

פחמימה ליום, למי שמעוניינת 

משקל, להשתדל לצרוך בירידה 

, במידה וחשה שזה לא 3

מספק אותה יכולה להעלות עד 

 מנות ליום. 5

במידה ובוחרים לשלב מדי 

 -תירס ותפוחי אדמהפעם 

אדמה  מותר קלח תירס/ תפוח

רוסות לחם/ פ 2אחד במקום 

תחליפי לחם באותו היום ולא 

 בנוסף.

 



 45קציצה אחת מונבטים )

 גרם(

 בטיםחצי המבורגר מונ

 חצי בטטה.

 סלק אחד קטן.

 ערמונים. 7

 -חצי כוס לאחר בישול

אורז/ כוסמת/ שעורה/ 

גריסים )לא פנינה(/ פסטת 

 כוסמין מלא

שימו  -אדמה אחדתפוח 

לב שזו בחירה פחות 

מומלצת מבחינת ערך 

תזונתי, מדי פעם, 

כשממש יש חשק, ניתן 

 לשלב.

שימו לב  -קלח תירס אחד

שזו בחירה פחות מומלצת 

מבחינת ערך תזונתי, מדי 

פעם, כשממש יש חשק, 

 תן לשלב.ני

 

להשתדל לצמצם  -בשר מזונות מהחי

 ככל הניתן בבשר בקר

ובשר אדום ולהגביל 

צריכה למקסימום פעם 

בשבוע, עוף ניתן לאכול 

 פעמים בשבוע. 3עד 

ניתן לבחור  -מוצרי חלב

עד מוצר אחד ליום, רצוי 

ס להעדיף מוצרים על בסי

כבשים או עיזים 

ופרוביוטיים וכמובן שמי 

מנע שמסוגלת עדיף להי

 לחלוטין.

לא מומלץ חלב ניגר, 

מוצרים המבוססים על 

ר, מעדנים חלב בק

מנות -3יש לצרוך סה"כ בין 

 חלבון ליום.

 2-מומלץ לא לעבור כמות של 

מזונות מהחי ליום ואת שאר 

מקורות החלבון להשלים עם 

לוותר  חלבון מהצומח, ניתן גם

על המקורות מהחי למי 

שמעוניינת ולצרוך את כל 

 מקורות החלבון מהצומח.

 



מעובדים המכילים 

ממתיקים מלאכותיים, 

סוכרים, מייצבים וחומרים 

 מיותרים.

מבין המזונות  -דגים

מהחי, דגים הם יחסית 

קלים יותר לעיכול ופחות 

יסים על המערכת, מעמ

עם זאת הם לרוב 

מזוהמים בכספית ולכן יש 

 3צריכה בהם, עד  להגביל

 מנות בשבוע.

אם כבר אוכלים דגים אז 

לאכול מטוגן או בצורת  לא

"שניצל". ניתן לאכול 

בתנור או מבושל ורצוי 

כמה שיותר קרוב לצורה 

 הטבעית.

דגי ים צפוני עשירים 

קוד, הליבוט,  -3באומגה 

נה, סלמון, אך מקרל, טו

 גם הם מכילים כספית.

שימו לב שככל שדג יותר 

גדול כך הוא גם יותר 

 מזוהם.

עד ביצה אחת  -ביצים

 אורגנית.ליום, רצוי 

 

חלב סויה ללא  -  תחליפי חלב

 סוכר הוא המומלץ

 

 מומלץ עד כוס וחצי ליום סה"כ. כוס

טופו,  –חלבונים מהצומח 

אדממה, חלב סויה, ספירולינה 

חומוס,  -קפואה, קינואה, קטניות

שעועית מש,עדשים 

שחורות, עדשים  דשיםכתומות,ע

ירוקות, שעועית לבנה, תורמוס 

)עשיר מאד בחלבון(, קטניות 

גרם טופו )שליש  100

בלי  חבילה(/ כוס אדממה

 .כוסות עם 2קליפה או 

 כוס חלב סויה.

מנת ספירלינה טרייה 

 קפואה.

 מקורות ליום. 3-5יש לבחור בין 

מי שמבצע פעילות גופנית 

מקורות חלבון  5 -בשגרה

מהחי(  2)מתוכם עד מקסימם 

 .3-ב סתפקומי שלא יכול לה



מונבטות, פסטות על בסיס 

 קטניות.

כוס עדשים/  -קטניות

שעועית לבנה או אדומה/ 

תן ורצוי )ני שעועית מש

לעשות מיקס ולצרוך כמה 

סוגים שונים של קטניות 

 ליום(

מש  -כוס קטניות מונבטות

 מונבט, עדשים מונבטות.

 -פסטות על בסיס קטניות

 חצי כוס.

 

 

האידיאל הוא לא לצרוך  מתוקים וסוכרים

בכלל, אלא אך ורק בימי 

ימי  -"חריגה מיוחדת"

 צ'יט.

 -מי שבוחרת לשלב בכל זאת

 3צריכה מתונה נחשבת עד 
 -פעמים בשבוע

יש לצרוך יחידה אחת קטנה 
בלבד ממאוסף המתכונים 

(, במידה 1או כדור  1 )מאפינס
לבחור  -ובוחרים במשהו קנוי

נה המגיעה ארוזה או במ
גרם  20-ביחידה מוגדרת של כ

ל ממוצע של עוגיה או חטיף )גוד
 מיני(

 -בימים שבוחרים לשלב מתוק
מומלץ באותו היום להקפיד לא 

מנות פרי  3-לעבור את ה
 ולהוריד מנת פחמימה אחת.

 -מי שמשלבת צריכה יומית
רצוי שהמתוק יהיה ארוחת 

הביניים ולא כתוספת לארוחה 
 קום.אלא במ

 
 

 

 

 

 



 נספחים:

 :התנהלות מחוץ לבית-נספח

 -םמה עושים במסעדות, אירועים, טיולים ונופשי

לנהל שגרת בריאות בחיי היום יום זה לא תמיד דבר פשוט, אך כשיש לנו שגרה, סדר יום מובנה 

היום המוגדר והידוע  וידוע, זה הופך את העניין לקל יותר, כאשר אנחנו יוצאים מהאיזון הזה, מסדר

 לנו אתגר גדול יותר וחשוב שנדע להיערך אליו.צפוי  -מראש שלנו

ולכן עלינו לתכנן גם אותה ולדעת איך להתנהל  ��היא חלק מהשגה  -יציאה מהשגרה -חשוב לזכור

 בסיטואציות האלה.

 הכנתי עבורכן מדריך עם כמה עצות לגבי התנהלות מחוץ לבית בכל הקשור לתזונה: 

דבר נהדר, זה קביעת מסגרת וגבולות היא , , חשוב מאוד הפן המנטלי""צד הטכני-לפני הע רג

כן כן לשלב ולהנות מדברים שאתן בוחרות, אך עדיין להיות במקום מודע של שליטה מאפשר ל

 , בצורה זו אתן יכולות להנות מכל העולמות.בחירה מושכלתו

ובחירה ולא ממקום של מודע של החלטה  ת ממקוםמית כל עוד היא נעשיבחירה היא לגיט לכ -זכרו

נוחות או תחושת  " מרגישות איעונש"אחד אתן מרגישות ב אם לרגע -ובכל מקרה נפילה וחרטה

 .מסכנות, אתן עושות משהו לא נכון

 חופשה בחו"ל:

לרוב מדובר במאורע נדיר יותר מאשר ארוחת שישי  -ד יותר, ראשיתחופשות בחו"ל הם מקרה מיוח

 הצד הקולינרי הוא חלק משמעותי בטיול. -סף עבור אנשים רביםובנו

 אז  מה עושים?

הדבר הבסיסי ביותר הוא להחליט מראש, עוד טרם הטיול, על קווים כלליים להתנהלות בנוגע 

כעס עצמי, כיוון שנגדיר את החריגות ונאפשר אותם לתזונה, בצורה זו נמנע מעצמנו תחושת כשלון ו

 .באופן מודע ומושכל

אל תוותרו עליו! פשוט תמסגרו  -אם אכן העניין הקולינרי הוא הנאה עבורכן ומהווה חלק חשוב בטיול

 אותו.

 -המלצות להגדרת חריגות בזמן חופשה בחו"ל

בה אתן יכולות  רוחת שחיתות"אפשרו לעצמכם ארוחה אחת ליום שהיא "א-ארוחת חריגה אחת ליום

להנות מהארוחה ולאכול ממנה עד שובע, אין צורך לבחור בדברים שממש מתחשק לכן, הקפידו 

התנסו וטעמו  -מה זו לא בהכרח שווה יותר הנאה, לרוב ההפך הוא הנכון, לכןזבכמויות, הגלהגזים 

 אבל שמרו על מסגרת כמויות סבירה.

 יגה ניתן להחליט שכל יום אוכלים משהו אחד קטן מתוק.מעבר לארוחת חר -משהו מתוק אחד

ת שמצפה לנו ארוחה כזו, נוכל להתאים את שאר ארוחות היום ולאכול וכננות ויודעוכאשר אנחנו מת

קל יותר בלי להרגיש תחושת וויתור, לכן התכנון פה הוא חשוב מאוד, הגדירו מראש אזה ארוחה בכל 

 יום תהיה ארוחה כזו.



וחות היום הקפידו לאכול בצורה הבריאה והמאוזנת ביותר שניתן ולדבוק באר בשאר ארוחות

רות וירקות, רכשו בסופר אופציות מבוססות ירקות ככל הניתן, בקרו בשווקים מקומיים והצטיידו בפי

בריאות לארוחות קלות כמו לחם מלא/ יוגורט סויה/ עיזים והשתדלו להיות כמה שיותר בתנועה 

 במהלך היום.

אם -למשל -יום 14-ם החופשה רצוי לעשות בהתאמה כמה ימים של תזונה מוקפדת כמו אתגר הבסיו

 כמו בתכנית האתגר.עשו שבוע של תזונה מוקפדת  -הייתן בחופשה של שבוע

 חופשות בארץ:

 :בתי מלון

 בבתי המלון בארץ יש שפע והיצע עצום, לכן, אין כל בעיה למצוא אופציות בריאות.

קות ואוכלים בחדר אוכל, לרוב יש בר סלטים עשיר, השתדלו למלא צלחת אחת גדולה בירבמידה 

 וקחו צלחת אחת קטנה נוספת לשאר הדברים.

במידה ותחליטו לעשות "סיבוב נוסף" מלאו שוב את צלחת הירקות גם, אכלו קודם ממנה ואז 

 מהצלחת הקטנה.

ו חתיכה קטנה מכל אחד כך שיחד יהיו קח -החליטו על קינוח אחד, אם תרצו לטעום כמה דברים

 שווים בגודלם בערך למנה אחת.

 -חקמפינג בשט

טיולים אשר כוללים לינה בשטח לרוב לא מאוד מפתים מבחינה קולינרית אבל מאתגרים יותר בהיבט 

יותר  הנהכרח מבריא ולכן הרבה פעמים נוטים לאכול אוכל זמין ומהיר שלא בה של אופציות ומבחר

טים, לתמיד יש אופציות, אפשר לעשות פויקה, שקשוקה על גזייה, ירקות מוקפצים, ס -, עם זאתמדי

 פירות קרים, כריכים.

 שנושי ירקות ופירות בשביל להימנע מלנשנש חטיפים מיותרים.הכינו הרבה נ

 אירועים:

 ארוחות שישי וחגיגות משפחתיות וחברתיות:

נדירים יותר, בכל שבוע אנחנו מתמודדים לפחות פעם  רועים מיוחדים, טיולים ומאורעיםימעבר לא

ימי  (�� זה ארוחות חג )ויש לנו לא מעט חגיםפו לתוסיישי, ארוחות ש -אחת עם יציאה מהשגרה

המצריכה  החברתיים וכך אנחנו מוצאים את עצמנו לפחות פעמיים בשבוע בסיטואציהולדת, מפגשים 

 מאיתנו התמודדות ויציאה מהשגרה.

 חותארומראש על הות יודעקל לנו יותר להתנהל, לרוב אנחנו  -מו בכל היבט, כאשר אנחנו מתוכננותכ

 .האלה ולכן אנחנו יכולות להחליט מראש שזה יהיה יום החריגה שלנו )יום הצ'יט(

להביא אתכן לפחות מנה אחת  אפילו אם לא ביקשו, כאשר אנחנו מתארחים אני תמיד ממליצה

)שזה  וככה גם תדאגו לעצמכן לגיבוי, גם תצאו נחמדותה בריאה וטעימבן( לארוחה, מנה )לכולם כמו

 ם רוצים אופציה בריאה וישמחו במנה שהבאתן.תגלו שבסופו של דבר, כול -םתמיד טוב( וג

 ם בתנור, ירקות מוקפצים וכו'...ינזה יכול להיות סלט מיוחד, מגש גדול של ירקות מגוו



רה שלנו לעיתים נעלמת בסיטואציות בהם אנחנו נתקלות בשפע, יכולות הבחי -לא חייבים לטעום הכל

משהו שמאוד מעניין אותנו, אז רגע לפני שם, גם אם הם לא  רים פשוט כי הםויש לנו נטייה לאכול דב

ואין  לכן באמת לטעוםימות ובחרו רק מה שבא , הסתכלו היטב על האופציות הקיעצרו -מילוי הצלחת

 ר.צורך בכמות גדולה מכל דב

 .ריםמלאו חצי מהצלחת בירקות, התחילו איתם ואח"כ עברו לשאר הדב -בכל מקרה, כמו תמיד

, גם תהיו בתנועה מות האוכללא תמשיכו לשבת מול כל ערעזרו לפנות! ככה גם  -בסיום הארוחה

 �� תצאו נחמדות ושוב

 ארוחות במסעדות:

ט עוד המסעדה באינטרנבתפריט  למומלץ להסתכוההיערכות מראש זה שם המשחק,  תכנון -גם פה

 ודעות.בחירה מעשות ות ולבחור מראש את המנהיציאה מהבית, ככה תוכלו ללפני 

  -זכרו

ולה זה חיי היום יום, מי שעושה בחירות בריאות בשגרה שלה יכהדבר המשמעותי באורח חיים בריא 

 מדי פעם וזה בסדר גמור וחלק מאורח חיים מאוזן ומחובר למציאות.גות בהחלט להנות מחרי

הכל או סתם כי בא לכן,  מותר לחרוג לפעמים, מותר לאכול משהו סתם כי הוא טעיםמותר לכן הכל, 

ות לחזור ירוע אתן יודעבסיום הא, נתתן לזה מקום מתוכנן וכל עוד בחרתן בזה ממקום מודע -מותר

 לאורח החיים הבריא שלכן בכיף ובשמחה.

ם הבריאה שלכן וגם ביציאות הקטנות יומשגרת היום )ובעיקר!(  לדעת להנות מהכל! גם -חשוב הכי

 .מהמסגרת

 ��בתאבון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המדריך לצרכנות בריאה: -נספח

בעולם אידיאלי, כל המוצרים שנמכרים לנו היו עד כמה שיותר בריאים ובמידה ולא, הם היו מסומנים 

מאפשרת לנו לזהות בקלות ובמהירות מה בריא ומה לא ולעשות בחירה  תהיבצורה ברורה אשר הי

 מושכלת.

 אך לא כך הדבר.

והמשווקים היא... למכור לנו את היחידה העומדות בפני היצרנים כאשר מוכרים לנו מוצר, המטרה 

 המוצר.

 בריאות הציבור לעומת זאת, לא עומדת לנגד עיני המשווקים והיצרנים ברוב המקרים.

האחריות היא עלינו הצרכנים, אנחנו צריכים לבדוק בעצמנו את רכיבי המוצר ולהחליט אם אנחנו לכן 

 מעוניינים לצרוך אותו.

 ��" וט תגידי לי מה טוב וזהו"פש -ורה תחתונהם רוצים שנשים לא רוצים לבדוק בעצמם, האהרוב 

 -ולכןבעצמכן בחירות אבל המטרה שלי היא ללמד אתכן להיות צרכניות חכמות וכן לדעת לעשות 

 , זה הבסיס להתנהלות צרכנית בריאה.אתן חייבות ללמוד לקרוא רכיבים

 איך בודקים מוצרים?

 -לכותרותלא להאמין 

 ראשית, הדבר הבסיסי ביותר הוא להפוך את המוצר ולקרוא רשימת רכיבים.

רות והאותיות הגדולות שנועדו על מנת לעודד רובנו מדלגים על שלב זה ונוטים לקרוא רק את הכות

"ללא תוספת  –, כמו אך בסופו של דבר לא מעידות כלום על הערך התזונתי של המוצר אותנו לקנות

 וכו'.., "אורגני" "ללא כולסטרול"  שיר בסיבים תזונתיים",סוכר", "ע

 -קריאת רכיבים

 מנת לבחור מוצר.קריאת הרכיבים וטבלת הערכים התזונתיים היא הכרחית על 

 ובטבלת הערכים: למה צריך לשים לב ברשימת הרכיבים

  -סדר ההופעה

מות הגבוהה ביותר לרכיב סדר ההופעת הרכיבים ברשימת הרכיבים תמיד מסודר מהרכיב שנמצא בכ

 שנמצא בכמות הנמוכה ביותר.

 :רכיבים שחשוב לשים לב אליהם

 -סוכר

הוא נמצא בשלושת המקומות הראשונים, משמע הוא  יש לבדוק איפה סוכר נמצא ברשימה הזו, אם 

 רכיב משמעותי מאוד במוצר.

 , מולסה, דבש, פרוקטוז.סירופ תירס, סוכרוז, דקסטרוז, מיץ פירות מרוכז -שמות נוספים לסוכרים



חשוב לדעת שגם אם סוכר לא נמצא ברשימת הרכיבים זה לא אומר שאין סוכר במוצר! הוא קיים 

א כמוצר שבודד בפני עצמו, לכן עלינו לבדוק גם את כמות הפחמימות בטבלת כחלק מהפחמימות ול

לא תמיד, בכל  , לעיתים כתוב בטבלת הערכים גם כמה מתוך הפחמימות הם סוכרים אבלהערכים

 מקרה, פחמימות בצורה כזו או אחרת הם סוכרים.

 איך יודעים כמה סוכר זה הרבה?

גרם  5כמה גרם סוכר יש במנת צריכה, למשל אם יש גרם, צריך להסתכל  5כפית סוכר אחת זה 

 גרם, אז יש חצי כפית סוכר במנה אחת. 50סוכר למאה גרם ומנה זה 

ים י החלב השונים ולהראות לכן את ההבדלה בין תחליפלעשות השוואלצורך המחשה בחרתי 

 -הסוכר במוצרדים על הפחמימות שמעיברמות 

, בכוס גרם סוכר 5-תוכם כמ מ"ל 100-ל פחמימות גרם 10מוצע א תוספת סוכר יכול במחלב אורז לל

חלב כפיות סוכר לכוס אחת של תחליף  2-מדובר ב -גרם סוכר בכוס אחת 10 -, משמעמ"ל 200יש 

 ללא תוספת סוכר!! שהוא

ין בו סוכר, פשוט לא שאכן, שימו לב, גם אם כתוב על המוצר שהוא ללא תוספת סוכר זה לא אומר 

הוסיפו לו עוד סוכר, באורז באופן טבעי יש פחמימות שמכילות סוכר ולכן קיבלתן בוצר שחשבתן שלא 

 שועל וכו' וכך גני בוקר, שיבולתד -זכרו שלרוב את החלב מוסיפים למשהו -כפיות סוכר 2 -מכיל סוכר

 מקבלים מנה מאוד עתירת סוכר.

 כפיות סוכר. 2.5משמע  -מ"ל 200גרם סוכר לכוס של  12יבולת שועל יש במשקה ש

 חצי כפית בלבד לכוס!ל 0יש בין  ללא תוספת סוכרבמשקה סויה 

 משקה סויה עם תוספת סוכר יש ככפית לכוס.

ןא רכיבים, ן המוצרים השונים וכמה חשוב לקרהגדולים בית ההבדלים השוואה זו רק מחישה א

ה למשל, הבחירה היחידה עליה אני ממליצה מבין תחליפי החלב היא חלב הסויה ללא במקרה ז

עיתים רכיב נוסף לופולי סויה ו מים -סוכר, כמובן שיש לקרא את שאר הרכיבים ולוודא שמכיל רק

 צלח או שמן()

  -נתרן

 מה זה בכלל נתרן?

 מ"ג נתרן. 400-גרם מלח יש כ 1 -הוא מינרל שנמצא באופן טבעי במלח, ב רןנת

מ"ג נתרן לילדים, שזה שווה ערך לכחצי  1000 -הכמויות המומלצות לצריכת נתרן בתפריט הם כ

מ"ג שזה שווה  2400-ובכל מקרה לא לעבור את ה 1200-1500-כפית מלח ולמבוגרים באזור ה

 לכפית מלח אחת בלבד!!

 רן אנחנו מקבלים לא מהמלח שאנחנו מוסיפים אלא מהמזונות המעובדים!ב הנתאת רו

 מהנתרן אותו אנחנו צורכים מגיע מהמזון המעובד. 75%-כ

 בלבד מגיע מהוספה שירה של מלח למזון. 10-15%

כך שאם , המזונות הטבעיים והלא מעובדים כמו ירקות, פירות, קטניות וכו, מספקים לנו מעט נתרן

הטובים והמומלצים לנו, אך ה על מזונות טבעיים אלה, היינו מגיעים לצרכים בססים את התזונהיינו מ

 רובנו לא חיים כך ולכן עוברים בהרבה את הכמויות המומלצות.



מלח הינו חומר משמר ולכן נמצא כמעט בכל מזון מעובד שרוצים לשמר את התוקף שלו לזמן ארוך, 

 בעיקר בשרים. רים מעובדים, שימורים, מזון מהחי,לכן נמצא כמויות נתרן גבוהות במוצ

 וממה נזהרים?אז מה עושים 

ראשית, מתחילים פשוט לשים לב! ובכל בחירת מוצר קנוי, תמיד יש לבדוק את כמויות הנתרן, רצוי 

 להשוות בין מוצרים של חברות שונות שכן הפערים בכמויות הנתרן עצומים!

 -מוצר בין חברות שונותחשת הבדלי הנתרן באותו הדוגמה להמ

מ"ג למאה גרם לעומת טחינה משומשום מלא של  205-טחינה משומשום מלא של "אל ארז" מכילה

 א טעות!!למ"ג נתרן למאה גרם, כן, כן, זו  7רכה שמכילה בא

 ההבדלים הם עצומים! לכן כ"כ קריטי לעשות בדיקה והשוואה.

 .500להשתדל לא לבחור מזון שמכיל מעל גרם,  100-מ"ג נתרן ל 100מזון דל נתרן מכיל עד 

על מנת שגם פה תוכלו לעשות את  צריכה בסיסי ולהעמיק בוחרתי להתמקד במוצר ב -ולסיום

 לחם! -ת והבריאות ביותרהבחירות הטובו

 איך לבחור לחם בריא?

 -חם מלאל

מינים, הוא לא ראשית, אנחנו בוחרות רק בדגנים מלאים, כיוון שלחם לבן לא מכיל את הסיבים והוויט

 ת.תורם לנו שום ערך תזונתי למעט סוכרים וקלוריות מיותרו

מספיק  -כתו עליו לחם מלא הוא באמת מלאל מה שלא כל מה שחום הוא לחם מלא, אבל.. גם לא כ

 ות לקרוא רכיבים.מוצר יהיה מלא בשביל לכתוב שהלחם מלא ולכן חייבמה 51%-ש

 ?אשלחם הוא באמת מל איך בודקים

כמותם במוצר, נרצה למצוא לחם שמכיל רק דרים לפי אשר מסו על רשימת הרכיביםים מסתכלכאשר 

 ים.לא ולא שילוב של קמחקמח מ

, כך , לרוב קמח חיטהקמח נוסף יהיה כתוב קמח מלא ואחריו -כאשר המוצר הוא לא לחלוטין מלא

 את המוצר עם קמח לבן.רבבו דע שענ

  -תוספות לא רצויות

מידה והוסיפו מעבר למה שיש באופן טבעי בחיטה, ב ללחם עוד גלוטן ת מוסיפיםפעמים רבו-גלוטן

 .גלוטן בנפרדנראה ברשימת הרכיבים שכתוב גם 

כמובן שעדיף לנו לבחור במוצר בחלק מהלחמים יש חומרים משמרים ובחלק אין,  -ים משמריםחומר

 שלא מכיל.

תוספת חובה ובכל מקרה הקמחים , זו לא בלחמים רבים מוסיפים גם סוכר, גם בלחמי בריאות -סוכר

 כזו היא מיותרת.ת שמם הם פחמימה כך שהלחם מכיל סוכר באופן טבעי, תוספעצ

ויות הנתרן ולהשוות בין הסוגים ולשאוף לקחת לחם כל בכמברשימת הרכיבים רצוי גם להסת -נתרן

 ל אחוז נמוך של נתרן.שמכי



  -לחם שמרים לעומת לחם מחמצת/ שאור

אך פחות עבור היצרנים ים הינה טכניקה מהירה יותר שמרחם יש כמה טכניקות, תפחת הללצורך ה

לבחור בלחם מחמצת או לחם מומלץ ולכן  ערכת העיכולבריאה שגם יכולה לגרום לאי נוחות במ

 שאור.

קמח, מים, מחמצת/ שאור,  -יםרכיב 3-4-מלחם בריא באמת, אין סיבה שיכיל יותר  -רשימה קצרה

  מלח וזהו!

 ?פיםם עדיאיזה קמחי

 ון מלא.חיטה מלאה, כוסמין מלא, שיפ -אופציות 3וב לרבדגנים המלאים יש בפנינו 

 למעשה זנים שונים של חיטה.שלושתם הם 

אך מכיל ריכוז מעט גבוה יותר של חלבון,  מאוד דומה בטעמו לחיטה, -ץ ביותר הוא הכוסמיןהמומל

ת בספיגת רכיבים והוא מכיל פחות חומצה פיטית שפוגע נעשים בו פחות תהליכי עיבוד והדברהלרוב 

ליקימי טוב ף בהשוואה לקמח חיטה הוא פחות מעלה רמות סוכר )אינדקס גנוס, בלעומת קמח חיטה

 .יותר( ומכיל פחות גלוטן

 הבחירה המועדפת. קמח כוסמיןלכן מבין זני החיטה 

 וטעמו מעט יותר דומיננטי.תר הוא במרקם כבד יואומנם הוא בריא מאוד אך  -שיפוןאחריו ה

 ן.ף כמובן על פני קמח לב, אך עדיאופציה פחות מומלצתבהשוואה לשיפון וכוסמין הוא  -חיטה מלאה

 -טןלחמים ללא גלו

 זה ממש לא נכון. -שוב שלחם ללא גלוטן הוא לחם בריא, אך לרוביש לנו נטייה לח

נים וסוכר יקר עמילחותים שמכילים בעת מכילים קמחים נללא גלוטן שנמכרים ברשתו רוב הלחמים

 פשוט.

רכיבים האלה מופיעים במקומות הראשונים ברשימת הרכיבים, סביר רואים לחם שה במידה ואנחנו

 שזה לא לחם מאוד מזין.

 .ניםילעמ תפוחי אדמה, תירס, טפיוקה, קורנפלור, -לא מומלציםורכיבים קמחים 

 .נואה, קי, כוסמתקמח טף -מומלציםקמחים ורכיבים 

 אים:לחמים בריל דוגמאות

 -עם רשימת רכיבים מוצלחת הםטן המכילים גלולחמים 

 .המאפה של ד"ר מרק

 לחם טאוברד.

 :ללא גלוטןבריאים ם לחמידוגמאות ל

 מונבטים )ממליצה על גרסת הדק דק(

 א של שירליתהלחם פל



 לחם טליה

ן הכלים שקיבלת כיבים על פישוב לבדוק רחכמובן עוד רבים, בעיקר במאפיות קטנות, תמיד יש 

 במדריך זה.

זונה מאוזנת ומגוונות להשתדל לא כחלק מתגם אם מדובר בלחם יחסית בריא, עדיין מליצה  -זכרו

 פרוסות לחם. 2-יותר מביום יום לצרוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חה:אוסף מתכונים לכל המשפ -נספח

 

עושים שינוי לעבר בית  -משפחה בריאה

 בריא

נים, טיפים והמלצות לאוכל בריא כומת 

 לכל המשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



כמה מילים על תזונת ילדים 

 בעולם המודרני
 

יה האוכל הכי בריא שיש, הרי זה הגיל שהם בונים את שמוגש לילדים שלנו, יהבעולם אידיאלי, האוכל 

עצמם והתזונה היא אבני הבניין שלהם, אז ברור שאנחנו וכל המעורבים בכך נדאג שהם יקבלו את כל 

 מה שנחוץ להם בשביל לגדול בדרך הטובה ביותר, נכון?

 מאוד לא אידיאלית()השנחזור למציאות?   ברור שלא!

היא לרוב המנה הכי, אבל הכי לא בריאה בתפריט, בנוסף כל המסרים, המוצרים, , לדים"ת י"מנ

כמה פרסומות ראיתם רק חשבו  -מעודדים אכילה לא בריאה -הפרסומים למוצרי תזונה לילדים

 למלפפון ואבטיח לעומת שוקולדים, שתייה קלה וחטיפים? 

הפרדה  אין באמתמגיל מסוים, נה שמאמיאני ומה זה בכלל מנת ילדים? ולמה צריך אתת זה? 

אוכל ילדים ואוכל מבוגרים, ילדים בדיוק כמונו, יכולים להנות מאוד מקערת סלט, משמעותית בין  

 בתנור. מרק וירקות 

 :בתזונת ילדים סדר יום תזונתי

בה אוד ברור ומובנה, הם לא מתעכבים במשרד בגלל ישיבניגוד אלינו, לילדים שלנו לרוב יש לו"ז מ

 דלגים על ארוחת צהריים בגלל עומס וטוב שכך.שהתארכה, הם לא מ

 -רוב הילדים הנמצאים במסגרות מנוהלים על ידי לו"ז מסודר

בית הספר או הגן מתחילים ומסתיימים בשעה מסוימת, יש הפסקת אוכל בשעה ספציפית, זה הופך 

 ם תזונתי.הדברים להיות צפויים יחסית, מה שמקל מאוד על יצירת סדר יואת 

  -בוקר

שעות בהם כולם מתארגנים וממהרים, לכן חשוב שתמיד יהיו לנו אופציות זמינות ומהירות  , אלהלרוב

לכן רוב המתכונים בחוברת  -ת ולאכול בדרך במידה ולא מספיקיםלמשהו מזין ורצוי כזה שניתן לקח

 חלק הזה של היום.יוקדשו ל

  -ארוחת עשר

משהו מרכזי )כריך, לביבות, מאפה כלשהו(, ירקות, פרי,  -גוונת שתכלולרצוי להכין פה קופסת אוכל מ

באוסף זה יהיו שפע של מתכונים נהדרים המתאימים ליצירת  -תוספת קלילה/ הפתעה קטנה ובריאה

 קופסאות אוכל בריאות.

 -ארוחת צהריים

שאוכלים בבית, מוגש שם לבין ילדים ם שנמצאים במסגרות ואוכלים את האוכל שפה זה נחלק לילדי 

 קרה זו הארוחה העיקרית של היום.בכל מ



 

  -אחה"צ

זו לרוב נקודת החולשה בלו"ז, הסדר המובנה של היום הסתיים וכך גם איבדנו את הסדר התזונתי, 

אתם אוכלים בשעות האלה ביחד  פה רוב הילדים )וההורים( מתחילים לנשנש, לכן תכננו מראש מה

ונים מראש קופסה של פירות או ירקות, להכין נשנוש בריא )יש מתכ עם הילדים, אפשר לחתוך אפילו

 באוסף כמובן(, תכנון הכולל היערכות מראש ימנע את חוסר הסדר המאפיין את השעות האלה.

  -ארוחת ערב

 הגיל, יש נוהל ערב ולכן קל לייצר פבשעות הערב הסדר חוזר כיוון שלרוב המשפחות, בהתאם ל

 משהו מסודר.

חות זה הזמן היחיד בו ניתן לאכול יחד בנחת, בבוקר לרוב ממהרים ובשאר שימו לב שלרוב המשפ

זה המקום לאכול ארוחת ערב משפחתית, להוות  ,בד"כ, לא כל המשפחה ביחד, לכן -שעות היום

 אותם לשותפים, זה זמן נעים ומשפחתי.דוגמה אישית, להציג להם אופציות בריאות, להפוך 

הזו צריך להיות קליל יחסית, כיוון שהם לא זקוקים כבר לאנרגיה רבה ואין צורך להכביד האוכל בשעה 

 על מערכת העיכול לקראת השינה.

** שימו לב שאם אתם בוחרים לשלב מתוקים )רצוי בריאים כמובן ובאוסף יש המון אופציות נהדרות(, 

א זקוק לאנרגיה שמגיעה אותם בערב כיוון שהגוף בשעות האלה פחות פעיל ול רצוי לא לשלב

 .10-או בארוחת ה ,מהסוכר, אם בוחרים לשלב מתוק אז עדיף בשעות אחה"צ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טיפים ודגשים לתזונת ילדים
"אני מאמין" שלי, יש המון גישות, סגנונות  -והטיפים המובאים באוסף זה נובעים מתוך הההמלצות 

 עבורכם.מפה את מה שמרגיש נכון  תודעות, בחרו לקח

 בוחרים לאכול בריא

כהורים, אנחנו חלק חשוב ממערך החינוך של הילדים שלנו, לכן, גם בכל נושא התזונה, המטרה שלנו 

 לתזונה נכונה ולא רק לגרום להם לאכול בריא.היא לחנך אותם 

 אפשר להחביא רכיבים בריאים באוכל להם ולא -האמת, זה קל מאוד לגרום לילדים שלנו לאכול בריא

לגלות להם, אפשר לאיים עליהם בעונשים, או להבטיח להם פרסים, אבל... מה עשינו בכך? כל יום 

 נו? הם יאכלו מה שהם בוחרים ורוצים.נצטרך לעשות זאת מחדש ומה יקרה כשהם לא אית

לכן המטרה שלנו היא לחנך לבריאות, לגרום לילדים שלנו לבחור בזה בעצמם, אנחנו מראים את 

 ריכים לבחור לצעוד בה.הדרך, הם צ

 איך עושים את זה? -נשמע מעולה, אבל

  -נותנים להם קרדיט שהם מבינים

ון טוב, גישה כיפית  וסבלנות נוכל להעביר להם את ילדים קולטים המון, הם כמו ספוג ולכן, עם רצ

 המסר.

, לגרום להם לקרוא ספרים על גוף האדם, לראות תכניות ביחד -ניתן לעשות את זה בכל מיני דרכים

אל תגזימו ותרבו  -להבין את ההשפעה העצומה של המזון עלינו, לעורר בהם סקרנות, בכל מקרה

, אם אנחנו רוצים לגרום להם לבחור אנחנו צריכים לעורר לעולם אל תטיפו -בהסברים והכי חשוב

ישית, פחות אצלם עניין ותחושה חיובית, זכרו שבסופו של דבר הלמידה הכי טובה היא דרך הדגמה א

 בשיח ובהסברים ויותר במעשים הלא מדוברים, ילדים לומדים המון מהמסרים הלא ישירים.

ישנו גבול דק בין להסביר לבין לחפור ובין לחנך לבין להעיק, לכן הקפידו לא לעבור  -דגש חשוב מאוד

 את הגבול, כיוון שאם תעברו אותו תעוררו התנגדות ואולי אפילו רצון למרוד.

אוד ממליצה לא לעשות שיח על האוכל בזמן האוכל, זה דווקא הזמן לשחרר ולהנות מזמן אני מ

 משפחתי.

 -אפשרו לילד בחירה

השתדלו לכבד את  -הקפידו להציע מגוון אופציות בריאות ואפשרו לו את הבחירה וכשהוא בוחר 

 בחירתו, רצוי מראש לא להציע דברים שלא תרצו שיבחר בהם.

  -להפוך אותם שותפים

בהתאם לגיל שלהם, הם יכולים לעזור להכין את האוכל, לבחור את הירקות בסופר, לשטוף את 

תפריט שבועי מתוך כמה אופציות, אם אנחנו רוצים שהם יבחרו בדרך הזו, הם הירקות לסלט, לבחור 

 צריכים לקחת בה חלק ולא רק לקבל הוראות.

 



 -עושים את השינוי ביחד

זה לא יקרה, אי אפשר  -י לבד, אם אתם לא תעשו את זה יחד איתםאף ילד לא יעשה את השינו 

 לחנך לבריאות מבלי להוות דוגמה אישית.

 -סבלנות

ילדים משנים את דעתם המון פעמים, מה שאהבו אתמול, היום כבר מגעיל והמגעיל של אתמול היום 

ות ולהתאזר כבר מושלם, התפקיד שלנו הוא להמשיך ולהציע, להציג מבחר של אופציות בריא

בסבלנות, אם החלטתם ליצור מציאות של בריאות בבית, אז תהיו אחידים וברורים והוציאו דברים 

 מים את ההחלטות החדשות שלכם.שלא תוא

 "חממה" -הבית כ

 -מדי פעם"/ "כל דבר במידה""

די הרבה פעמים אנחנו רוצים לבחור קו שיאפשר "מדי פעם", מדי פעם חטיפים, מדי פעם מתוקים, מ

ילדים נמצאים רוב שעות היום מחוץ  -פעם לחם לבן, מדי פעם קולה..."מדי פעם" זה בסדר, אבל זכרו

ת, חוגים, פעילות, חברים, שם הם נחשפים להמון "מדי פעם", ימי הולדת בבית ספר/ מסגרו -לבית

האלה תמיד  בכל המקרים -בגן )ויש המון כאלה(, חגים, טיולים, מסיבות, חברים, אירועים משפחתיים

"כל דבר במידה"  –אם אתם מאמינים שצריך  אל תדאגו,  -יהיה אוכל לא בריא שהם יחשפו אליו ולכן

הם יקבלו הרבה מאוד "מדי פעם" ולא יהיה להם שום חסך הם מכוסים,  -בטוחים שבהיבט הזה תהיו

 –ם, הרגלים כמו זה המקום שלכם לאזן! ואין צורך שתוסיפו עוד "מדי פעם" בעצמכ -ביתבזה, לכן ב

"חטיף אחד ביום" "מגרת ממתקים" הם מיותרים, כיוון שהם תמיד מתווספים לכל שאר הדברים 

וותרו על  -"הלא צפויים" שיהיו במהלך השבוע ובשורה התחתונה יש כאלה כמעט כל יום, אז

 התוספת. 

  רך להוסיף עוד!יש להם מספיק תזונה לא מזינה במקומות מחוץ לשליטה שלכם, לכן אין צו -זכרו

 -"חסכים"על  חשובות  כמה מילים

כל הורה מכיר את האגדה האורבנית הזו, על הילד שההורים )המרושעים( שלו לא נתנו לו בבית 

חטיפים וממתקים ואז... יום אחד.... הוא הגיע ליום הולדת, ראה את שולחן הממתקים והתנפל על 

 הכל! 

לו על הכל, כולם, לא רק הילד עם ההורים כל הילדים התנפ -בואו אני אגלה לכם את הסיפור האמיתי

הבריאותיים המורשעים, אבל אף אחד לא הסתכל על שאר הילדים, כולם הסתכלו רק על הילד 

 שאוכל בריא, חיכו לראות מה הוא יעשה.

 ונניח ולא, נניח וחלילה, באמת רק אותו הילד התנפל על הממתקים, אז מה?...

ממתקים שזה כבר לא עושה לו כלום מרוב העומס, כל זה רק ד שאוכל כל יום מה אתם מעדיפים? יל

 כדי שבימי הולדת הוא יאכל פחות ולא יביך אותנו מול הורים אחרים?

חשיפה יום יומית לסוכרים וחטיפים היא שמעודדת עודף משקל וסוכרת, דברים שעבר היו נדירים 

 והיום הפכו כמעט לשגרה.

השליטה בידיים  –כי זו הבחירה שלו  -לם לא ירגיש מסכןבאוכל בריא לעו ילד שבוחר -ובכל מקרה

שלו ולכן הוא יבחר אם לאכול את העוגה ביום הולדת, לא לאכול אותה או להתנפל עליה, בדיוק כפי 

אנחנו לא עושים את זה מול כולם  -שגם אנחנו המבוגרים  עושים, ההבדל הוא שכשאנחנו מתנפלים



את  -הבחירה שלו, במיוחד לא בזמן האירוע, כפי שציינתיביך את הילד על חשוב מאוד לא לה ☺

 ההסברה רצוי לא לעשות בזמן האוכל.

לכן הדבר הכי חשוב שעלינו לעשות בתזונת ילדים זה לגרום להם לבחור בכך! זו אחת המתנות 

 .הכי גדולות שאנחנו יכולים לתת לילדינו

 

 

 

 מזונות מהחי

 כיבים מהחי, מדוע? בחוברת זו לא מופיעים ר

שימו לב, המטרה היא לא להפוך אתכם לטבעונים, עם זאת אני חושבת שאנחנו צורכים הרבה יותר 

מעדני חלב בבוקר, ביצים בערב, בשר בצהריים וזה מכביד ומעמיס  -מדי מזונות מהחי ביום יום שלנו

ון וחלופות ובכך לצמצם אופציות נוספות שיאפשרו לכם גיועל הגוף, מטרת האוסף הוא להכיר לכם 

צריכה, לאכול ביצה או מעדן זה החלק הקל, למצוא חלופות בריאות ומגוונות זה החלק המורכב יותר 

 ולכן אני מתמקדת באלה בחוברת זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הכללים לבית בריא
 

 -קבעו את הכללים עבור המשפחה האישית שלכם

רוצים להקפיד יותר ואיפה ידת השינוי הנכונה לה, איפה כל משפחה קובעת את הכללים שלה, מה מ

דווקא לשחרר קצת וזה בסדר גמור, שבו כמשפחה וקבעו את הכללים שלכם לתזונת המשפחה, 

 הכניסו שם גם דברים שהם לא בריאים, על מנת לתת לזה את המסגרת והגבולות.

 לא לעגל פינות -למרות הקושי כללים שבעיני הם הבסיס לבית בריא ושם אני ממליצה 3עם זאת יש 

 ולדבוק בגישה אחידה וקפדנית.

 -שתייה

 בבית שותים אך ורק מים!

משקאות מתוקים הם אסון, עתירים בסוכר, לא תורמים שום ערך לגוף שלנו אלא רק נזק, מגבירים 

 נטייה לסוכרת, הפרעות קשב ולהשמנה.

הילדים ווה אותם גם בעתיד ואם אתם ואם תרגילו את הילדים שלכם מגיל צעיר למים, הרגל זה יל

 שלכם כבר שותים שתייה מתוקה, זה הזמן להפסיק.

 -מזונות מלאים

 -"לבנים" במלאים -החליפו את הדגנים ה

דגנים מלאים הם הדגן השלם שמכיל את כל חלקיו, משמע גם את הקליפה, בקליפה נמצאים 

 שארים רק עם הסוכר ודגן נחותהסיבים, הוויטמינים והמינרלים וכשמקלפים את הקליפה, נ

משמעותית מבחינה תזונתית, לחם לבן, פסטה לבנה, קוסקוס לבן וכל הדגנים שעברו עיבוד להסרת 

 לא מזינים ולא תורמים לתזונה כמעט כלום למעט קלוריות. -הקליפה

 -"מלאה" -"לבנים" בדגנים מלאים, כמעט כל מוצר קיים היום בגרסה ה -החליפו את כל הדגנים ה

 א, פסטה מחיטה מלאה, קוסקוס מלא, אורז מלא ועוד.עברו לקמחים מלאים, לחם מל

 זה ידרוש מעט הסתגלות אבל תראו שתתרגלו.

 -ירקות ופירות

 לא מסיימים יום שלא היו בו ירקות ופירות! 

מנות פרי וירקות ללא הגבלה, הקפידו שלפחות בארוחה  3עד  -חובה לשלב בתפריט מדי יום, פירות

 פה, רצוי שחצי מהארוחה תכיל ירקות.ת ביום שילבתם ירקות בכמות יאח

 

 



 -ומה עם ממתקים

אני ממליצה להוציא עד כמה שניתן חטיפים וממתקים קנויים ולהכין בעצמנו גרסאות בריאות 

 ומעולות, בחוברת הזו יש המון אופציות מושלמות וטעימות.

 -להוסיף ערך לכל דבר

 .להזיק ורצוי שיועילמכינים צריך לכל הפחות לא  אני מאמינה שכל מה שאנחנו

לפחות שלא יזיק לנו וכמובן שרצוי שיתרום לנו, לכן גם  -אם כבר קנינו מצרכים, טרחנו, השקענו והכנו

אני תמיד מנסה להכניס רכיבים מזינים יותר )כמו בטטה, שעועית, שיבולת  -במתכונים המתוקים שלי

 ם.דים( ולצמצם ברכיבים המזיקישועל, קמח מלא, טחינה, חמאת שק

 -זכרו

הכח לשנות את המושג "מנת ילדים", להפוך אותו לשם נרדף למנה כיפית, טעימה ובריאה, לפחות 

 עבור המשפחה האישית שלכם, הוא בידיים שלכם! 

בגילאים האלה הילדים רוכשים הרגלי אכילה, בונים את הטעם  -גילאי הילדות הם גילאים קריטיים

 הגוף שלהם!בונים את  -שלהם והכי חשוב וההעדפות

  ☺יש לנו חלון הזדמנויות להשפיע, לטוב או לרע, בואו נבחר בטוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  אוסף המתכונים
 .שימו לב, החלוקה לארוחות היא לשם הנוחות בלבד, ניתן להחליף את הארוחות ביניהן

 וארוחת עשר מתכוני בוקר

 פנקייק בריא ומושלם גם ללא גלוטן

שבת, ניתן גם להכין פנקייקים אצלנו בבית כל שבת בבוקר מכינים פנקייק, זה הפינוק של 

 מתוקים או מלוחים ולהוסיף לקופסת האוכל! -קטנים

 -הנחיות להכנה

יש להגדיל  -, אם רוצים גרסה יותר דקה שיותר מזכירה קרפ1:1 -היחס בין הקמחים לנוזל הוא בד"כ

בע על כל כוס קמח נשים כוס ור -כך שאם נרצה גרסה דקה יותר -1:1.25 -את הנוזלים ביחס של

 נוזל.

 זה מושלם! -ניתן להכין בגרסה עם או בלי גלוטן ובכל מקרה

 -מצרכים

היחיד שנותן  -ניתן להשתמש בקמח כוסמת )לאחר המון ניסיונות -לגרסה בלי גלוטן -כוס קמח

)יש לטחון אותה ביחד עם  לאחר השרייהתוצאות טובות הוא של "מנחת הארץ"(/ בכוס כוסמת ירוקה 

 .כל רכיבי הפנקייק(

 שיבולת שועל עבה, קמח כוסמין מלא, קמח חיטה מלאה. -אופציות נוספות לקמחים

 כוס/ כוס ורבע חלב סויה או כל חלב צמחי אחר.

 בננה אחת.

 כפית שמן קוקוס.

 כפית אבקת אפייה.

כפות לכמות הזו, ניתן  3-לא לעבור את ה כף תיתן מתיקות עדינה, השתדלו -לפי הטעם -המתקה

 להשתמש בסוכר/ סילאן/ מייפל/ סוכר קוקוס ואפילו תמרים!

 -אופציות וגיוון

ניתן להחליף רבע מכמות הקמח בקמח טף, זה משפיע על הצבע והמרקם אבל מעשיר מאוד את 

 הערך התזונתי.

 , קינמון.אבקת קקאו גולמי לבלילהן להוסיף נית

שום מלח, ולהוסיף תבלינים כמו  כת על גרסה מלוחה! להוריד את הבננה והסוכרואפשר בכלל לל

 וזעתר.

 



  -הכנה

בלנדר! אני אוהבת לשים הכל בבלנדר אבל כמובן שאפשר פשוט למעוך את הבננה  -אופציות 2יש 

 ולערבב ידנית.

חון ירוקה ולא בקמח כוסמת, יש כמובן להשתמש בבלנדר על מנת לט** אם משתמשים בכוסמת 

 אותה.

אם חוששים שיידבק אפשר לשים מעט שמן קוקוס, הופכים רק כאשר  -יוצקים על מחבת נון סטיק

 דקות מורידים מהאש. 2-3מופיעות בועות, ממתנים בערך 

 .פנקייקים קטנים וחמודים 6מהכמות הזו יוצאים בערך 

 הדייסת קינוא

  ומפנקת במיוחד. דייסה בריאה

 -מנות 3 -מצרכים ל

 ס קינואהחצי כו

 כוס וחצי מים

 כוס וחצי חלב סויה

 כפית קינמון

 כף שמן קוקוס.

 תמרים קצוצים, חצי כוס צימוקים וחמוציות 3-4

 -הכנה

 .לבשל בישול ארוך בסיר פתוח את כל הרכיבים, להקפיד לערבב היטב מדי פעם

 מאפינס קינואה

 מדהים ובריא! יסת הקינואה ולהפוך אותה למאפינסניתן לקחת את די

כוס שיבולת שועל, חצי כוס רסק תפוחים/ בננה מעוכה,  -לערבב את דייסת הקינואה המוכנה עם

כפות חמאת שקדים או טחינה, לערבב היטב, להעביר לתבנית שקעים  2קצוץ, אחד קוביות תפוח 

 ת.מעלו 180דקות על  20-30-ולאפות כ

 רסה רכה יותר ופחות יציבה.**לרגישים לשיבולת, ניתן לוותר על השיבולת במתכון אך תצא ג

 דייסת שיבולת שועל

 כפות שיבולת שועל מלאה 4-3

 .וןסיר פתוח, אפשר להוסיף מעט קינמלבשל כמה דקות ב חלב צמחיחצי כוס מים חצי כוס  -כוס נוזל



 קרקר בלי גלוטן:

כוס קמח אורז מלא, ניתן לטחון אורז יבש בבלנדר או במטחנת קפה, ניתן להשתמש גם  •

חצי כוס קמח חומוס חצי כוס קמח  אוכוס קמח חומוס או דם או אורז שלושה צבעים באורז או

 עדשים כתומות )פשוט לטחון עדשים כתומות לאבקה(

 רבע כוס גרעיני חמנייה •

 רבע כוס שומשום מלא •

 3/4רבע כוס זרעי פשתן או צ'יה או שילוב של שניהם )כדאי לטחון חצי מהכמות (מושרים ב •

 דקות 15כוס מים ל

 כפות שמן זית 2 •

 כפית מלח •

 כפית זעתר •

 לערבב הכל כולל מי ההשריה של הפשתן

מעלות  180לרדד דק בין שתי ניירות אפייה, להסיר את הנייר העליון ולהכניס לתנור שחומם מראש 

 דקות נוספות. 20-30-דקות, להוציא לחרוץ לצורות ולהחזיר ל 10ל

 מעדן שיבולת קר

בננה -להוסיף מנת פרי -כוס חלב צמחי, אופציונלי 3/4יה,  כפות שיבולת שועל עבה, כף צ' 4

 קצוצה/ קוביות תפוח/ פירות יער, לערבב היטב ולהעביר למקרר למשך הלילה.

 מנות מוכנות מראש. 3-4**ניתן להכין 

 קר מתקתק/ דגני בוקר ללא גלוטןקר

)מזכיר מאוד את  םדגני בוקר בריאי /קרקר מתקתק -מאכלים שונים  2מהמתכון הזה ניתן להכין 

 הברנפלקס( 

 -מצרכים

 כוס אורז מלא

 רבע כוס זרעי פשתן

 כוס מים 3/4 

 כפות סוכר חום/ סוכר קוקוס/ סילאן 2

 כף קינמון

 שומשום מלא/ פתיתי קוקוס. -חצי כוס תוספות -לא חובה

 



 -הכנה

 דקות. 5-כוס מים פושרים ל 3/4-להשרות את רבע כוס הפשתן ב

 רז לאבקה דקה )ניתן גם לקנות קמח אורז מלא מוכן(לטחון בבלנדר את האו

לשפוך את הפשתן לערבב את האורז עם הסוכר, הקינמון והתוספות שבחרנו )לא חובה(, ליצור גומה ו

 ה, לערבב היטב לעיסה אחידה,ביחד עם מי ההשרי

תנור ליצור בעזרת ידיים רטובות כדורים מהתערובת ולאפות ב -אם בוחרים להכין עוגיות קטנות

 דקות. 25-מעלות כ 180-שחומם מראש ל

ליצור כדור ולהניח במרכז נייר אפייה, להניח נייר אפייה נוסף מעל  -להכנת קרקרים/ קורנפלקס

אם רוצים שייצר פריך יש לרדד דק ככל  -חשוב מאוד -ייה בעזרת מערוךהכדור  ולרדד מעל נייר האפ

לגלת לעשות חריצים לאורך ולרוחב לגודל הקרקרים הניתן! לקלף את נייר האפייה, בעזרת סכין או ג

דקות או עד שנהיה  20מעלות  180שנרצה )כך יהיה יותר קל לשבור בסיום האפייה(, לאפות על 

 דקות נוספות בתנור. 5 -ידת הצורך להחזר לפריך, להוציא לשבור ובמ

הכניס לתנור לפני שימו לב שלעיתים אחרי האפייה הקרקר צובר לחות ומאבד מהפריכות, ניתן ל

 ההגשה בשביל להחזיר לו את הפריכות.

יש לפורר בעזרת הידיים לחתיכות קטנות )בגודל  -במקום לשבור לקרקרים -בשביל גרסת דגני בוקר

 של קורנפלקס(.

 ריבת פירות קלה ובריאה

 אני מכורה אליה!

 -מצרכים

 קצוץ כוסות פרי 3

 כפות צ'יה 2

 מייפל/ סילאן. כפות סוכר/ 2 -המתקה -אופציונלי

 -הכנה

ניתן לשים אוכמניות כחולות קפואות -כוסות פרי קצוץ בסיר, )אין צורך להוסיף שמן או מים(  3לבשל 

 קפוא, תותים קצוצים, תאנים, תפוחים ועוד.)אותם אין צורך לקצוץ לפני(, פטל 

ה, לבשל לערבב ולמעוך מעט בעזרת מועך תפוחי אדמה, במידת הצורך ניתן להוסיף מעט המתק

כפות  2דקות( ולהעביר לצנצנת זכוכית, להמתין עד קירור ולהוסיף  5-10כמה דקות עד שרותח )

 צ'יה, לערבב היטב ולשמור בקירור.

 סויה )מתכון באוסף המתכונים( -ליוגורט קוקוס נהדר כממרח או תוספות

 

 

 



 קוקוס פרוביוטי -יוגורט סויה

 ראה כמו הרבה עבודה אבל זה ממש לא וזה מושלם!מדובר באחד הדברים הטעימים, זה נ -שימו לב

 -או לקצר תהליכים ולהשתמש בחלב סויה קנוי, שימו לב ניתן להשתמש בחלב סויה בהכנה בייתית

 שקדים, שיבולת וכו'. -זה לא יעבוד עם חלבים צמחיים אחרים כמו

 ומים בלבד.מכיל סויה הכזה  -מומלץ לבחור בסוג בריא -במידה ומשתמשים בחלב סויה קנוי

 לבד.גם פה יש לבחור בסוג שמכיל קוקוס ומים ב -שומן 18%לפחות  -נוזל הקוקוס

 -רכיבים

 כוסות חלב סויה. 3

 בקרטון ירוק או ג'מוקה בפחית( aroy- dכוס נוזל קוקוס ) 1

כמוסות )לאחר ניסיונות רבים אני  5-לכמות כזו יש צורך ב -ניתן להשתמש בכמוסות -פרוביוטיקה

או  ת(לא מכילים חלב, מכילים חיידקים חיים ונותנים תוצאות טובו -על הכמוסות של גרמזה ממליצה

 של תנובה.ת פירות במעדן סויה אחד ללא תוספ

 -הכנה

כוסות חלב סויה וכוס אחת של נוזל הקוקוס, לחמם על להבה בינונית אבל לא לתת  3 -לשפוך לסיר

לרוב זה מספיק, שפכו את הנוזל לצנצנת  ,דקות 5-7לזה לרתוח, אל תגיעו לשלב הבועות, משמע 

דקות(, הניחו  5-מים רותחים לצנצנת ולמכסה והשאירו ל פכועוקרת היטב )על מנת לעקר פשוט שמ

לזה לכמה דקות על מנת לוודא שזה לא חם מדי )חום יהרוג את החיידקים הפרוביוטים ולא נקבל 

יש לפתוח ולשפוך את תוכן  -בחרנו בכמוסותאם  -יוגורט( ואז נוסיף את הפרוביוטיקה שבחרנו

ך את כולו פנימה ולערבב בעזרת כף עץ שגם עליה יש לשפו –הכמוסות פנימה, אם בחרנו במעדן 

שפכנו מים רותחים )השמועה אומרת שכף מתכת תפגע בחיידקים אז עבדו עם כף עץ(, זכרו שאנחנו 

א להכניס אצבעות וכו..לכסות עם נייר סופג לא רוצים לזהם את התערובות אז לא לגעת בה בידיים, ל

שעות )הכי נוח  12מעלות למשך  40ף( או בתנור על ה ולהניח בחוץ )על המקרר או על מדיוגומי

 לעשות את זה בלילה(.

בבוקר יש להטות את הצנצנת לצד, אם הצלחנו נראה שזה כבר לא נוזלי, נסגור את הצנצנת ונעביר 

 עוד כמה שעות בחוץ.לקירור, לעיתים יש לתת לזה 

י שלנו לפעם הבאה ואין צורך הם יהיו המצע הפרוביוט -הכפות האחרונות נשמור להכנה הבאה 2את 

שימושים בערך נצטרך לעשות את התהליך מחדש עם  4להוסיף כמוסות או מעדן שוב )רק אחרי 

 הפרוביוטיקה  או המעדן הקנוי(.

 מחזיק כשבוע במקרר, אבל יתחסל הרבה לפני .

ר להוסיף ואז אנחנו יכולים להפוך אותו למה שנרצה! אפש י מושלםאחרי שמוכן יש נו מעדן נייטרל

)זה מה שאנחנו  אפשר להוסיף לו פירות ואת ריבת הצ'יה שלנו קקאו וסילאן ויש לנו צעדן שוקולד, 

 במסגרות. 10-לאכול כארוחת בוקר, או לקחת בכלי סגור לארוחת הו הכי אוהבים(

 

 

 



 בולת שועל מושלםמאפינס שי

, דל בסוכר )ועליי!( במיוחד על קטנטניםבין מאפינס לעוגיה, מושלם שצריך לקחת משהו לדרך, אהוב 

 וטעים מאוד!

 -מצרכים

 היכוס חלב סו

 תמרים 4

 תפוח עץ

 כפית קינמון

 כוס וחצי שיבולת שועל עבה

 חצי כוס צימוקים וחמוציות

 -הכנה

יבולת, הצימוקים והחמוציות, לשפוך לקערה ולהוסיף את מהש לטחון את כל המצרכים בבלנדר חות

יחידות( לשטח היטב  12השיבולת והצימוקים והחמוציות, לערבב היטב, להעביר לתבנית שקעים )

 דקות. 20-מעלות כ 180ולאפות על 

 קורנפלקס עוגיות

 -מצרכים

 כוס שיבולת שועל מלאה/ עבה

 שליש כוס אורז

 לשתייהכפית אבקת סודה 

 מוןכף קינ

 חצי כוס חלב סויה

 כפות סילאן 2-4

 ס שמן קוקוסורבע כ

 -הכנה

קינמון, סודה לשתייה  -לטחון בבלנדר את השיבולת לאורז עד קבלת אבקה, לשפוך לקערה ולהוסיף

חלב סויה, סילאן, שמן קוקוס, לערבב היטב וליצור  -ולערבב היטב, ליצור גומה ולשפוך פנימה

בר בקורנפלקס ולכן זה צריך להיות קצת יותר גדול מגודל פנינה( ים )זכרו שמדוכדורונים קטנטנ

הדרך המהירה והנוחה לעשות זאת היא על ידי שקית זילוף אך ניתן גם בדרך הארוכה פשוט לגלגל 

 ☺המון המון כדורים 

 דקות, לבדוק גם לפני ולוודא שלא נשרף. 12-מעלות כ 180לאפות על 



 הכנה לחמניות בירה מהירות

אישיות טעימות ומושלמות, אין מה לדאוג, כיוון שהאלכוהול מתאדה בחימום, ניתן לשדרג  לחמניות

 .עם תוספות, אבל גם הגרסה הבסיסית היא נהדרת

 -מצרכים

 כוסות קמח מלא/ כוסמין מלא 3

 כף אבקת אפייה

 כפות סוכר חום 3

 כפית מלח

 כף שום או שום כתוש

 קטן.בקבוק  -מל בירה 330

 

 -הכנה

הקמח עם אבקת אפייה, שום, מלח, סוכר, ליצור גומה, לשפוך לשם את הבירה, לערבב  לערבב את

 מעלות. 180דקות על  20-30-הכל ביחד היטב, להעביר לתבנית שקעים, לאפות כ

 ממרח ירוק נהדר

 נראה לי שזה הממרח הטעים בעולם כולו, והוא גם ממש חתיך!

 -מצרכים

 ייהשעועית לבנה לאחר בישול והשרכוסות  3

 רבע כוס טחינה

 לימון סחוט שלם

 כפית מלח

 שן שום

 חופן בזיליקום )חצי כוס(

 כף שמן זית

 רבע עד חצי כוס מים

 -הכנה

לטחון הכל בבלנדר, אם צריך להוסיף עוד מעט נוזלים או עוד קצת טחינה, לשמור בכלי זכוכית 

 ימים. 4במקרר עד 

 



 הלחם כוסמין בלי התפח

 כי פשוטים ומוצלחים! תתכוננו להתמכר!הלחם הזה הוא אחד הדברים ה

 -רכיבים

 כוסות קמח כוסמין מלא. 3

 כף אבקת אפייה.

 חצי כפית סודה לשתייה.

 חצי כפית מלח.

 כוס חלב סויה. 3/4

 כוס מים. 3/4

 כפות שמן זית. 2

 כפות סילאן. 2

עוכה, צימוקים, בננה מ -הפתעות מתוקותללחם מתקתק בחרו  -ומלא הפתעות לפי הטעם והדמיון

 פקנים, אגוזי מלך, קוביות תפוח, קינמון.

זיתים, עגבניות מיובשות, שום, בצל מטוגן, תבלין בצל, גרעיני דלעת,  -לגרסה הלא מתוקהאופציות 

 גרעיני חמנייה, רוזמרין טרי.

 -אופן הכנה 

 לערבב את כל היבשים.

 טובים וההפתעות,ליצור גומה ולשפוך לתוכה את כל הר

 לעיסה אחידה קצת דביקה, להעביר לתבנית כיכר לתנור שחומם מראש. לערבב הכל ביחד

 דקות. 30-מעלות כ 180לאפות על 

 כדורי תירס מעולים ללא גלוטן ועשירים בחלבון

נהדר לשלב בקופסת  אני מאוהבת במתכון הזה! אי אפשר להפסיק לנשנש את הכדורים האלה!

שימו לב שהמתכון  ים, מעולים גם לאירוח!האוכל, בארוחת הערב או סתם שבא נשנוש בריא וטע

 הוסיפו עוד תבלינים. -הוא לכדורים בטעם מאוד עדין, אם תרצו טעמים מודגשים יותר

 -מצרכים

שים אפשר להשתמש בתירס טרי, תירס קפוא או שימורים )אם משתמ -כוסות גרגרי תירס 2

 בשימורים אז פחית אחת תספיק בדיוק למתכון(

 חבילת טופו

פשוט לטחון חצי כוס עדשים בבלנדר לאבקה דקה )אם אין רגישות  -ס קמח עדשים כתומותחצי כו

 שיבולת שועל( \לגלוטן ניתן להחליף לקמח מלא

 כפית מלח

 כפית תבלין בצל



 כפית אבקת שום או שן שום

 כפות שמן זית 2

 מטוגןבצל אחד 

 -הכנה

ת טופו, שום, מלח, תבלין בצל, לטחון כוס תירס אחת, חצי כוס קמח עדשים, חביל -במעבד מזון לשים

, ואת זה לא נטחן -במעבד המזון ולעיסה הזו להוסיף את הכוס השנייה של התירס ואת הבצל המטוגן

 דקות. 20-מעלות כ 180בידיים רטובות ליצור כדורים, לאפות על 

 חליף את התירס גם באפונה.***ניתן לה

 

 

 

 צהריים:

 מאפינס תרד מושלם

 -רכיבים

 .בצל

 חבילת תרד טרי.

 חופן שמיר.

 כפית אבקת שום.

 כפית מלח.

 כוס קמח חומוס.

 כוס מים.

 -הכנה

לקצוץ את הבצל ולהקפיץ עם כפית שמן זית עד להזהבה, לקצוץ את התרד הטרי והשמיר, להוסיף 

היטב, להוסיף כוס קמח חומוס, כוס מים, שום ומלח ולערבב היטב, להעביר את הבצל ולערבב 

 דקות. 30-40-מעלות, כ 180יחידות, לאפות על  12יוצא  -עיםלתבנית שק



 מאפינס פיצה מושלם בלי גלוטן

 ?מה צריך

 כוס קמח חומוס

 כוס מים

 שיני שום/ כפית שום כתוש/ כפית אבקת שום 2

 כפית אורגנו

 חתוכות לרבעים עגבניות שרי 10

 ורים/ מבושלים מהקפאה(חצי כוס גרגרי תירס מוכנים לאכילה )להוריד מקלחים מבושלים/ שימ

 חופן זיתים קצוצים

 כפות רסק עגבניות )חבילה קטנה( 2

 חצי כפית מלח

 כפות שמן זית 4

 .החלק הירוק משני גבעולי בצל ירוק -אופציונלי

למעלה *** במידה ויש צליאק יש לוודא ששמרי הבירה נקיים מעט שמרי בירה לפיזור  -אופציונלי
 .מגלוטן או לוותר

 ?איך מכינים

 ,כוס קמח חומוס עם כוס מים, רסק עגבניות, שום, מלח -טוחנים בבלנדר

 לאחר שנטחן מוסיפים את הבצל הירוק לכמה פולסים )זה לא חובה(

וט לערבב היטב ידנית, בבלנדר זה שימו לב שאפשר לעשות את השלב הזה גם בלי בלנדר ופש ***
 .יעבוד מצוין גם בערבוב פשוט בקערהיותר נוח כי אין גושים ויוצא מרקם נוזלי ואחיד אבל 

אורגנו, שמן זית, עגבניות שרי, זיתים, תירס, מערבבים  -שופכים לקערה את התערובות ומוסיפים
 ,היטב

 !לא חובה -י בירה מעל כל יחידהיחידות, ניתן לפזר מעט שמר 12 -מעבירים לתבנית שקעים

לב שזה יוצא רך, זה מתקשה  דקות, שימו 30-מעלות כ 180שמים בתנור שחומם מראש על 

 !ומתמצק לאחר קירור ומקבל מרקם מעולה וטעם מושלם

 

 

 



 לביבות ירק הכי טעימות שיש

 ?מה צריך

גלוטן, לנמנעים משיבולת לחולי צליאק יש להשתמש בשיבולת ללא  -כוס וחצי שיבולת שועל עבה
 .שועל ניתן להחליף בחצי קמח עדשים כתומות, חצי קמח חומס

 -גרם 400עלים גדולים/  10-כמות השווה ל -מנגולד, קייל, תרד -גדולים לבחירתכם עלים ירוקים
 .אפשר מיקס של הכל

 .בצלים ירוקים, חופן פטרוזיליה/שמיר/ כוסברה 2-החלק הירוק מ -עשבי תיבול

 .ואים מגורריםקיש 2

 .חצי חבילת טופו

 .כפית מלח, כפית שום -תבלינים

 .כפות שמן זית 2

 :הכנה

כל הרכיבים ביחד במעבד מזון, לטחון למרקם שהוא לא חלק לגמרי, בעזרת ידיים רטובות  לשים את
 .מעלות כחצי שעה 180ליצור כדורים בגודל כדור פינג פונג ולשטח מעט. לאפות בתנור על על 

 . לתת לזה להתקרר מעט ויש לנו לביבות מושלמות לסלט או סתם ככה כשמוכן

 

 לביבות אורז פטריות

 -םרכיבי

 בצל

 סלסילת פטריות.

 כוס אורז מבושל.

 ללא גלוטן(, חצי כפית קארי, חצי כפית כמון. כף רוטב סויה )יש -תבלינים לפי הטעם

 כפות טחינה. 3

 כוס גרגירי חומוס מבושלים.

 פטרוזיליה או כוסברה.חופן 



 -הכנה

היטב עם לקצוץ את הבצל ופטריות ולהקפיץ בשמן זית, להוסיף את האורז המבושל לערבב 

 התבלינים.

פולסים  2-3-להעביר את התערובות הזו לבלנדר ולהוסיף את הטחינה, חומוס, פטרוזיליה ולטחון כ

 לא להגיע למרקם משחתי. -עד למרקם גרגרי

ת התערובת )זה סה"כ אורז עם חומוס, פטריות ותבלינים!( ולתקן טעמים על פי אפשר ורצוי לטעום א

 טעימה, ניתן להוסיף לה גם מעט שמן זית אבל לא חובה. הנדרש, התערובת אמורה להיות

 דקות. 30-40 -מעלות לכ 180ליצור לביבות ולאפות בתנור שחומם מראש על 

 קציצות שעועית שחורה ברוטב עגבניות

 -מצרכים

 כוסות שעועית שחורה לאחר השרייה ובישול 2

 חצי כוס שיבולת שועל עבה

 חצי כוס קמח חומוס

 שיני שום 2

 מטוגןבצל 

 חופן כוסברה

 כפית קארי

 כפית מלח

 כפות שמן זית 2

 כפות טחינה 2

 -הכנה

דקות,  25-30-מעלות כ 180הכל בבלנדר, בעזרת ידיים רטובות ליצור כדורים ולאפות על  לטחון

 -נתיים נכין את הרוטביב

 -רוטב עגבניות

צוצות, לערבב היטב, עגבניות וגמבה ק 4לקצוץ בצל ולטגן בכפית שמן זית עד הזהבה, להוסיף 

ית מלח, כפית שום, כפית כמון, כפ -לכסות לכמה דקות, להוסיף פחית עגבניות מרוסקות ותבלינים

 דקות. 10-לערבב היאב ולכסות ל



דקות ונכבה את  5-עכשיו הקציצות מוכנות, נניח בעדינות על הרוטב ונכסה אותן במעט רוטב, נשאר ל

 האש.

אורז מלא/ קינואה/  פסטה מלאה ויש לנו ארוחת צהריים נהדרת את הרוטב עם הקציצות נשים על 

 וכל כך טעימה!

 ירוקות מעולות לביבות

 -מצרכים

 כוס עלי תרד טריים

 ניתן להחליף במנגולד או פשוט עוד תרד -עלי קייל 2

 כוסות קינואה מבושלת 2

 כוס שיבולת שועל עבה

 כפות שמנת קוקוס או שמן קוקוס 2

 כף שמן זית

 מלח, ג'ינג'ר, שום/ קארי, כמון/ מה שאוהבים! -תבלינים

 -הכנה

 דקות 10-ממלאים קערית עם מים רותחים וחולטים בה את העלים העלים הירוקים שלנו ל

 שמים במעבד מזון את כל הרכיבים וטוחנים לעיסה.

 ומערבבים ערבוב ידני קל. ניתן להוסיף לעיסה מעט שומשום אך לא חובה

 20-25בתבנית בערך יה, יוצרים לביבות בעזרת ידיים רטובות, מניחים אפי משמנים קלות נייר

 לביבות קטנות.

 מעלות למשך חצי שעה. 180-אופים בתנור שחומם מראש ל

 

 

 



 לביבות אפונה מושלמות

 -מצרכים

 כוס אפונה מבושלת

 כוס שיבולת שועל

 בטטה קטנה אחת מבושלת

 כף רסק עגבניות

 כף שמן זית

 יםכף קמח חומוס/ טף/ עדש

 מלח, פפריקה, כורכום/קארי/כמון -תבלינים

 -ההכנ

טוחנים הכל במעבד מזון, יוצרים כדורים קטנים בעזרת ידיים רטובות ומשטחים מעט, ניתן להבריש 

 עם מעט שמן מעל.

 .מעלות למשך חצי שעה 180-אופים בתנור שחומם מראש ל

 ** אפשר להחליף גם בברוקולי קצוץ

 לוטןפשטידת פסטה מוקרמת ללא ג

 -מצרכים

 ירוקות )למי שלא מפריע לו גלוטן ניתן להשתמש בפסטה מלאה(פנה עדשים -למשל -פסטה קטניות

עגבניות, רבע בצל,  3-ניתן להכין לבד רוטב בסיסי או להשתמש בקנוי, אני הכנתי מ -רוטב עגבניות

 שן שום, אורגנו ומלח.

 חולי צליאק יש לוודא שהיא ללא גלוטן.ל -אבקת שמרי בירה -תבלינים: מלח, אורגנו, אופציונלי

 ם לגבינת קשיו: חומרי

 רבע כוס קשיו.

 שן שום.

 כפות קורנפלור. 2.5

 כוס מים.

 מעט מלח.



 -הכנה

 מבשלים את הפסטה עד ריכוך,

 

 -בזמן שהפסטה שלנו מתבשלת נכין את הגבינה

ומלח וטוחנים עד  קשיו, מים, קורנפלור, שום -לבלנדר מכניסים את כל החומרים לגבינת הקשיו

 שהופך לסוג של מיץ.

  מוזגים רבע כוס מהמיץ שנוצר ושומרים בצד.

 הנוזל מעבירים לסיר, מבשלים ומערבבים עד הסמכה. את שאר

 מכינים רוטב עגבניות בסיסי )או מפנק :( ( אני הכנתי רוטב עצלנים :(

ת שלנו ורבע הכוס עם גבינת הקשיו שבישלנו, רוטב העגבניומערבבים את הפסטה המבושלת עם 

מלח, אורגנו כפית שמרי בירה ומערבבים היטב  -נוזל הקשיו שטחנו ושמרנו בצד, מוסיפים תבלינים

 בעזרת הידיים.

אורגנו, חצי כפית מלח  -מומלץ לפזר עוד קצת תבלינים למעלה -ומשטחים מעט 26מעבירים לתבנית 

ל הימנעות מגלוטן יש לוודא שאין גלוטן ירה )לחולי צליאק ולמקפידים מאוד עועוד כפית שמרי ב

 בשמרי הבירה(

 דקות, מקררים היטב לפני שחותכים. 40מעלות למשך  180אופים בתנור על 

 

 לא חלבית "בולגרית"

 -הכנה

כוס שמן רבע  -חותכים חבילת טופו לקוביות, מעבירים לצנצנת אטומה ועליה שופכים כוס תערובת של

ו רגיל(, חצי כוס מיץ לימון, כפית אבקת שמרי בירה)לא חובה אם אין(, זית, רבע כוס חומץ תפוחים )א

כפית מלח, כפית אורגנו, כפית אבקת שום, לערבב היטב את התערובת הזו, לשפוך על הטופו, לסגור 

 לה לשדרוג סלטים., מעוימים 4את הצנצנת לשקשק היטב ולהעביר לכמה שעות ומעלה במקרר, מחזיק 

 

 ערב:

 ה ללא גלוטןטורטייה אפוי

 -מצרכים

 כוס קמח חומוס

 כוס מים

 שיני שום 2

 חצי כפית מלח



 -הכנה

 180דקות על  15-( ולאפות כ26תבניות  2-לטחון הכל בבלנדר, לשפוך שכבה דקה )מתאים בגודל ל

תירס,  -עגבניות, לפזר תוספותפסטו/  רסק  -מעלות, ניתן להשתמש בזה כבסיס נהדר למרוח ממרח

 דקות נוספות. 10-ת זיתים ולאפות לעגבניות, פטריו

 

 לביבות כרשה אפויות

 -הכנה

 גבעולי כרשה קצוצים )הכל כולל העלה הירוק( 2בצלים קצוצים עם  2לאדות 

 כפות טחינה )או על פי הצורך עד שנהיה מעין עיסה( 5לערבב עם 

 כפות קמח טף. 4-ניתן להחליף בכפות שיבולת שועל  4להוסיף 

 כפות קמח חומוס ליציבות. 2ניתן גם להוסיף 

 וממש מעט מלח.

 ליצור לביבות, ניתן להבריש במעט שמן זית ולאפות בתנור.

 ללביבות אחידות ניתן לטחון הכל במעבד מזון.

 מקושקשת טופו

 -מצרכים

 כפית שמן זית.

 גרם טופו שפוררנו בעזרת הידיים. 100

 זה רכיב די קריטי פה. -רי בירהכפית שמ

 רבע כפית מלח.

 רט כורכום.קו

 מעט מים.

***אפשר לשדרג עם תוספות של בצל ושום, עשבי תיבול, פטריות וכו... אבל אני אוהבת את הגרסה 

 הנקייה והפשוטה, תרגישו חופשי להתפרע.



 -הכנה

ט ומוסיפים את מחממים מעט שמן זית במחבת, מוסיפים את הטופו המפורר, מערבבים מע

כפות(, מערבבים עד שהמים נעלמים  2עט מים )בערך התבלינים, מערבבים ומוסיפים ממש מ

 והתבלינים נספגו בצורה אחידה.

 מאפינס פיצה

 -מצרכים

 כף חומץ )רצוי תפוחים(

 כוס חלב סויה 3/4

 כוס קמח כוסמין מלא

 רבע כוס שמן זית

 כפות( 2עגבניות )גרם( רסק  100קופסה קטנה )של 

 כפית סודה לשתייה/ אבקת אפייה

 כף אורגנו

 אבקת שוםכף 

 כפית מלח

אפונה, עגבניות שרי, בצל,  -אנחנו בחרנו תירס וזיתים אבל אפשר  -כוסות תוספות לפי בחירה 2

 פטריות וכו'

 -הכנה

ן מלא עם דקות, בינתיים לערבב כוס קמח כוסמי 5כוס חלב סויה ולהמתין  3/4-שמים כף חומץ ב

שום, כפית מלח ולהוסיף את חלב הסויה  כפית אבקת אפייה או סודה לשתייה, כף אורגנו, כף אבקת

עם החומץ, רבע כוס שמן זית ואת רסק העגבניות, לערבב ולהוסיף את שתי הכוסות של התוספות 

דקות,  30יחידות( לאפות בתנור שחומם מראש,  12שבחרנו, לערבב שוב ולהעביר לתבנית שקעים )

 מעלות. 180

 עם מילוילחמניות ביס 

 נוסה ונבדק על עשרות ילדים וכולם מחסלים! אחד המתכונים הממכרים!

 -מצרכים

 כוסמין מלא. \כוסות קמח מלא 2

 סודה לשתייה. \כפית אבקת אפייה

 חבילת טופו.

 רבע כוס קשיו טבעי לא קלוי.

 רבע כוס שמן זית.

 רבע כוס מים.

 שיני שום. 2



 מלח.כפית 

 כפית אורגנו.

 שאוהבים!מה  \תירס \קוביות בטטה \זיתים -הפתעות למילוי

 -הכנה

שיני  2 חבילת טופו עם רבע כוס מים, רבע כוס שמן, רבע כוס קשיו, -טוחנים בבלנדר עד למרקם חלק

 שום, מלח, אורגנו,

וללוש לבצק,  כוסות קמח כוסמין מלא, כפית אבקת אפייה, לערבב הכל 2שופכים לקערה ומוסיפים 

ר שוקולד(, לשטח, להניח במרכז את בעזרת ידיים רטובות להכין כדור קטן )בערך בגודל כדו

למסיבה הלכתי על בטוח  כדורים קטנים וחמודים, 20-30יוצא בין  ההפתעה ולגלגל שוב לכדור,

 ושמתי זית במילוי כל כדור, כי מי לא אוהב זיתים, מי?

 .דקות 20-מעלות כ 180אופים על 

 במחבת היטורטי

 גם כבסיס לפיצה טבעונית נהדרת. ניתן לאכול בגרסה מתוקה או מלוחה ויכולה לשמש

 -יםמצרכ

 -כוס ורבע של תערובת קמחים

 חצי כוס קמח חומוס.

חצי כוס קמח אורז מלא )אפשר לטחון אורז מלא בבלנדר או מטחנת קפה או לקנות קמח מוכן( ניתן 

 להחליף בקמח כוסמת

 כוס טףרבע 

הקמחים למים, אך ניתן להחליף את המתכון גמיש ומקבל טוב שינויים, יש להקפיד על יחס נכון בין 

 ורז פשוט להחליף בעוד קמח חומוס.אם אין קמח אלדוגמה הקמחים, כך 

 כפות שמן זית. 2

 כוסות מים(. 2-כוס וחצי מים )לגרסה מאוד אוורירית השתמשו ב

 -הכנה

הקמחים האפייה )אם לא מכינים במקום פשוט להעביר הכל לצנצנת גדולה למתי שתרצו לערבב את 

 הכין(.ל

 להוסיף את המים בהדרגה ואת השמן.

 לערבב היטב, רצוי עם מטרפה שלא יישארו גושים מהקמחים )למשקיעים אפשר לשים הכל בבלנדר(.

הנוזלים, לשמור במקרר ובעת הצורך *אם מתכננים להכין היום או מחר אפשר לערבב בצנצנת כבר עם 

 רק לשקשק ולשפוך למחבת.-

 -עם המתכון יצליח או ייכשל הוא המחבת החלק החשוב ביותר שקובע

זה פשוט יידבק וזה יהיה מאוד מאוד מעצבן,  -המתכון דורש מחבת נון סטיק איכותית!!!, במידה ולא

 יעבוד.זה לא  -אז אם אין לכם מחבת נון סטיק טובה ויחסית חדשה

 שפכו בעזרת מצקת מהבלילה הנוזלית על מחבת יבשה וחמה מאוד ללא שמן,



 לחכות שהמחבת תתחמם לפני שאתם שופכים את הבלילה, שימו לב

 כאשר מופיעות בועות הפכו לצד השני לעוד כמה דקות.

שוט , קקאו, אבקת חרובים או פאם אתם רוצים גרסה מתוקה אפשר להוסיף לבלילה גם סוכר, קינמון

 ככה.

 מוצרלה קשיו

אפילו על ירקות  מלא אוניתן להשתמש בה על הבסיס של הטורטייה או של לחם/ פיתה מקמח 

 קישוא(  אפויים )כמו חציל

 רבע עד חצי כוס קשיו טבעי לא קלוי וללא מלח •

 כוס מים פושרים •

 וחצי כפות קמח טפיוקה/ קורנפלור 2 •

 שן שום  •

 קורט מלח •

 לא חובה. -מעט מיץ לימון  •

רוסות לטחון הכל בבלנדר, לחמם בסיר ולערבב כל הזמן עד שמתמצק, לשטח על בצק או לחם או פ

 חצילים או ירקות ולאפות בתנור.

 ניתן להקפיא בתבניות מאפינס או קרח.: 1טיפ 

 ניתן להכין מראש את העיסה הנוזלית ולשמור במקרר :2טיפ 

 רוטב שמנת ללא שמנת

 -מצרכים

 מקולף וחתוך.תפוח אדמה קטן 

 בטטה גדולה מקולפת וחתוכה.

 חצי בצל קטן.

 רבע כוס קשיו.

 כוס מים.

 ם.שיני שו 2

 כפית שטוחה מלח, כפית אורגנו. -תבלינים

בצל,  -אלו הרכיבים לרוטב הבסיסי ולמי שרוצה לשדרג אלו האופציות לתוספות לשלב ההרכבה

  פטריות, טופו.

פסטה מלאה, קינואה או אורז  -גם בסיס כלשהו במקביל להכנת הרוטב אני ממליצה להכין

כל מה שיבוא לכם לאכול עם רוטב מושלם(  )אפשר גם לבשל אפונה או שעועית ירוקה או מלא



 5ארוחה מפנקת ב ולשמור במקרר וכך בעת הצורך שתחזרו מורעבים מהעבודה תוכלו להרכיב

 דקות.

 -הכנה

 חת עד לריכוך.לבשל את הבטטה, תפוח אדמה וחצי בצל בכוס מים א

יני שום, רבע כוס ש 2 -לאחר שמתרכך להעביר את תוכן הסיר לבלנדר כולל מי הבישול ולהוסיף לזה

 קשיו, מלח, אורגנו.

 לטחון את הכל עד למרקם חלק.

 עכשיו הרוטב שלנו מוכן ומושלם!

לי, אפונה, ברוקו -רוטב לקציצות ירק אפויות, או לירקות מבושלים כמו -הוא יכול לשמש למלא דברים

 שעועית ירוקה, משתלב מעולה גם עם אורז, קינואה, אטריות.

לצנצנת גדולה שיספיק לי לכל  כז מאוד, מה שאני עושה איתו זה מעבירה אותומתקבל מעין רוטב מרו

 השבוע ושומרת במקרר.

 תהיו יצירתיים: -שלב ההרכבה

המושלמת מהמקרר ואת הבסיס שהכנו ברגע שבא לנו להרכיב את המנה פשוט מוציאים את הצנצנת 

 -הובה עלייופה אפשר לגוון ולשחק עם האופציות, אני אשתף אתכם באופציה הא

להוסיף את הבסיס  לטגן בצל במעט שמן זית, כשמזהיב להוסיף קוביות טופו ופטריות, לערבב מעט,

מהרוטב המושלם )אם היה  לערבב קלות ועל זה ליצוק מעטשבחרנו )פסטה, ירקות או לביבות( 

את הטעם שימו לב לא להוסיף יותר מדי כיוון שזה מדלל  -בקירור סביר שתצטרכו להוסיף מעט מים

 .אז ייתכן ותצטרכו להוסיף תבלינים בהתאם

 

 נשנוש מלוח

 נאצ'וס ללא גלוטן

 -מצרכים

 כוס קמח חומוס

 כוס מים

 שיני שום 2

 חצי כפית מלח

 -הכנה

תבניות שקעים, יש לשפוך  2יחידות אז זה  24יוצא  -פוך לתבנית שקעיםלטחון הכל בבלנדר, לש

כמו זעתר, לאפות בתנור כרבע  -ליה רצוי לפזר תבלין אהובשכבה דקה ככל הניתן, ממש עובי נייר, ע

 מעלות, רצוי להוציא ולתת לזה חימום נוסף על התבנית בשביל פריכות מרבית. 180שעה על 

פייה זה צובר לחות ומאבד מהפריכות, ניתן להכניס לתנור לפני ההגשה שימו לב שלעיתים אחרי הא

 בשביל להחזיר לו את הפריכות.



 

 

 אוסף מתכונים מתוקים
 כי איך אפשר בלי? ואם כבר מתוק אז שיהיה הכי פחות מזיק ורצוי עם רכיבים בעלי ערך.

 !כדורי סניקרס מושלמים

 !תתכוננו להתמכרות

 :מצרכים

בריאותית כיוון שמכילה את כוס וחצי שיבולת שועל עבה )אפשר גם דקה אבל העבה עדיפה מבחינה 
 הסיבים(

 ל, להוציא כמובן גרעינים(תמרים )מג'הו 8

 כפות, אני אוהבת מתיקות עדינה יחסית( 2כפות סילאן )לגרסה מאוד מתוקה אפר להוסיף עוד  2

חמאת בוטנים, ממרח שקדים, חמאת אגוזי לוז, או כל ממרח אגוזי  -כפות ממרח אגוזים כלשהו 5
רח אחד או מיקס אוהבים אפשר אפילו לשלב קצת טחינה, אפשר את כל הכמות מממאחר שאתם 

 .של כמה סוגים

 .כף קקאו -אופציונלי ***

 :הכנה

טוחנים את כל הרכיבים במעבד המזון, יוצרים כדורים ושומרים במקרר )לא במקפיא( טועמים, 
 .מחסלים ומכינים שוב

 

 טף -קינואה -שיבולת -כדורי שק"ט

 !מילים לתאר את השלמות הזאת!! תכינואין לי 

 :מצרכים

 אני משתמשת בעבה, יש גם ללא גלוטן -עלכוס שיבולת שו

 *חצי כוס קינואה *לאחר בישול

בחרתי בקמח טף בגלל הערך התזונתי והוא גם ללא גלוטן, אבל ניתן להחליף  -חצי כוס קמח טף 
 .בולת ורבע כוס קינואהבקמח מלא רגיל/ כוסמין או פשוט להוסיף עוד רבע כוס שי

 .חצי כפית קינמון



 .ה לשתייהחצי כפית אבקת סוד

 .כפות חמאת בוטנים * אם רגישים או לא אוהבים ניתן להחליף בחמאת שקדים 4

כפות מספיקות לחלוטין אבל זה שאלה של כמה מתוק אתם אוהבים את  4בעיני  -כפות סילאן 4-6
 .המתוק שלכם

 .ם, חצי כוס שוקולד צ'יפסחצי כוס צימוקי -כוס הפתעות

 :הכנה

שופכים לקערה את השיבולת, הקינואה, הטף, הקינמון ואבקת הסודה,  פשוט מערבבים הכל :( -גדול
מערבבים, מוסיפים את הסילאן, חמאת הבוטנים ואת כוס ההפתעות ומערבבים היטב עד לעיסה 

בוטנים ועוד כף סילאן או חצי  דביקה, אם לא הצלחתם להגיע לעיסה דביקה אז הוסיפו עוד כף חמאת
 .כוס רסק תפוחי עץ

 .כדורים חמודים 16-ים רטובות, צרו כדורים קטנים, יוצאים כבעזרת ידי

דקות, שימו לב שזה מתקשה ומתייצב אחרי קירור, אז אל תדאגו אם  30-מעלות כ 180אופים על 
 מרגיש טיפה רך בהתחלה

 קוקוס -בננה-עוגת שוקו

 !םמפוצץ טעמים מושלמי

 ?מה צריך

 כוס שיבולת שועל עבה

 (יל שמצפים איתו כדורי שוקולד :(כוס קוקוס טחון )הסוג הרג

 בננה

 אריזה קטנה של רסק תפוחים ללא סוכר/ חצי כוס או תפוח טרי

 כפות חמאת בוטנים 3

 תמרים )להוציא גרעינים כמובן( 8

 כפות סילאן 2

 צ'יפסחופן שוקולד  -לא חובה אבל כיף -תוספות

 ?איך מכינים

פס, מעבדים למרקם חלק יחסית, מוסיפים את שמים את כל הרכיבים במעבד מזון חוץ מהשוקולד צ'י
 .יחידות 12השוקולד צ'יפס, מערבבים עם כף ומעבירים לתבנית מאפינס )תבנית שקעים( 

 .דקות 30-מעלות כ 170אופים על 

דקות  30להקפיד על זמן אפייה, ברוב התנורים  הקוקוס נותן למאפה מרקם רך ולכן צריך -שימו לב**
 .ק שהתקשה, ייתכן שייקח מעט יותר זמן אפייה, אז השגיחו שלא יישרףיספיקו, אך מומלץ לבדו



 !!זה יוצא רך, מפוצץ טעמים ומושלם

 

 עוגת גלידה מדהימה, מרשימה וצבעונית, ללא גלוטן

 ?מה צריך

זה ההסבר :( אבל באמת  -העוגה הזאת ממש קלה להכנה! הדבר היחיד שמסובך פה -שימו לב
 !שהיא סופר סופר קלה

 -הבסיס הלבנה לתערובת

 לא קלוי -כוס קשיו טבעי

 שומן לפחות( אפשר מקופסת קרטון או פחית 18%מ"ל נוזל קוקוס ) 250 -כוס

 חצי כוס מייפל

 -לשלושת שכבות הצבע

 -לשנות לפי טעמכם ומה שיש לכם בבית :( אלה השכבות שאני עשיתיפה אפשר לשחק ו

 .כוס אוכמניות כחולות -סגול

 .כוס מנגו -כתום

 .בננות + כף קקאו 2 -חום

חוץ מהבננות אני השתמשתי בפירות קפואים )מנגו ואוכמניות( מה שמזרז מאוד את ההכנה כי  **
 השנייה אבל אפשר גם פירות טרייםהשכבות כבר די קפואות ולא מתערבבות אחת עם 

 ?איך מכינים

 -ראשית

לון נצמד או נייר אפייה כדי שיהיה מומלץ לשים בתוכה ניי -הכינו תבנית אינגלייש קייק )תבנית כיכר(
 .אפשר לשלוף בקלות לאחר ההקפאה

 -מומלץ להשרות את הקשיו לפני אבל לא חובה, להעביר לבלנדר את כל רכיבי הבסיס

קוקוס, מייפל ולטחון לנוזל חלק ואחיד, להעביר את הנוזל לקערה נפרדת ולהתחיל להכין  קשיו, נוזל
 -את השכבות

 -שכבה ראשונה

לטחון  -כוס מהתערובת הלבנה ולהחזיר לבלנדר עם כוס אחת של אוכמניות סגולות 3/4לקחת 
לשים במקפיא למרקם חלק, להעביר לתבנית שהכנו ולנסות ליצור שכבה אחידה וישרה ככל הניתן, 

 -בזמן שמכינים את השכבה השנייה



השכבה הסגולה,  כוס מהתערובת הלבנה עם כוס מנגו, לטחון למרקם חלק וליצוק על 3/4להעביר 
נחזיר למקפיא ונעבור לשכבת הציפוי העליונה, אני רציתי שכבה דומה לשוקולד אז בחרתי בשכבת 

 -שוקו בננה

זה בסדר, אם זה פחות מחצי כוס אפשר  -אר ממש מעטלהעביר את יתרת הנוזל הלבן לבלנדר)נש
מש מתוק אפשר להוסיף פה בננות וכף קקאו, אם רוצים שיהיה מ 2להוסיף מעט נוזל קוקוס( יחד עם 

 .גם תמר או כף סילאן

שעות, להוציא קצת לפני ההגשה  4-לצקת את השכבה החומה ולהעביר למקפיא להתייצבות לפחות ל
אוהבת לעשות ממש ריבועים קטנים כמו ממתקי גלידה קטנים, אבל אפשר גם  ולחתוך לריבועים, אני

 .יאמאחסנים במקפ -ממש פרוסות מפנקות, את מה שנשאר

 ?מה אפשר להחליף -לא בא לי -אין לי

 -אפשר לשחק ולשנות את השכבות איך שרוצים, הנה כמה רעיונות לגיוונים

 .וןשכבת תותים, שכבת אננס, אפרסק, ספירולינה וכמובן להשאיר שכבה אחת לבנה! תעופו עם הדמי

 

 עוגת כדור שוקולד

 או לאחה"צ.עוגה קטנטנה ומושלמת! פינוק קטן וכיפי לקופסת אוכל 

 -מצרכים

 כוסות שעועית שחורה לאחר השרייה ובישול 2

 כוס שיבולת שועל עבה

 חצי כוס סילאן

 חצי כוס רסק תפו"ע

 רבע כוס שמן זית / קוקוס

 כפות קקאו 3

 כפית אבקת אפייה

 חצי כוס שוקולד צ'יפס.

 -הכנה

 20ת ליצור עיגולים, לאפות להוסיף שוקולד, בידיים רטובו  -לטחון הכל בבלנדר חוץ מהשוקולד צ'יפס

 180דקות על 

 חטיף אנרגיה

 כשממהרים או כנשנוש מתוק של אחה"צמתכון מושלם! אפשר לשלב בקופסת האוכל, בבוקר 

 -מצרכים



 כוס  קמח מלא

 כוס שיבולת שועל מלאה

 כפית אבקת סודה לשתייה

 חצי כפית קינמון לא חובה

 רבע כוס שמן זית

 ארבע כפות סילאן

 ק תפוחים טבעי/ תפוח מרוסקחצי כוס רס

צימוקים, שוקולד צ'יפס שומשום מלא, גרעיני חמנייה, גרעיני דלעת,  –שתי כוסות תערובת של 

 )פרווה, מריר איכותי(.

 -הכנה

דקות, ניתן גם  20 180כדורים לאפות על ל לגלגללערבב יבשים  להוסיף רטובים ולערבב היטב, 

 להקפיא למשך חודש.

 מאפינס בננה 

 גת הבית שלי", פשוטה ומנצחת."עו

 -מצרכים

 כוס וחצי קמח מלא.

 רבע כוס סוכר

 כפית אבקת אפייה

 כוס חלב צמחי 3/4

 כוס שמן זית 1/4

 בננות בשלות מעוכות. 2

 הרבה צימוקים או הפתעות אחרות.

 -הכנה

 מעלות לחצי שעה. 180לערבב, להעביר לתבנית שקעים, 

 מאפינס בננה ללא גלוטן

 -מצרכים

 ם:יבשי



 ניתן לטחון בקלות שקדים בבלנדר עד לאבקה. -כוס קמח שקדים

 ניתן לטחון קינואה יבשה בבלנדר או במטחנת תבלינים. -אותו כנ"ל -כוס קמח קינואה

 אני ממליצה על קמח כוסמת של מנחת הארץ, הוא מספק תוצאות הכי טובות. -כוס קמח כוסמת

 כף אבקת אפייה.

 כפית סודה לשתייה.

 רטובים:

 בננות 4

 ניתן להחליף בכל חלב צמחי אחר. -כוס חלב סויה

 כף חומץ.

 שמן זית.כפות  4

 -הכנה

 מערבבים היטב את כל החומרים היבשים ומייצרים חור במרכז.

טוחנים בבלנדר את כל הרכיבים הרטובים ושופכים לתוך החור שיצרנו, מערבבים את הרטובים עם 

 היבשים.

מעלות, ניתן לאפות בתבנית שקעים או בתבנית אינגליש קייק,  180-מחממים את התנור מראש ל

בתבנית אינגליש היא  דקות והאפייה 20-30-שהאפייה בתבנית שקעים היא יותר קצרה, כשימו לב 

 דקות. 30-40

 שועל עוגיות שיבולות

 הכי טעימות וקלות בעולם!

 -מצרכים

 כוס שיבולת שועל עבה.

 .כפות קמח מלא 4

 .שליש כפית סודה



 .כפות סוכר 2

 .כפות סילאן 2

 .רבע כוס שמן זית

 .בננה מעוכה

 .שוקולד ציפס

 -הכנה

 דקות. 12מעלות למשך  180לערבב היטב, ליצור כדורים, לשטח מעט, לאפות על 

 עוגת שוקולד בטטה

 -מצרכים

 .בטטה גדולה מבושלת

  .כפות שקדיה 4

 .ה במקום(כפות שקדי 2כפות חמאת בוטנים )אפשר לוותר ולשים עוד  2

  זהו קקאו לא קלוי(. – raw -)קקאו נא כפות קקאו אמיתי איכותי 4

 .כפות סוכר קוקוס/ סוכר רגיל/ סילאן/ מייפל 4

 -את כל העסק להרבה יותר מפנק תוספות מומלצות שהן לא חובה, אבל הופכות

  תמרים ללא גרעין 4

 .קולד צ'יפס מומלץ עם מוצקי קקאוחצי כוס שו

 -הכנה

 רמי מושלם!בבלנדר עד למרקם ק חוץ מהשוקולד צ'יפס את כל הרכיביםטוחנים 

יוצא קרם מטריף וטעים שניתן לשים בכוסות קטנות ולהגיש כמוס  -ניתן לעצור בשלב זה -שימו לב

 שוקולד מעלף, אם רוצים עוגה אז ממשיכים לשלב האפייה.

-קייק בתנור שחומם מראש ל מוסיפים לקרם שהתקבל את השוקולד צ'יפס, אופים בתבנית אינגליש

ה מתמצק )יכול לקחת קצת פחות או יותר, תלוי בתנור( זהירות שלא דקות עד שז 40-מעלות כ 170

 יישרף!

לא לגעת ולא להוציא מהתבנית עד שלא מתקרר, רק לאחר קירור ניתן להוציא ולחתוך,  -חשוב ביותר

 המרקם משתפר משמעותית אחרי יום במקרר.

 

 לא גלוטןל עוגיות קוקוס

 -מצרכים

 כוס קמח קוקוס.

 חצי כוס קמח טף.



 שקדים/ שיבולת(. -כוס חלב סויה )או כל חלב צמחי אחר

 כפות שמן. 4

 כפות סילאן. 4

 בננות מעוכות. 2

 תפנקו בהפתעות! -אני שמתי פתיתי קוקוס, שוקולד צ'יפס וצימוקים -כוס מיקס הפתעות

 -הכנה

ור יא ממש כמו בצק נוח לעבודה, בידיים מעט רטובות ליצלערבב היטב את כל החומרים לעיסה שה

 דקות. 30-מעלות, כ 180 -כדורים ולשטח מעט, לאפות בתנור שחומם מראש

 ל! בתחתית הפוסט יש לכם גם מתכון ווידאו.-** ולמרות שזה ק

 אלה לא עוגיות פריכות. -העוגיות האלה יוצאות רכות מבפנים -שימו לב

 

 וחיםפעוגת ת

 -מצרכים

 כוס וחצי קמח מלא

 רבע כוס סוכר

 אפייהכפית אבקת 

 רבע כוס שמן זית

 כוס חלב סויה 3/4

 חצי כוס רסק תפוחים

 תפוחים מקולפים וחתוכים לקוביות 2

 חמוציות, צימוקים ומה שאוהבים. -כוס הפתעות

 לא חובה -מעט קינמון

 -הכנה

 .מעלות לחצי שעה 180, מעבירים לתבנית שקעים, מערבבים הכל יחד

 "ארוחה בבלנדר"מאפינס 

 כארוחת בוקר כשממהרים ומשתלב נהדר גם בקופסת האוכלמושלם 

 -מצרכים

 גזרים עם או בלי קליפה 3

 תפוח עץ אחד 

 בננה אחת

 כפות שמן זית. 2-4

 כפות טחינה גולמית מלאה. 4



 כפות סילאן. 7

 כוס שיבולת שועל עבה.

 כוס קמח כוסמין מלא )או כל קמח מלא אחר(

 כף אבקת אפייה. -יונלי*אופצ

 חלב סויה )או כל חלב צמחי אחר(כוס  3/4

 חצי כוס רסק תפוחי עץ.

 צימוקים, גרעיני חמנייה, שומשום, קינמון.-לפי הטעם -הפתעות

 -הכנה

שמים את כל המרכיבים בבלנדר חוץ מהתוספות )ההפתעות( טוחנים, מוסיפים את התוספות, 

 מעלות כחצי שעה. 180פים על מערבבים, מעבירים לתבנית שקעים ואו

 חטיף שעועית ושיבולת

 -מצרכים

 כוסות שעועית שחורה לאחר השרייה ובישול 2.5

 בננה 1

 חצי כוס שיבולת שועל

 כפות שקדיה 4

 רבע כוס שמן זית או קוקוס

 כפות סילאן )חצי כוס( 4-6

 כפות קקאו  2-4

 חצי כוס שוקולד צ'יפס

 -הכנה

 שוקולד ציפס או אגוזים או גם וגם פס( בבלנדר למרקם חלק להוסיףלטחון הכל )חוץ מהשוקולד צ'י

מעלות, להוציא, לקלף  180דקות על  30לאפות  20על  20לשטח על נייר אפייה בתבנית פיירקס 

 לשמור בקירור. -ולחתוך לריבועים

 טראפלס שוקולד

ם משהו שימו לב שמנה זו לא מתאימה כארוחת ביניים אלא ממש קינוח כשמתחשק מדי פע

 "מושחת" יחסית.

 מצרכים:



 חבילה אחת של שוקולד מריר איכותי.

 שומן( 18%-כמ"ל( של נוזל קוקוס ) 250חבילה קטנה )

 איכותי שלא עבר קלייה. rawרצוי קקאו  -כפות קקאו 2

אפשר טחינה גולמית, חמאת בוטנים, חמאת שקדים, אפשר  -ממרח על בסיס אגוזים כפות גדושות 4

 או לשלב. לבחור רק אחד

 כפות סילאן 4

"קינופלקס" ואחת עם שקדים ופקנים  -אני הכנתי עם אחת פצפוצי קינואה -לפחות כוס הפתעות

 קצוצים, אבל אפשר גם עם פצפוצי אורז וכל תוספת אחרת שנראית לכם כיפית.

 הכנה:

הקקאו,  ממיסים בסיר קטן את השוקולד המריר עם השמנת )הנוזל קוקוס(, לאחר שנמס מוסיפים את

מרח השומני והסילאן, מערבבים היטב, מעבירים לקערה ומוסיפים את ההפתעות, מערבבים המ

 או תבנית אינגלייש קייק. 20על  20היטב ומעבירים לתבנית של 

מומלץ להניח על גבי נייר אפייה, בצורה זו יהיה קל יותר לשלוף החוצה, יש להעביר למקפיא למשך 

 הלילה.

 בחלבוןר פאדג' שוקולדי עשי

 ומפנקת ביותר! , בריאהעוגה רכה

 -מצרכים

 כוסות שעועית שחורה לאחר השרייה ובישול 2.5

 בטטה מבושלת 1

 כפות שקדיה 4

 רבע כוס שמן זית או קוקוס

 כפות סילאן )חצי כוס( 4-6

 כפות קקאו  2-4

 חצי כוס שוקולד צ'יפס

 -הכנה

 וסיף שוקולד ציפס או אגוזים או גם וגםלהלטחון הכל )חוץ מהשוקולד צ'יפס( בבלנדר למרקם חלק 

העוגה יוצאת  -מעלות, להוציא ולתת להתקרר היטב 180דקות על  40להעביר לתבנית כיכר לאפות 

רכה מאוד ומתמצקת רק לאחר קירור, אפשר להעביר למקפיא לחצי שעה, להוציא, לחתוך לקוביות 

 דקות לפני האכילה למקרר. 20ציא הוולהעביר לקופסה, לשמור בקירור, ניתן לשמור בהקפאה ול

 

 



 

 

 כל כך קל להכין לבד! -המדריך לארטיק הבריא

אחה"צ, הילדים תמיד מחפשים לנשנש משהו ולא תמיד יש לנו משהו מוכן, לכן גלידה בהכנה 

אפשר להכין מראש כמות גדולה וכיוון שזה נשמר בהקפאה זה  -היא פתרון מושלם בייתית

 תמיד אפשר להכין במקום בעזרת פירות קפואים. -לא הכנו מראש מחזיק לזמן ארוך יחסית ואם

גלידה היא הכוכבת, הילדים שלי )שמאוד אוהבים אוכל בריא( מבקשים גלידה בערך כל  -אצלנו בבית

 ☺יום ואני לא מאשימה אותם, זה באמת כזה טעים וכיפי והאמת שגם לי ממש בא 

מיליון טעמים וממש במהירות, גלידה בריאה לשמחתי זה כל כך קל להכין לבד! אפשר להכין ב

ינים לבד, אנחנו כמובן שולטים על הרכיבים ויכולים להכין ארטיק או גלידה וטעימה, כשאנחנו מכ

 בגרסה הרבה הרבה יותר בריאה מכל מוצר קנוי.

ידה או קשה וקפוא כמו מרקם רך וקרמי של גל -קודם כל צריך להחליט איזה מרקם אנחנו רוצים

 ק.ולאו ש ארטיק

 ארטיקים/ שלוקים

את השאריות  -אם אתם מכינים לעצמכם או לילדים שייקים -שיתלהכין ארטיק/ שלוק זה הכי קל, רא

 ניתן בקלות להקפיא לארטיקים!

אם לא הכנתם שייקים, פשוט לוקחים את כל הפירות הבשלים שרוצים, ניתן להשתמש גם באלה   

אפרסק, אבטיח, תאנים, מלון, טוחנים בבלנדר אחד או שילוב   -שכבר רכים מדי לאכילה, פירות כמו

כמה, עם או בלי מעט מים ומעבירים למתקן ארטיקים או לכלי רב פעמי של שלוקים )באיקאה של 

 אגב, יש את שניהם(

אני אוהבת להוסיף גם ספירולינה טרייה לארטיקים ולגלידות )מופיע לכם בהטבות( זה צובע את 

 יא! תמיד כיף שיש כאלה במקפ -בקיץ. מהמם ומעשיר את הערך התזונתיהארטיק בצבע ירוק 

 בריאהגלידה 

או! פה כבר נהיה קצת יותר מורכב, בגלידה אנחנו רוצים להגיע למרקם קרמי כמעט של שמנת אבל 

 ... לא רוצים להשתמש בשמנות, הרי בכל זאת המטרה היא להכין מוצר בריא.

 ותנים לנו מרקם כזה!אז מה עושים? משתמשים בפירות שנ

תמיד תמיד תחזיק  -הפירות המושלמים ביותר לגלידה הם בננות ומנגו ולכן אם אתם חובבי גלידות

 במקפיא קופסה של בננות מקולפות.

 -גלידה בסיסית

לטחון במעבד מזון או בבלנדר בננות קפואות, כן כן, אפילו רק בננות קפואות ייתנו ממש טעם ומרקם 

אפשר  -וד חזק תצטרכו להוסיף מעט נוזל חוץ מהבננותלנדר שלכם לא מאוד מאשל גלידה! אם הב

 חלב סויה, חלב שקדים, נוזל קוקוס, השתדלו לשים מעט כדי לא להגיע למרקם נוזלי.

 -כמובן שרצוי לשדרג ולא לשים רק בננות קפואות



 תוסיפו קקאו וסילאן/ תמרים תצא לכם גלידת שוקולד מעולה!

 ה סגולה ומהממת!כחולות תצא לכם גליד תוסיפו אוכמניות

 תוסיפו ספירולינה טרייה ותצא לכם גלידה ירוקה ומטריפה!

**הגלידה מורכבת מפירות כך שיש בה את הסוכר שמגיע מהפירות והיא מספיק מתוקה, אם בכל 

 פשוט הוסיפו תמרים או סילאן. -זאת בחרתם בגרסה יותר מתוקה

 ו מרקם קרמי.ת דומות, כיוון שגם לגם מנגו ייתן תוצאו -לא רק בננה

 -גלידה משודרגת

הגלידות הבסיסיות הן ללא רכיב שומני והן עדיין מעולות, אבל אפשר לשלב גם רכיב שומני ולהגיע 

 למרקם ממש שמנתי וקרמי.

אנחנו זקוקים לתוספות הזו בעיקר אם אנחנו משתמשים בפירות שהם לא מנגו או בננה )כיוון שמנגו 

 גם בלי תוספת הרכיב השומני(.נים מרקם קרמי מעולה ובננה נות

 שומן. 18%טחינה, חמאת שקדים, חמאת קשיו, חמאת בוטנים, נוזל קוקוס לפחות  -רכיבים שומניים

שימו לב שאם מוסיפים מים או חלב צמחי הגלידה תהיה פחות קרמית כיוון שהנוזל הופך  -נוזלים

 ה.לקרח, אז בגרסה הקרמית, רצוי להמעיט בז

כיוון שאנחנו משתמשים בפירות אז אין צורך להוסיף סוכר, אם בכל זאת בא לכן  -מתיקותתוספת 

 גרסה מאוד מתוקה השתמשו בתמרים או סילאן.

אם רוצים גלידה לאכול אותה מיד אז יש להשתמש בפירות קפואים ואז הגלידה מוכנה מיד  -שימו לב

כינים בשביל לזלול אח"כ ניתן להשתמש אה,  אם מבסיום הטחינה, את השאריות ניתן להעביר להקפ

עדי להקפיא במתקן ארטיקים או תבניות  -בפירות טריים ולא בקפואים ולהקפיא לשימוש עתידי

 סיליקון קטנות, זה יותר נוח משאר כלי אחד גדול, אבל זו גם אפשרות.

מעט נוזלים,  יש להוסיףאת הגלידות ניתן להכין בבלנדר ולרוב אם משתמשים בפירות קפואים  -כלים

 אם מכינים מפירות טריים לא חייבים את תוספת הנוזלים בשביל שהבלנדר יעבוד. 

 לאחסון הגלידות נצטרך תבנית ארטיקים ותבנית קרח סיליקון לשאריות.

 שווים ביותר:מתכונים 

 ארטיק שוקו בננה:

י, מעבירים לתבניות ארטיק ואת בננות, כוס נוזל קוקוס, כף סילאן, כף קקאו איכות 6 -שמים בבלנדר

 השאריות לתבניות קרח סיליקון ולמקפיא.

 מושחת טעים ומושלם! -ארטיק גלידה סטייל מגנום -המתכון המנצח שלי 

להכין כמות גדולה  המתכון הזה כל כך קל להכנה, בגלל שהוא נשמר בהקפאה הוא מאוד זמין, קל

 ולשמור לשעת הצורך

 -הכנה



כפות סילאן,  4-6כפות קקאו, כף חמאת בוטנים,  2כפות טחינה גולמית,  6ות, בננות בשלות טרי 6-8

 שומן. 18%אין צורך בתוספת נוזלים, רק אם הבלנדר לא טוחן להוסיף מעט חלב סויה/ נוזל קוקוס 

כיוון שהגרסה הזו מרגישה  -יות קרח סיליקון ולמקפיאמעבירים לתבניות ארטיק ואת השאריות לתבנ

ושחתת אני ממליצה לשים בתבניות סיליקון אישיות כמו ממתק אישי קטן, לרוב אין מאוד כבדה ומ

 צורך ביותר מזה.

אצלנו בבית, לב קטן כזה )אני מקפיאה אותו בתבנית מאפינס קטנה, שהיא קצת יותר גדולה מתבנית 

 -חלוטין קינוח שוקולדי מפנק ביותר, שהילדים שלי וכל מי שבא אליהםוא לה קרח סטנדרטית(

 שמעותית על ממתקי שוקולד קנויים.מחסלים בשמחה ואין ספק שזה עדיף מ

 ** לגרסה מושחתת יותר אפשר לערבב בבלילה המוכנה מעט שוקולד צ'יפס איכותי.

 ארטיק מנגו:

  -גרסת הסורבה

להוסיף קוביות מנגו קטנות לנוזל שנוצר ולערבב היטב, כך יהיו לטחון מנגו טרי לבד בבלנדר, אפשר 

הפתעות כיפיות בארטיק, מעבירים לתבניות ארטיק ואת השאריות לתבניות קרח סיליקון  לנו

 ולמקפיא.

 -סטייל סולרו

תמרים, לטחון, מעבירים לתבניות ארטיק  4כוסות מנגו חתוך, חצי חלב סויה, חצי כוס נוזל קוקוס,  3

 שאריות לתבניות קרח סיליקון ולמקפיא.ואת ה

 -הירוק והמפנק

מנות ספירולינה טרייה קפואה, לטחון הכל  2תמרים, חצי כוס חלב סויה,  4ו חתוך, כוסות מנג 3

 בבלנדר, מעבירים לתבניות ארטיק ואת השאריות לתבניות קרח סיליקון ולמקפיא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


