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My Story
בעלת  כושר,  מאמנת  אני  אפרת;  לי  קוראים 

טבעית  לתזונה  וסטודנטית  לאימונים  סטודיו 

במכללת רידמן. יש לי אהבה לאורח חיים בריא 

וכחלק משגרת היום יום שלי אני משלבת פעילות 

גופנית, אוכל נכון ומזין לגוף.

בילדותי אהבתי ספורט. בהגיעי לגיל בו אני צריכה 

לבחור היכן לשרת את המדינה שלי, בחרתי להיות 

במסגרת  כפיר.  בבא"ח  לוחמים  כושר  מדריכת 

כל  פלוגות,  שלוש  והדרכתי  ליוויתי  שלי  השירות 

מהליווי  כחלק  חיילים.  מ-130  למעלה  מונה  אחת 

פרויקט  הנהגתי  הפלוגות,  לחיילי  המקצועי 

שמטרתו לסייע לחיילים עם עודף משקל (בדרגת 

הליווי  תקופת  במהלך  שלי,  המטרה   .(3 סולם  

האישית,  ברמה  וחייל  חייל  כל  ללוות  הארוכה, 

זאת  כל  במשקל.  הורדה  של  משמעותי  לשינוי 

שיוכל  מנת  על  וזאת  חיים,  אורח  שינוי  על  בדגש 

להמשיך בהכשרתו להיות לוחם בצה״ל.

בעזרת תכנית אימונים ותזונה אישית כיוונתי אותם 

חיים  ולחיות  במשקל  לרדת  הצליחו  שבו  לשינוי 

קלילים, בריאים וחזקים יותר.

סטודיו  להקים  החלטתי  הצבאי  שירותי  תום  עם 

ללוות  במטרה  וקבוצתיים  פרטניים  לאימונים 

אורח  גיבוש  תוך  בשבילם,  הנכונה  בדרך  אנשים 

חיים המתאים להם.

שלי  שהתזונה  שנים  שלוש  מזה  האישית,  ברמה 

החל  בתזונה  השינוי  וסוכרים.  גלוטן  כוללת  אינה 

לאמץ  החליטו  אשר  הוריי  בבית  שינוי  בעקבות 

אורח חיים בריא יותר והוביל אותם לירידה במשקל 

ושיפור ניכר בתחושה הכללית. החלטתי לאמץ את 

היה  תחילה  אשר  מהלך  עבורי.  גם  הזה  השינוי 

חיונית,  להרגיש  לי  איפשר  לבסוף  אך  מאתגר 

קלילה, נוחה יותר ומאושרת יותר.

השינוי הזה הוא אפשרי עבור כל אחת מכן! כמו 

בלתי  חלק  להיות  יהפוף  השינוי  גם  נרכש,  טעם 

התחלת  בצעירותך  אחד  שיום  כמו  מחייך.  נפרד 

לאט  אך  מר  היה  טעמו  בהתחלה  קפה,  לשתות 

לאט רכשת את הטעם שלו והתאהבת בו.

חיים  לאורח  השינוי  את  לעשות  תוכלי  כך  בדיוק 

בריא יותר. 

ויישום השינויים ידרשו  ההתחלה תהיה מאתגרת 

ול-׳אני  משמעת, אך אם תהיי קשובה לגוף שלך 

מאמין שלי׳,  את תתאהבי בתוצאות ואף בתהליך 

והכי חשוב – תרגישי נהדר. 



מה אני
יכולה
לעשות
עבורך?

יחד) האלו קריטיים עבורך הגעת למקום הנכון! אני מאמינה שכל אחת  (או כולם  אם אחד מהדברים 

צריכה לאהוב את עצמה. בשביל זה צריך לעבוד קשה, אין קיצורי דרך, אין קסמים. צריך לאמץ אורח 

חיים המשלב פעילות גופנית ותזונה מאוזנת ובריאה!

״אין  במסגרת עבודתי מגיעות אלי המון נשים בכל קבוצות הגילאים. תחילה כולן מלאות בספקות: 

את  לקחת  מסוגלות  שהן  מבינות  כולן  מאוד  מהר  ופסטות!״  לחם  על  לוותר  אצליח  לא  אני  מצב, 

העתיד שלהן בידיים ולהביא לשינויי המדהים הזה. שינוי שיוביל לשיפור הבריאות שלהן, דימוי הגוף, 

אהבה עצמית, התחדשות אנרגטית, וכמובן, לירידה במשקל.

אז למה בעצם את כאן?

בשביל לשנות את אורח החיים שלך

בשביל לאתגר את עצמך: פיזית, מנטאלית ורגשית 

בשביל לרדת במשקל

בשביל להתאהב בגוף שלך מחדש



כמה דגשים לפני שמתחילים
הדגש הראשון הוא, אל תוותרי! במשך ארבעה שבועות השתדלי לדבוק בתזונה ואימונים כפי שהם מפור־

היא  שלי  המלצה  לשבוע.  ומשבוע  יום  ביום  הכללית  בהרגשה  השינוי  אחר  מקרוב  תעקבי  בספר.  טים 

שתתעדי בכתב את השינויים, בתחושות, במראה ובמידות הגוף. את תשמחי להסתכל אחורה על התהליך 

שעשית ועל ההישגים שהשגת.

דגש נוסף, אל תצפי לקום מחר בבוקר ולראות אדם אחר מול המראה. תביני, גוף האדם הוא מערכת 

חכמה היודע לזהות שאת בתחילתו של שינוי אורח חיים המשלב שינוי בתזונה ופעילות גופנית. כבר בתום 

ארבעת השבועות הגוף יתחיל לאותת לך לחיוב. כמובן שזו רק ההתחלה ושינוי אמיתי וארוך טווח תלוי אך 

ורק בך ובמחויבות שלך לתהליך. זה נראה מאתגר, לעיתים אף בלתי אפשרי והכי קל זה להגיד: "יאללה, 

אני אעשה את זה בהזדמנות...", אבל ברגע שתרצי את זה באמת, את תתני את כל כולך, וכמובן שתגיעי 

לתוצאות שאת מחכה להן.

אז בואי נקדיש ארבעה שבועות לתחילתו של שינוי אמיתי. זכרי, את אחראית על מה שנכנס לך לפה, ובדרך 

כלל גם למה שנכנס לך למקרר. תחליטי מה את קונה ועל מה את מוותרת כבר בקנייה הבאה שלך!

"נפלת" במהלך התהליך, הרגשת שאיבדת סדר באכילה, שאת מתקשה לעשות בחירות  זה בסדר אם 

בריאות, או שפיספסת אימון. הכי חשוב שלא תתייאשי.

מחר מביא איתו יום חדש בשביל להתאזן מחדש ולחזור לתהליך!  ועוד חשוב לזכור: קצב הירידה במשקל 

משתנה בין אדם לאדם וכל גוף הוא אינדיבידואלי. אורח חיים בריא מתאים לכולם, אך לא כל המאכלים 

מתאימים לכולם,. חשוב שתעשי את ההתאמות לתזונה שלך בהתאם לתגובות הגוף שלך לאותו המאכל 

ולטעמים האישיים שלך. אם את מרגישה שמאכל מסוים לא עושה לך טוב תפסיקי לצרוך אותו במיידי. 

הספר הזה הוא הדרך שלי להתוות לך את הדרך ואני ממליצה לך לעשות בו שימוש תדיר, לחזור ולעיין 

בפרקים השונים ולהיעזר בו ככל שתזדקקי. קדימה, מתחילים!

 Made With Love



מה שותים
ומה אוכלים?

מים

מים הם הדבר החשוב ביותר בתהליך של ירידה במשקל. המים מהווים 

חיים. הם המרכיב העיקרי  לנו  והם מספקים  60% מהרכב הגוף שלנו 

בתכולת תאי הגוף ולכן כל התהליכים בגוף זורמים ונעשים בעזרת מים. 

בכדי שההוצאה  גדולה  כמות מספיק  להכניס  צריכות  אנחנו  יום  מדי 

תהיה שווה. חישוב תצרוכת המים היומית המומלצת הוא: 30-35 מ״ל, 

כפול משקל הגוף. לדוגמא: 

30 כפול 60 קילו = 1.800 ליטר ביום. 35 כפול 60 קילו =2.100  ליטר ביום.

אם יש לך בעיית שתיה או שאת שוכחת לשתות מספיק ביום, שימי לך 

וכל  ללימודים,  או  לעבודה  גדול  מים  בקבוק  איתך  וקחי  מעורר  שעון 

שעה שתי כוס מים אחת לפחות.

פתרונות למי שלא חובבת מים:

מים  ליצור  ולמעשה  להוסיף לבקבוק המים את הדברים הבאים  ניתן 

בטעמים: נענע, מלפפון, תפוז, עשבי תיבול טריים, דובדבן ולימון, תפוח 

קינמון וג'ינג'ר, אננס ופטל.

מיץ

למרות מה שחלקנו חושבים, שתיית מיץ בכמות גבוהה אינה בריאה לנו. 

במיץ יש כמות גדולה של סוכר המגיעה ישירות אל הכבד ומעלה את 

זאת,  לעומת  משמינה.  מאוד  מיץ  שתיית  כן  על  בדם.  הסוכר  רמות 

אכילת פרי בשלמותו תורם לנו את כל הסיבים שלו.

שתייה מתוקה או דיאט

ממליצה  שאני  הראשון  הדבר  הינם  דיאט  משקאות  או  מתוקה  שתיה 

להפחית בהדרגה עם תחילת התהליך. הגוף הוא מכונה מאוד חכמה ויודע 

בדיוק מה נכנס אליו ומתי. המשקאות המתוקים גורמים להפרשת אינסולין 

גבוהה שמעודדת השמנה. מעבר לכך, יש בהם חומרים מלאכותיים המפ־

רישים אנזים שגורם לתחושת רעב ורצון לצריכת אוכל מתוק, למרות שיכול 

מאוד להיות שאת כלל לא רעבה!

כמה דברים חשובים שכדאי 

לדעת על שמירת אורח חיים 

בריא וירידה במשקל לפני 

שמתחילים



What do we it?
פחמימות

תירס, אפונה, תפוח אדמה ובטטה הם פחמימות! פחמימות הם חיוניים לנו אך צריכתם צריכה להיות 

במידה. תפוח אדמה הוא אחד המאכלים שנרצה להוריד מהתפריט היום יומי שלנו, במיוחד בתהליך של 

אורח חיים בריא, ובמיוחד ב-4 שבועות הראשונים.

פירות

פירות הם בריאים וטובים לגוף שלנו ויש לצרוך כל יום עד 2 פירות. אבל שימי לב - גם בפירות חשוב 

מאוד הגיוון. מומלץ לאכול פרי יחד עם מנת שומן כדי לאזן את רמות הסוכר בגוף, לדוגמא: תפוח + 5 

שקדים או אגוזים. הפרי מעלה לנו את רמת הסוכר בדם, ומנת השומן (שקדים/אגוזים) מאזנת את רמת 

הסוכר בדם. לכן, הקפידי לשלב פרי עם מנת שומן. 

ואורח חיים בריא.  ירידה במשקל  ומנגו פחות מומלצים בתהליך של  ליצ'י  - אבטיח, ענבים,  *שימי לב 

תותים: מומלץ לאכול עד כוס אחת ביום. 



Its all about the colors

חשיבותהצבעים
פירות וירקות – נסי לאכול שילוב של 5 צבעים של ירקות ופירות כל יום - אדום, צהוב, לבן, ירוק, כתום ועוד.

תזונה עשירה ומגוונת זה שם המשחק. לאכול כל יום אותה ארוחת בוקר זה לא גיוון, נסי לשנות מידי 

פעם ולהכין דברים חדשים שיהיו טעימים, מזינים, ובריאים עבורך. 



שומן, כאחד מאבות המזון, הוא לא אותו השומן שמצטבר בגוף בהכרח. נכון, לשניהם קוראים שומן, אך 

השומן בגוף מצטבר בין היתר מצריכה עודפת של פחמימות, למשל אורז בכמות גדולה. צריכת שומנים 

מספקת תחושת שובע לאורך זמן. בתהליך השינוי סופר קריטי שתרגישי שבעה כל הזמן - זה מה שמונע 

נפילות וחריגות מיותרות. שומנים מתחלקים לטובים ופחות טובים. אנחנו ננסה להימנע משומנים מוקשים 

וממזונות מעובדים ונתמקד בשומנים הבריאים לנו.

אלו שומנים טובים לנו?

טחינה, אבוקדו, שמן זית, שקדים, אגוזים, ממרח שקדים, חמאת בוטנים טבעית , שמן קוקוס ועוד.

אילו שומנים פחות טובים לנו? 

שומן מבשר בקר, איברים פנימיים, שמנת, חמאה, שוקולד חלב , מרגרינה, פופקורן, ועוד. גם שומן בריא 

יש לצרוך במינון סביר.

מה מוגדר כמנת שומן? כף שמן זית, כף טחינה גולמית (עדיף משומשום מלא), כף וחצי טחינה מוכנה 

(שאת הכנת כמובן), רבע אבוקדו, עשרה שקדים, 2 אגוזי ברזיל, 5 חצאי אגוז מלך, 3 חצאי פקאן, 5 קשיו, 

כפית חמאת בוטנים טבעית, כפית ממרח שקדים, 2 כפות קרם קוקוס.

אל תשכחי לקחת בחשבון שמן זית שאת מוסיפה לסלט או שמה על המחבת כשאת מכינה ביצה. 

במקרים אלו יש לך כבר שומן שנכנס לך מהמזון. 

שומן



חלבונים
הורמונים,  חיסון,  מערכת  נוגדי  אנזימים,  (ושרירים),  רקמות  בונים  הם  כי  שלנו  לגוף  נחוצים  חלבונים 

מספקים אנרגיה ומווסתים פעולות בגוף. לכן, אם את מתאמנת, אני ממליצה לשים לב לשלב מספיק 

מזונות המכילים חלבון, היות וזה קריטי כחלק מאורח חיים בריא.

אדם ממוצע זקוק למינימום של 0.8 גרם חלבון לכל קילו ממשקל גופו, מדי יום. לדוגמה: אם אני שוקלת 

60 ק"ג, עליי להכפיל 60 ב-0.8 וכך אגיע לתוצאה: עליי לאכול מינימום של 48 גרם חלבון ביום.

דוגמאות לכמויות חלבון:

ביצה (שלמה) – 6-7 גרם חלבון

טונה בשימורים – 24 גרם חלבון

חזה עוף (100 גרם) – 25 גרם חלבון

קינואה (100 גרם לפני בישול) – 13 גרם חלבון

נסי להקפיד על המינימום הדרוש ביום כדי שהגוף שלכם יתפקד בצורה הטובה ביותר.



איך מתנהלים
ביום יום? 

ביום יום, כשאת יוצאת מהבית, קחי איתך את הפריטים 

לא  לאכילה  ותתפתי  רעבה  תהיי  שלא  כדי  הבאים 

בריאה: שקית שיש בה לפחות 5 שקדים, 5 אגוזים, 2 

פירות או תמר. 

מחוץ  שאת  בזמן  בשבילך  ביותר  הטוב  הנשנוש  זה 

לדוגמא)  (שקד  שומן  ומנת  פרי  של  ארוחה  לביתך. 

אותך  ומשביעה  בדם  הסוכר  רמות  את  לך  מאזנת 

לפרק זמן מסוים. 

תאכלי כל כמה שעות (רק אם את רעבה). אל תאכלי במרווחים גדולים 

מידי. לדוגמא, אם אכלת ארוחת בוקר בשעה 10:00 ועד השעה 17:00 לא 

אכלת דבר, את מחבלת בתהליך.

המטרה היא שזה לא יקרה! חשוב מאוד לשמור על מרווחי זמן הגיוניים. 

המטרה שלנו היא לאכול יותר ארוחות בטווחים קצרים יותר.



You are strong

שמירה על
אורח חיים 
נכון
באירועים

אבל רגעעע... רק התחלת! אל תתני  'היום אני מתפנקת'  לקראת אירוע, את לפעמים אומרת לעצמך 

לעצמך להישבר בגלל אירוע. באירועים בדרך כלל האוכל הוא הכי משמין. זה אוכל שבושל על ידי שירות 

קייטרינג והוא מוגש בכמות גדולה. לכן האוכל מבושל עם הרבה שמן ומכיל כמות גבוהה של סוכרים.

החיים הם הרי אירוע אחד גדול! חכי עם הטעימות והפינוקים, קודם כל תשקיעי בעצמך ותתני לעצמך 

סיכוי להצלחה.  באירוע, תרצי לאכול דברים מסוימים לדוגמא: 

מנת חלבון (דגים/בשר/צמחוני), סלטים וירקות מבושלים. שימי לב שאת לא מתפתה לקינוחים, ללחמים 

ולמאפים. דווקא אירועים מהווים המבחן האמיתי עבורך ואת צריכה להקפיד גם אז לאכול מגוון ונכון.

 

מסעדות

הנושא הזה קשה לכולנו כי תמיד כשאוכלים בחוץ רוצים להתפנק. יחד עם זאת, ברוב המסעדות ובתי 

לחם,  בהם  שאין  הסלטים  מגוון  מתוך  בסלט  בחרי  לטוסט.  מדהימים  תחליפים  למצוא  ניתן  הקפה 

עם  דג  מנת  אורז/קינואה/עדשים,  עם  בשרית  מנה  גלוטן,  ללא  בוקר  ארוחת  עגבניות/תרד,  שקשוקת 

סלט/שעועית ירוקה/תוספת שהיא לא פסטה.



Alcohol
קל לנו לברוח ליין כל ערב. אבל בתהליך של אורח חיים בריא, 

את צריכה לשמור על איזון ולהוריד כמויות. הקפידי לצרוך עד 3 

כוסות בשבוע. 

תזכורת עבורך – 

בירה = גלוטן, לכן נרצה להוריד משמעותית בכמויות.

הארוחות 
ארוחת בוקר 

היא ארוחה קריטית מאוד למהלך כל היום שלך, אז נסי לעשות 

לעצמך הרגל שאת אוכלת לכל הפחות ארוחה קטנה בבוקר.

מנת  על  כבדה  ולא  קטנה  להיות  צריכה  תמיד  ביניים  ארוחת 

שתחזיק אותך שבעה עד ארוחת הצהרים או הערב. נסי לשלב 

על  ׳free׳  חטיף  על  (מומלץ  חטיף  או  פרי  חתוכים,  ירקות  בה 

בסיס תמרים הנמכר ברוב הסופרים).

בארוחת הצהרים

חשוב שילוב של שומנים, חלבונים ופחמימות. שימי לב שהמרכיב העיקרי בארוחה הוא לא הפחמימה! 

זה נוהל שרכשנו לעצמנו לפני מאות שנים וזה לאו דווקא מה שנכון לגוף שלנו. 

מאגר האנרגיה הגדול ביותר בגוף הוא השומנים ואחריו החלבונים אז אין סיבה להעמיס על הגוף שלנו 

פחמימות המצטברות כשומן גוף. מעבר לכך, צריכה מוגברת של פחמימות גורמת לעייפות, תחושת 

כובד, כאבי בטן ועוד.  מינון נכון הוא עד שלוש כפות של פחמימה!



בארוחת הערב 

יש לאכול ארוחה קלילה שאינה מכבידה על הבטן, ולא בשעה מאוחרת בלילה. הגוף שלנו צריך לעבוד 

בלילה ולעכל את כל מה שאכלנו, לכן רצוי לא להעמיס על גופנו בשעות הערב.  שימי לב לכמות שאת 

שמה בצלחת, ונסי לא להעמיס אותה. קחי צלחת בינונית ולא גדולה ותתחילי להפחית בכמויות שאת 

מכניסה לגוף.

Lets go!

אז איך באמת מתחילים?
איך מתחילים לשנות אורח חיים? הכל עניין של החלטה. אורח החיים שאני מאמינה ודובקת בו 

הוא ללא גלוטן וללא סוכר. אני לא ניזונה מלחם ולא ממאכלים עם ערך תזונתי נמוך שאינו מזין. 

בשביל מה לאכול דבר שלא תורם לי? הרי פחמימה יש במגוון מאכלים כמו אורז למשל; זה 

משביע אותי לאורך זמן והערכים התזונתיים שלו טובים ומזינים.

אני מאמינה ויודעת שתזונה ללא גלוטן וללא סוכר עובדת, ומעבר לזה שהיא מסייעת בירידה 

במשקל, היא שומרת על הגוף ומספקת תחושה טובה וקלילה.



איך עושים קניות?

מוצרים שאת חייבת בבית 

אם גם את רוצה להתחיל באורח החיים הבריא, הנה כמה דברים 

שאת חייבת לקנות: 

חלב שקדים/חלב סויה /אורז ללא סוכר, שיבולת שועל ללא גלוטן, 

טופו לא מהונדס גנטית (אפשר עם טעמים כמו למשל בתוספת

בזיליקום), שקדים, שמן זית, שמן קוקוס, אגוזי מלך, אבוקדו, אגוזי קשיו, אגוזי ברזיל, טחינה משומשום 

מלא, זרעי צ'יה, זרעי פשתן, ג'וגי ברי,  חמוציות ללא סוכר, אבוקדו, חמאת שקדים טבעית, תמרים, פירות 

קפואים, סויה דל נתרן, קינואה, עדשים, כוסמת, אורז בסמטי לבן, כוסמין, אורז בר, אורז מלא, גרגירי 

חומוס, סלק, בטטה, אדממה, ברוקלי, כרוב סגול, כרובית, דלעת, מנגולד, תרד, שום, בצל, בזיליקום, 

גמבה, גזר, בצל ירוק, נענע, פטרוזיליה, שעועית ירוקה, סלרי, פטריות, בננה, תפוח, אשכולית, אוכמניות, 

תות, דובדבנים, קיווי, אגס, לימון, ביצים, בשר, דגים, טופו, אטריות שעועית/אורז, קרם /נוזל קוקוס, חטיף 

תמרים ללא גלוטן - ׳free׳.



ערכים תזונתיים במוצרים 
את נכנסת לסופר ורשום על מגוון אריזות מוצרים:

מופחת בסוכרים! | מופחת בשומן! | ללא כולסטרול! | ללא גלוטן!

תיזהרי ותזכרי - הכל עניין של שיווק. יכול להיות שמדובר במוצר מתועש שאינו בריא כלל וזאת למרות 

הכיתוב והעיצוב שעל הקופסא אשר מטעים אותנו לחשוב אחרת. 

גורם לנו לחשוב שמדובר במוצר בריא  "ללא כולסטרול",   זית שרשום עליו  לדוגמא: בקבוק של שמן 

חשוב  תבחרי.  מותג  באיזו  משנה  לא  ולכן  מצב,  בשום  זית  בשמן  כולסטרול  שאין  ידוע  אבל  במיוחד, 

שתלמדי לקרוא את הערכים התזונתיים של המוצר ותביני שדברים שכתוב עליהם 0% שומן אינם בריאים 

כלל, מכיוון שיש בהם כמות אדירה של פחמימות (סוכרים). לכן עדיף להימנע מקניית מוצרים המכילים 

0% שומן ולבחור דווקא במוצרים עם 3% שומן ומעלה, כנ"ל לגבי גבינות.

דבר נוסף לשים עליו דגש הוא רשימת מרכיבי המוצר.

של  המרכיבים  כלל  של  רשימה  ישנה  אריזה,  כל  בגב 

זה  שיופיע  הראשון  המרכיב  דבר.  אחר  דבר  המוצר, 

שיש  זה  הוא  האחרון  והמרכיב  במוצר  העיקרי  המרכיב 

ממנו הכי מעט. בהתבסס על מרכיבי המוצר תוכלי לדעת 

אם המוצר בריא או לא. אם מרכיבי המוצר כוללים סוכר, 

סוכר ענבים, עמילנים, קפאין, חומצת שומן טראנס, חומרי 

טעם וריח וכו', תסיקי שהמאכל אינו בריא כלל.

יותר  מעובד  המוצר  ככה  יותר  ארוכה  שהרשימה  ככל 

והערכים התזונתיים נמוכים יותר.

כחלק מהתהליך את תרצי לאכול מסודר ולהפחית באוכל 

מתועש. נסי לשלב כמה שיותר ירקות בארוחות שלך. 



נשנושים

הארוחות הקטנות שאנחנו שאנו משלבות בין ארוחת הבוקר לצהרים או בין ארוחת הצהרים לערב. נסי 

לשלב בזמנים אלו ירקות ופירות. כמו כן, אמליץ על חטיף תמרים שאפשר לרכוש בסופר ממנו את יכולה 

לאכול עד אחד ביום. בנוסף, את יכולה לשלב 2 פריכיות עם טחינה / חמאת בוטנים טבעית. אני ממליצה 

להימנע ממסטיקים, שוקולד חלב, ומנשנושים מיותרים.

סימון מוצרי מזון

המוצרים  מרבית  על  הסימונים  את  למצוא  וניתן  לתוקפה  נכנסה  כבר  הסימונים החדשה  שיטת 

והמזון  רכישה מאחר  ולשקול  לעצור  לצרכן  לגרום  נועד  הסימון האדום  במדפי הסופרמרקטים. 

עשיר בסוכר, שומן רווי או נתרן (מלח), רכיבים אותם מומלץ לצרוך במידה מועטה. כיצד מקבל 

מוצר את הסימון האדום? כאשר יש במוצר כמות גדולה מהתצרוכת המומלצת.

סוכר

מוצר המכיל יותר מ-13.5 גרם סוכר בכל 100 גרם מזון מוצק.

מוצר המכיל יותר מ-5 גרם סוכר בכל 100 מ"ל מזון נוזלי.

נתרן-מלח

מוצר המכיל יותר מ-500 מ"ג נתרן בכל 100 גרם מזון מוצק.

מוצר המכיל יותר מ-400 מ"ג נתרן בכל 100 מ"ל מזון נוזלי.

שומנים

מוצר המכיל יותר מ-5 גרם חומצות שומן רוויות בכל 100 גרם מזון מוצק

מוצר המכיל יותר מ-3 גרם חומצות שומן רוויות בכל 100 מ"ל מזון נוזלי

מוצרים  בבחירת  שימוש  בו  לעשות  ממליץ  הבריאות  שמשרד  רשות  סימון  הוא  הירוק  הסימון 

הוועדה  עומד בתנאים שקבעה  הוא בתנאי שהמזון אכן  גבי המוצר  על  ובריאים. הסימון  מזינים 

המדעית המיוחדת שמונתה במשרד הבריאות. עם זאת, חשוב לשים לב שגם במוצרים כגון יוגורטים, 

גבינות, עופות וכדומה, יש סימן ירוק. הפעילי שיקול הדעת מה נכון לך לצרוך כחלק מאורך חיים בריא.



מתכונים
לארוחת בוקר

בריאה
בוקר בריא לפנינו

ארוחת בוקר זו ארוחה קריטית להמשך היום 

ולהמשיך  שצריך  כמו  לתפקד  בכדי  שלך. 

להמשך  כוחות  עם  ואנרגטית  ערנית  להיות 

היום, עלייך לאכול ארוחה קטנה בבוקר.

אופציות לארוחות בוקר מגוונות >>>



שייק סידן ירוק

Breakfast
• 1/2 בננה קפואה 

• חופן עלי תרד / קייל

• 3 כפות חלב שקדים / סויה / אורז

• כפית טחינה / חמאת בוטנים 

לשלב את כל המרכיבים יחד בבלנדר ויוצא שייק ירקרק

שייק בריאות של בוקר בריא

• 1/2 בננה

• 3 שקדים/2 אגוזי מלך

• 1/2 כוס אוכמניות קפואות

• 3 כפות חלב שקדים

• 2 כפות שיבולת שועל ללא גלוטן

לשלב את כל המרכיבים יחד בבלנדר 
ויוצא שייק מדהים!

בוקר של צ'יה

• 2 כפות זרעי צ'יה 

• 1 כוס חלב שקדים / אורז

• לכסות בניילון למשך 5 שעות במקרר

• להוסיף למעלה בננה / אפרסק / תותים

שייק חמאת בוטנים

• ½ כוס חלב שקדים/אורז

• 1 כפית של דבש טהור

• ½ כפית תמצית וניל

• 2 כפות זרעי צ'יה

• 1 כפית חמאת בוטנים טבעית

• 1 כפית קינמון

• 2 כפות שיבולת שועל ללא גלוטן

לשלב את כל המרכיבים יחד בבלנדר ויוצא מרקם מדהים



שיבולת שועל בטעמים

• 3 כפות קוואקר ללא גלוטן בסיר / במיקרוגל

• 4 כפות חלב שקדים/סויה/אורז או מים חמים 

• 2 כפיות אבקת קקאו טבעית

• 1 כף חמאת בוטנים טבעית

• 1 כפית של שוקולד צ'יפס 

מערבבים את כל המרכיבים 2 דקות ושיהיה בתאבון

קינמון

• 3 כפות קוואקר ללא גלוטן

בסיר/מיקרוגל מוסיפים

• 5 כפות חלב שקדים/סויה/אורז או מים חמים  

• ½ בננה פרוסה • 1 כף זרעי פשתן

• 1 כפית קינמון  • 2 אגוזי מלך

מערבבים את כל המרכיבים 2 דקות ושיהיה בתאבון

תותים זה כל כך טעים

• 3 כפות קוואקר ללא גלוטן

בסיר /מיקרוגל מוסיפים:

• 5 כפות חלב שקדים/סויה/אורז או מים חמים 

• 4 תותים חתוכים

• 1 כפית דבש

מערבבים את כל המרכיבים 2 דקות ושיהיה בתאבון



פריכיות מכוסמת / אורז (עד 4) עם גבינה/חמאת בוטנים

/טחינה / ירקות חתוכים בצד.

פריכיות מכוסמת / אורז (עד 4) עם ריבה 100 %פירות ללא

תוספת סוכר.

גרנולה טעימה ובריאה בהכנה ביתית

פנקייק שיבולת שועל

פריכיות על הבוקר

מה צריך?

• 1 כוס שקדים

• 1 כוס פקאנים

• 1 כוס אגוזי מלך

• ½ כוס גרעיני חמניה

• ½ כוס מייפל טבעי

• ½ כוס זרעי פשתן

• 2 חלבוני ביצה

ההכנה:

לטחון במעבד מזון את אגוזי הלוז והשקדים 

להוסיף את שאר המרכיבים בהדרגה,

לפזר על מגש עם נייר אפייה ולהכניס לתנור

שחומם מראש ל- 180 מעלות 15 דקות ולערבב

כל כמה דקות.

• 1 כוס שיבולת שועל ללא גלוטן דקה

• ½ כוס חלב שקדים

• 2 בננות בשלות

• מעט קינמון

• 2 ביצים

• כאופציה - להכניס אוכמניות / שוקולד

  מריר

טוחנים הכל בבלנדר, כפית שמן קוקוס על

מחבת חם וטגנו עד כשתי דקות כל צד.



לחם טחינה ללא גלוטן

מה צריך?

אופציה להכין ולאכול פרוסה בארוחת בוקר

• 6 כפות טחינה גולמית

• 4 ביצים

• 2 כפות מייפל טבעי

• 1 כפית סודה לשתיה

• ½ כיפית מלח

• ½ כוס גרעיני חמנייה

• 3 כפות זרעי פשתן

• 3 כפות שומשום

ההכנה

טורפים בקערה את כל המצרכים פרט לתוספות.

מערבבים בקערה קטנה את כל התוספות

ומוסיפים ¾ מהם לתוך הבלילה ומערבבים.

מעבירים את הבלילה לתבנית משומנת בשמן זית 

מפזרים מעל את התוספות.

אופים בתנור שחומם מראש ל180 מעלות 30 דקות



מתכונים
לארוחת צהריים

בריאה
אבות  כל  את  לשלב  נרצה  צהריים  בארוחת 

המזון. זאת צריכה להיות ארוחה בריאה בכמות 

המתאימה לגופנו, ננסה לשלב חלבונים שומנים 

ופחמימות. המטרה בארוחה זו לאכול אוכל כמה 

שפחות מתועש, ולשלב מרכיבים בריאים, מזינים 

שאת  לב  שימי  זמן.  לאורך  משביעים  וכמובן 

עושה שימוש בצלחת בינונית ולא גדולה. מכיוון 

שאנו רוצות להגביל אותנו לכמות משביעה ולא 

להעמיס על הגוף, שימי לב שאת ממלאה את 

שלא  בכדי  שמספקת  לכמות  מראש  הצלחת 

תחזרי לסיר לקחת עוד ועוד מנה.

שעתים  בין  רעב  תחושת  מרגישה  ואת  אם 

לשלוש שעות אחרי ארוחת הצהריים, זה בסדר 

גמור, תוכלי לקחת לך מנת "נשנוש".



Lunch

תבשיל מנגולד וגרגירי חומוס

מה צריך?

• 1 בצל קצוץ

• 300 גרם טופו חתוך לקוביות

• 200 גרם גרגירי חומוס מוכנים לאכילה

• 2 שיני שום כתושות

• 1 כפית כל תבלין- כמון, קארי, פפריקה

• 1/2 כפית כורכום

• מלח פלפל על פי טעם

• 400 גרם עלי מנגולד / תרד חתוכים גס

• 1/2 כוס נוזל קוקוס

ההכנה

במחבת לחמם 2 כפות שמן, לטגן בצל עד שזהוב.

להוסיף טופו ולטגן עד שזהוב מכל הכיוונים

להוסיף גרגירי חומוס ושום ולערבב טוב דקה,

שתיים. להוסיף תבלינים ולערבב טוב.

להוסיף עלי מנגולד ולערבב עד שהעלים

מצטמקים ממש. להוסיף נוזל קוקוס ולערבב.

להגיש חם על אורז / קינואה / קוסקוס ועוד.

מצרפת לך אופציות ודוגמאות לארוחת צהריים שתוכלי 

לאכול במהלך ארבע השבועות הקרובים. זכרי כי תמיד 

חשוב לשלב בארוחת צהריים ירקות!

כל אחד מהמתכונים מספיק למספר מנות. ממליצה 

לך להקפיא/לשמור בקופסאות למשך השבוע, ולשלב 

בין המאכלים. בנוסף, חשוב מאוד שתזכרי שהמטרה 

"ליפול"  לא  תקפידי  לכן  ומזין  בריא  לאכול  זה  שלנו 

לגלוטן וסוכרים.



קארי יפני

מה צריך?

• קארי (3 מנות)

• 1/4 כוס משחת מיסו

• 1 וחצי כפות כל מרכיב: רוטב סויה דל נתרן,

   סירופ מייפל טבעי, טחינה גולמית

• 1 כפית אבקת קארי

• 1 שן שום כתושה

• 2 כפות שמן סומסום

• 1 עד 1 וחצי כוסות מים

לתוספות:

• 200 גרם טופו חתוך לקוביות / חזה עוף

   מתובל פלפל מלח

• 1 גבעול בצל ירוק חתוך

• חופן סומסום לבן + שחור

ההכנה

בסיר לערבב יחד את כל מרכיבי הקארי,

לבשל על אש בינונית עד שמסמיך.

להוסיף טופו /עוף ולבשל יחד 5 דקות, לערבב מידי פעם.

להוסיף מים במידת הצורך. קישוט והגשה: להגיש חם על

אורז דביק ולפזר מעל סומסום ובצל ירוק.



קארי תאילנדי אדום ובריא

מה צריך?

• משחת קארי אדום

• 1 בצל קטן קצוץ 

• 2 גבעולי למון גראס (אפשר לקנות טרי בשווקים

  או קפוא בסופרים אסייתים) 

• 10 פלפלי צ’ילי אדומים מיובשים גדולים מושרים

   10 דקות במים חמים ואז קצוצים

• 5 שיני שום כתושות 

• 2 כפות גינג’ר / גלנגל כתוש

• 2 כפות שורש כוסברה כתוש

• 1 כפית שמן קפיר ליים

קארי

• 1 חבילה טופו קשה חתוך לקוביות /חזה עוף

   שהכנתן מראש עם פלפל מלח

• חופן שעועית ירוקה חתוכה גס 

• 1/2 1 כוסות קרם קוקוס

הגשה 

חופן נבטים, בוטנים, כוסברה, לימון, צ'ילי,

שמן סומסום

ההכנה

במעבד מזון להניח את כל המרכיבים

לעבד למשחה חלקה, להעביר לכלי סגור

ולשמור בקרור.

קארי

במחבת לחמם כף שמן זית,

להוסיף 1/4 כוס משחת קארי ולערבב ללא

הפסקה. להוסיף טופו / חזה עוף ושעועית

ולערבב יחד. להוסיף קרם קוקוס ולבשל 5-7

דקות עד שמסמיך. לטעום ולהוסיף עוד קארי

במידת הצורך. 

הגשה

להגיש על אורז דביק  (את הטופו והשעועית

אפשר להחליף בכל ירק אחר שאתם אוהבים -

ברוקולי, כרובית, בטטה)



ההכנה

על מחבת עמוקה ורחבה לחמם שמן קוקוס.

להוסיף בצל ולטגן עד שזהוב, להוסיף שום, ג׳ינג׳ר ותבלינים ולטגן יחד 1-2 דקות

להוסיף עגבניות ולבשל תוך כדי ערבוב 4-5 דקות עד שסמיך ואחיד, להוסיף 1 כוס מים ולבשל

עוד כמה רגעים. להוסיף עדשים ושעועית ולערבב טוב, להוסיף עוד כוס מים ורסק עגבניות

ולערבב טוב. להוסיף קרם קוקוס ולערבב טוב, לכסות ולבשל על אש נמוכה במשך שעה

לבוא מידי פעם לערבב ולהוסיף נוזלים במידת הצורך.

תבשיל עדשים שחורות

מה צריך?

• 2 כפות שמן קוקוס

• 1 בצל גדול קצוץ

• 2 שיני שום כתושות

• 1 כף ג׳ינג׳ר כתוש (לא חובה)

• 1 כפית כל תבלין: כמון, פפריקה

• 2 כפיות תבלין קארי

• מלח פלפל על פי טעם

• 3 עגבניות בשלות קצוצות דק

• 300 גרם עדשים שחורות מוכנות לאכילה

• 200 גרם שעועית שחורה מוכנה לאכילה

• 200 גרם שעועית אדומה מוכנה לאכילה

• כוס קרם קוקוס

• 3 כפות רסק עגבניות

   אורגני

• מים על פי צורך

מלמעלה אופציה - 

• פטרוזיליה קצוצה

• 2 כפות קרם קוקוס



צ'ילי עוף פלפלים וזיתים

מה צריך?

• 5 חתיכות עוף

• 1 לימון חתוך דק

• 2 בצלים סגולים

• 5 פלפלים בצבעים שונים ללא גרעינים חתוכים גס

• צרור קטן תימין או כמה גבעולי רוזמרין

• 100 גרם זיתי קלמטה מגולענים

• ¼ כוס שמן זית

• 3 שיני שום כתושות

• כף פפריקה מתוקה

• מלח  • פלפל שחור פלפל שחור גרוס

ההכנה

מחממים תנור ל200 מעלות

מניחים הכל בתבנית מזלפים עליהם מעט שמן 

מתבלים את נתחי העוף ביתרת השמן, פפריקה,

מלח ופלפל ומניחים על הירקות

אופים 45 דקות עד שהכל שחום ורך. 

מוציאים את הקדרה ומחכים עד שכל הנוזלים

המבעבעים בתוך העוף נרגעים.



צלחת מלאה הפתעות

מה צריך?

• 3 כפות קינואה 

• אבוקדו פרוס

• חזה עוף פרוסות 

• מלח, פלפל

• עגבניה

• גזר חתוך דק

• עלי בייבי

ההכנה

מבשלים קינואה (בדיוק כמו אורז), מוסיפים את כל שאר הירקות

והעוף ומערבבים. רוטב: 1  כפית חרדל דיז'ון , 2 כפיות חומץ בלסמי

ולימון.

ההכנה

להוסיף את הברוקולי להקפצה על המחבת

לחתוך אבוקדו פרוסות

ולשים עלי בייבי מעל

ארוחת צהריים מזינה מלאה בחלבון

מה צריך?

• חזה עוף בשום ועשבי תיבול

• 2 שיני שום כתושות

• חופן כוסברה קצוצה

• חופן פטרוזיליה

• 2-3 עלי נענע

• מלח פלפל  • ברוקולי



אורז ופטריות

מה צריך?

• 1 בצל

• 2 שיני שום

• כף שמן זית

• 11 גרם פטריות

• 4 כפות יין לבן(לא חובה)

• 1 כף רוטב סויה

• ¾ כוס מים

• ¾ שמנת צמחית/חלב שקדים/חלב אורז/נוזל קוקוס

• ½ כפית פפריקה

• קמצוץ של פלפל אדום

• מלח ופלפל לפי הטעם

• עלי פטרוזיליה קצוצים

ההכנה

מטגנים בשמן זית את כל המרכיבים,

בצד עושים סיר של אורז / אטריות אורז

ללא גלוטן ושיהיה בתאבון.



דג טעים 

מה צריך?

• פילה לברק – 5 דגים

• 1 פלפל ירוק חריף חתוך

• 1 גזר קלוף וחתוך לקוביות

• 1 פלפל אדום חתוך לקוביות

• 1 עגבנייה פרוסה לפרוסות עבות

• 2 שיני שום פרוסות

• 1 לימון פרוס  • 1/2 כוס שמן

• 1/2 כוס מים   • 2 כפיות פפריקה מתוקה

• כפית פפריקה חריפה  • חצי כפית כמון

• חצי כפית כורכום  • כפית וחצי מלח

• מעט חוואיג

ההכנה

בתחתית תבנית מרובעת ומעט עמוקה נמלא מים.

מעל המים נניח נייר אפייה ובו נפזר את כל המרכיבים.

מעל לירקות נסדר את נתחי הלברק שלנו.

בקערה קטנה נערבב שמן ותבלינים היטב ונשפוך על הדגים, כך שהשמן יכסה את כל הדגים.

מעל לשכבת הדגים נפזר את העגבניות והלימון.

נסגור את קצוות נייר האפייה פנימה ונאפה את הדגים בתנור חם על 180 מעלות במשך חצי שעה.

ניתן להחליף את הפלפל החריף בגמבה במידה ולא רוצים דגים חריפים.



מתכונים
לארוחת ערב

בריאה
ערב בריא לפנינו

ארוחת הערב צריכה להיות קלילה ולהסתיים 

רוצות  אנחנו  מדי.  מאוחר  ולא  קבוע  בזמן 

לאפשר לגוף לנוח ולעכל את כל האוכל בזמן 

עליו בדברים שקשים  נעמיס  לכן לא  השינה, 

לעיכול ומכבידים עליו.



פשטידת תירס

מה צריך?

• תבנית מלבנית (30/20)

• 280 גרם תירס מוכנים להכנה

• 2 ביצים

• 250 גרם גבינה לבנה

• 3 כפות קוטג'/ כל גבינה לבחירתכן

• גבינה צהובה 22%-9%

• מלח פלפל על פי טעם 

• אופציה: להוסיף בצל/פטריות/עשבי תיבול

ההכנה

להדליק תנור על 180 מעלות

 בבלנדר/ ערבוב קל מערבבים את כל התערובת יחד

להכניס לתנור 45 דקות



לביבות בטטה

מה צריך?

• 2 בטטות בינוניות מגורדות  • 1 בצל בינוני קצוץ

• 3 חופנים קשיו – טחונים דק  • שן שום קצוצה (לא חובה)

• שמן זית  • כפית מלח  • פלפל שחור גרוס

• כפית כורכום  • 1/2 כפית פפריקה חריפה

ההכנה

מטגנים את הבצל בשמן, מוסיפים את השום והבטטה

מערבבים, מוסיפים 2 כפות מים, מכסים ומבשלים 4-5 דקות.

מוסיפים תבלינים. מניחים בצד לצינון

מעבירים לקערה, מוסיפים קשיו טחון, מערבבים עם הידיים

מחממים תנור ל-200 מעלות. יוצרים לביבות ומניחים בתבנית

על נייר אפייה מכניסים לתנור, אופים 20 דקות, הופכים את

הלביבות ואופים 10 דקות נוספות.

ספרינג רולס דפי אורז בטעמים מרעננים -
עד שלושה לאדם

מה צריך?

• 3 גזרים  • 1 כרוב סגול

• 1 אבוקדו  • 5 עלי חסה

• 1 נבטים  • 1 כוסברה

• 1 עירית

ההכנה: חותכים לרצועות את כל הירקות והמרכיבים, טובלים

את דף האורז במים פושרים לחמש שניות ומוציאים מהמים.

הופכים צד שני של הדף. שמים את החסה על הדף ומעל מתחילים

לסדר את שאר המרכיבים אודקים את הדף אורז עד לסגירתו.

רוטב בוטנים:  • חצי כוס קרם קוקוס  • 2 כפות חמאת בוטנים טבעית

• 2 כפות מיסו בהיר  • חצי כפית סילאן  • כפית חומץ אורז

כפית רוטב סרירצ‘ה  • 1 שן שום, כתושה  • ס“מ שורש ג‘ינג‘ר, קצוץ דק



פשטידת ברוקולי

שקשוקה ירוקה

מה צריך?

• 5 עלי מנגולד גדולים

• חופן תרד  • ברוקולי (לא חובה)

• 1 בצל ירוק   • פטרוזיליה

• 1 שום

• 3 כפות שמנת לבישול עד 10%

• 3 כפות חלב שקדים  • 2 ביצים/טופו

ההכנה

מוסיפה על מחבת עם שמן זית את כל המרכיבים

ונותנת לזה להוציא את הנוזלים.

מוסיפה את השמנת והחלב שקדים ומעל את הביצים

מלח פלפל לפי הטעם

- 10 דקות הכנה

ההכנה

מחממים  תנור 170 מעלות 

מערבבים את כל המרכיבים ביחד 

ומכניסים לתנור ל45 דקות

מה צריך?

• 800 גרם ברוקולי קפוא לחתוך ולקצוץ

• לבשל על אש נמוכה עם טופו (ללא הנדסה גנטית) לא חובה -

• לשים בקערה יחד עם גביע קוטג'

• 3 כפות גדושות גבינה לבנה עד 9 אחוז

• 3 ביצים  • מלח  • פלפל

• 1 פרוסה גבינה צהובה מלמעלה על הפשטידה

• אופציה להוסיף בצל/שום/ירוקים



ההכנה

במחבת לטגן בחצי כף צ'ילי חריף

קוביות סלמון חתוכות.

להכין כמות של כוס חד פעמית

קינואה - לערבב 2 כפות קינואה,

סלמון ושאר המרכיבים ויצא לנו 

סלט טעים!

לרוטב מיץ לימון עם חתיכות נענע

ובזיליקום מלח ופלפל לפי הטעם.

סלט קינואה וסלמון

מה צריך?

• קינואה

• סלמון

• עלי אורוגולה/רוקט

• צנונית

• ירקות ע"פ טעם אישי

מרק כתום מחמם וחזק

מה צריך?

• 2 בטטות

• 1 בצל גדול(לא חובה)

• 4 גזרים

• 300 גרם דלעת/דלורית

• 1 כפית ג'ינג'ר טרי מגורד

• כורכום טחון  • מלח

• חצי כפית קינמון

• פפריקה חריפה (למי שאוהבת)

ההכנה

חותכים הכל לקוביות, מטגנים בשמן זית את כל הירקות

ולאחר מכן מכניסים לסיר עם מים חמים. 

מבשלים 20 דקות, טוחנים הכל במעבד מזון יחד עם

המים לקבלת מרקם אחיד ושמים על האש, נותנים לזה

20 דקות של בישול.



פלאפל ברוקולי

מה צריך?

• ברוקולי גדולים/ 4 קטנים

• כוס קשיו

• כ-3/4 כפית מלח

• פלפל שחור גרוס

ההכנה

מחממים תנור ל-200 מעלות.

מפרקים את הברוקולי לפלחים ושמים מעט

מלח פלפל ושמן זית. כשמוכן, מוציאים וקוצצים

דק-דק. טוחנים קשיו עד לקבלת אבקה דקה.

מערבבים ברוקולי וקשיו, מוסיפים תבלינים

וטוחנים הכל עם בלנדר מוט לקבלת תערובת אחידה.

יוצרים כדורי פלאפל, אופים 15 דקות, הופכים בזהירות 

ואופים 10 דקות נוספות.

אופציות נוספות לארוחת ערב

ביצה אחת עם ירקות בצד, טחינה / אבוקדו עם פריכיות (אם לא אכלתן בבוקר).

כמו כן, אני ממליצה להוסיף סלט בכל אחת מהארוחות.



חלק מרכזי וחשוב לא פחות בתוכנית שלנו זה האימונים.

באורח חיים הבריא שאנו מסגלות לעצמנו חשוב מאוד לשלב לאט לאט ובהדרגתיות אורח חיים שמשולב 

בו פעילות גופנית מאתגרת.

בנוסף לספר את תקבלי לינק לעמוד בו יחכו לך אימונים פונקציונליים שמשלבים אימוני כוח וסיבולת לב 

ריאה. האימונים ברמת קושי בינונית המיועדים גם למתחילות וגם לבנות שקצת יותר מתמידות בפעילות 

גופנית. לכן כולן מסוגלות לבצע את האימונים ואף להוסיף סטים על פי הצורך והרצון!

ההמלצה שלי היא לבצע בכל שבוע כ-2 אימונים במרווחים של יומים לפחות. 

בנוסף, היכנסו לעמוד הפייסבוק שלי, תעשי לייק לעמוד ותקבלי ממני עדכונים שוטפים!

האימונים

Efrat Fridenson



אנחנו מפרקות את השרירים  האימון  בזמן  עשירים בחלבון.  לאכול מאכלים  אימון חשוב מאוד  לאחר 

ואנחנו רוצות לבנות את רקמת השריר מחדש, לכן נרצה לאכול כמות טובה ומספקת של חלבון.

דוגמא: טונה, ביצה קשה רגילה / שקשוקה, גבינה, חטיף חלבון, טופו, פולי סויה עדשים שחורות ועוד.

שימי לב שאחרי האימון את לא מתפתה לשטויות ואוכלת מסודר.

זכרי

שלך,

EFI 4 SHAPE

https://www.facebook.com/groups/606013563328740/

