


אז נכון שבעולם אידיאלי נרצה לבשל בעצמנו את מה שאנחנו
אוכלים – פשוט כדי לדעת ולשלוט על רכיבי המנה... אבל גם
אנחנו מבינים שבעולם מהיר כמו שלנו לפעמים אין לנו תמיד

זמן וכוח להכין אוכל בעצמנו. לפעמים כל מה שבא לנו לעשות
זה פשוט להיכנס לוולט ולהזמין לנו משהו טעים לאכול… לא

ככה?
 

כאן בדיוק הספרון הזה יעזור לך!
 

כי אם כבר להזמין מ Wolt, בואו נעשה את זה חכם! בלי ייסורי
מצפון, בלי לפגוע בתזונה שלנו ועדיין להנות. המדריך הזה הוא

לא פחות מאוצר לכל מי שהבריאות, התזונה והכושר חשובים
לו!

 

נתחיל בזה שאנחנו (רזי ומירי) שמחים
מאוד שנתקלת במדריך שלנו.
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               בחלק הראשון (מעמוד 6) נחלוק איתך את הטיפים
והשיטות הטובות ביותר לאזן את התזונה שלך, לשפר את

אימוני הכושר ולהימנע מטעויות נפוצות בתזונה וספורט
 

               בחלק השני והיותר מעניין (מעמוד 42) נתרכז במנות
שונות שניתן להזמין באפליקציה החל מסלט ועד לארוחת
שחיתות... כדי לשקף עבורך את המידע התזונתי החשוב

לתפריט ולבריאות שלך
 

נשמח לסייע בכל שאלה, 
 

מירי ורזי 
 

למעבר מהיר למנות הקליקו כאן
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עלינו בקצרה

רזי בן - מאמן כושר ויועץ לאורח חיים בריא
מאמן כושר ויועץ תזונה, מלווה לקוחות ומתאמנים לשינוי גופני,

תודעתי ותזונתי. 
פיתח את השיטה 180X ועד כה עזר למאות לקוחות לעשות את

השינוי בצורה הנכונה.

מירי חדד - תזונאית קלינית ודיאטנית ספורט
דיאטנית קלינית וספורט, מנהלת מרכז תזונה ומפתחת את

שיטת ה NBA אשר מובילה לתוצאות בתזונה, התנהגות
ותנועה, מנהלת קהילה גדולה לייעוצים, קורסים ומועדון תזונה

וכושר.
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אנשי מקצוע מעולם הבריאות והתזונה וגם שלל כתבות במדיה
הכתובה מטיפים לנו חדשות לבקרים על דיאטה פופולארית כזו

או אחרת שהיא הדבר החם הבא.
 

ניתן לסווג את הדיאטות המקובלות בעולם המדע ע"פ
הקטגוריות הבאות:

 
1. דיאטות נטולות מזון מן החי – טבעונות 

2. דיאטות עשירות שומן/מופחתות פחמימות 
3. דיאטות ללא גלוטן

4. דיאטות מתוזמנות אכילה – שיטת צום לסירוגין
 

מהי הדיאטה המומלצת ביותר ע"פ
המדע?

6



כיצד ניתן לדעת אם דיאטה מסוימת מועילה לבריאות
ולירידה במשקל?

 
כדי שדיאטה מסוימת תהיה מומלצת לכולנו, יש לבחון את

היעילות שלה דרך מחקר קליני אשר בודק את הצלחת
הדיאטה בהקשר לירידה במשקל, שיפור במדדי בדיקות דם,

הורדת שיעורי תחלואה ותמותה.
 

כיום, הדיאטה הים תיכונית היא הדיאטה המומלצת ביותר
בעולם המדע, דיאטה זו תורמת ל: שיפור איכות החיים, מניעה
וטיפול במחלות לב וסרטן, מחלות כרוניות, מחלות ניווניות של

המוח, הקטנת התמותה ואריכות ימים.
 

הדיאטה הים תיכונית דוגלת בארוחות משפחתיות, בשמירה
על משאבי כדור הארץ (מכיוון שהיא ממליצה על צריכה מרובה

יותר של מזון מן הצומח) והיא שווה לכל כיס.
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כיצד צריך לאכול ע"פ העקרונות של הדיאטה הים
תיכונית?

 
מזונות שכדאי לשלב כל יום בתפריט: 

 
דגנים מלאים וקטניות: קמחים מלאים מסוג חיטה, שיפון

וכוסמין, אורז מלא, פסטה מלאה, קטניות מסוג חומוס, שעועית
בצבעים שונים, עדשים בצבעים שונים, אפונה, פול וסויה.

 
5-6 מנות ירק: (מנת ירק = מלפפון, עגבנייה, בצל קטן, כוס

עלים ירוקים, חצי פלפל)
 

2-3 מנות פרי: (מנת פרי = תפוח, בננה קטנה, תפוז, תמר
מיובש, אגס, אפרסק)

 
שומן חד בלתי רווי: שמן זית, אבוקדו, טחינה גולמית מלאה,

אגוזים ושקדים, זיתים.
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מזונות שכדאי לשלב לאורך השבוע בתפריט: 
 

דגים עשירים בחומצת שומן אומגה 3: דגים מסוג טונה, סלמון,
מקרל, הליבוט, סרדינים. מנת דג היא בכמות של 150-200 גר'.

 

מוצרי חלב מסוג גבינת פטה ויוגורט.
 

כוס יין אדום בכמות של 150 מ"ל יחד עם הארוחה.
 

מזונות נוספים שניתן לשלב בתפריט: 
 

בשר מסוג עוף
 

ביצים
 

חלב ניגר
 

גם בגישה הים תיכונית מומלץ להמעיט בחטיפים מתוקים,
ממתקים ומוצרים עשירים בשומן רווי כגון בצקים, מאפים

ומזונות מעובדים.
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אלו עקרונות בדיאטה הים תיכונית כדאי לאמץ לתפריט
המשפחתי? 

 
להשתמש יותר בשמן זית! אשר מכיל את החומצה האולאית

בעלת היתרונות הבריאותיים.
 

לאכול יותר דגים! כדי לקבל את חומצות השומן החיוניות
אומגה 3 ממקור חי, בשילוב אומגה 3 ממקור צומח דרך

אגוזים, פשתן, ירקות עליים.
 

לתבל את הסלט בעשבי תיבול, שום, צמחי תבלין, לימון,
אגוזים, שמן זית ולהימנע משימוש ברטבים מוכנים.

 
לקנח בפירות בתום הארוחה ופחות בעוגות וחטיפים מתוקים.

 
לצרוך יותר מזון גולמי וטרי ופחות מזון בסגנון 'חמם והגש'.
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אכילה מגוונת מתחילה מרשימת קניות מדויקת! דאגו להכין
מראש רשימה של מזונות לקניה, כאשר בכל רשימה יופיעו מזונות

חדשים יחד עם המזונות הקבועים שאתם קונים בשוטף.
 

למשל, רשימת קניות אחת תכיל כרוב סגול, משמש, ברוקולי טרי
או קפוא, טחינה מלאה, דג סלמון, עדשים.

 
רשימת קניות נוספת תכיל צנוניות, שזיף אדום, כרובית טרייה או

קפואה, אבוקדו, דג לברק, אפונה.
 

** למי שמתאמן בתדירות של מעל 4 פעמים בשבוע אימונים
עצימים, ככל הנראה יש צורך בכמות גדולה יותר של חלבונים

מסוג מוצרי חלב או סויה, ביצים, בשר ודגים.
 
 

טיפ הזהב של מירי:
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כולנו מכירים את ההנחיה של לאכול כל 3 שעות, הסיבות
להנחיה זו בעבר כללו האצת חילוף חומרים, ויסות התיאבון

וירידה במשקל.
 

אולם מחקרים מתחום התזונה הקלינית אשר בודקים את
הקשר בין תדירות הארוחות למשקל ולבריאות מראים מסקנות

אחרות לגמרי.
 

ב-30 השנים האחרונות תדירות הארוחות עלתה בכל הגילאים
וחל מעבר מאכילה של ארוחות מרכזיות לארוחות נשנושים,

אכילת ארוחות בוקר וצהרים ירדו משמעותית מהתפריט, אחד
ההסברים הוא העומס הרב בחיים האישיים ובעבודה ואכילה

"תוך כדי תנועה".
 
 

כמה ארוחות מומלץ לאכול ביום?
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ע"פ סקרים הבוחנים את הרגלי התזונה של תושבי ארה"ב
(NHANES 2009-2012) גברים ונשים אוכלים 4.5 פעמים ביום.

 
כאשר בדקו האם יש יתרון בין תפריט של 3 ארוחות, 4 ארוחות

או 6 ארוחות לא נמצא יתרון משמעותי לפריסה גדולה יותר של
הארוחות לאורך היום בהקשר לירידה במשקל ושיפור מדדי

בריאות.
 

כמו כן מס' גבוה של ארוחות לא יגביר את חילוף החומרים
בגופינו ולא ישפיע על ההוצאה הקלורית היומית שגופינו

מבזבז.
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עם זאת לתדירות ארוחות גבוהה, קרי 4 ארוחות
ומעלה ביום יש שני יתרונות:

 
האחד: איזון וויסות התיאבון, כאשר אנו אוכלים כל 3-4 שעות
– binge אנו מונעים את הסיכון לאכילה אשר נקראת אכילת

אכילת ארוחה גדולה מאוד עד לשובע לא נעים. ללא ספק
תבנית זו היא בהחלט הגיונית, גופינו פיזיולוגית מצפה לקבל

מזון נוסף לאחר שסיים עם פעולת הפירוק, עיכול והספיגה של
הארוחה הקודמת.

 
 

השני: לעוסקים בפעילות גופנית (ארובית וכוח) הגדלת תדירות
הארוחות יחד עם כמות חלבון נאותה (הטווח המומלץ לפי

הספרות עומד על 1.2-2 גר' חלבון/ק"ג משקל גוף/יום)
מסייעת לשמור על מסת השרירים בגופינו, עם התקדמות הגיל

חל איבוד טבעי של מסת השריר ולכן תפקידנו דרך תזונה
נאותה ואימונים גופניים לשמר ואף להעלות את המסה הרזה.
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אז מה עושים בתפריט?
 

מתחילים מארוחת בוקר עד שעתיים מהקימה לקיק סטרט טוב
�� בדגש על חלבונים ממקור ביצים, מוצרי חלב, מוצרי סויה

יחד עם דגנים מסוג שיבולת שועל, לחם או פירות.
 

החל מארוחה זו מקפידים לאכול מידי 3-5 שעות, תלוי בנפח
הארוחה הקודמת שאכלנו.

 
לפחות שארוחה אחת בתפריט תכיל סלט ירקות מ 4-5 סוגי ירק

שונים או לפרוס מנת הירקות היומית בכל ארוחה.
 

בכל ארוחה יש לשלב חלבון איכותי מסוג מוצרי בשר רזים,
מוצרי חלב דלי שומן, ביצים, מוצרי סויה, קטניות.

פחמימות ושומנים יש לשלב ע"פ המצב הבריאותי, המטרות
וההעדפות האישיות.
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ההמלצות שלנו לארוחת בוקר
 
 
 
 

ארוחת הבוקר נחשבת כארוחה חשובה לאוכלוסייה הכללית
ולעוסקים בספורט.

 
ארוחת בוקר מספקת אנרגיה להמשך היום, מסייעת בוויסות

תחושות רעב ושובע ועוזרת בשמירה על סדר אכילה והתאמה
אופטימאלית לאימוני הכושר השונים.

 
במחקרים נמצא שהקפדה על אכילת ארוחת בוקר תורמת

לשמירה על משקל לאחר ביצוע דיאטה.
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לפניכם דוגמאות לארוחות בוקר בריאות, עשירות חלבון,
משביעות ופשוטות להכנה, ארוחות אלו מכילות 20-40 גר'
חלבון ו-20-40 גר' פחמימה ולכן מתאימות גם אחרי אימוני

כושר:
 

1.  הארוחה הקלה: 2 פרוסות לחם מלא יחד עם 200 גר' גבינה
מסוגים שונים עד 5% + מנת ירק

 
2. דייסת שיבולת שועל: 40 גר' (5 כפות) שיבולת שועל + כוס

חלב רגיל או סויה + 8 שקדים/ 4 יחידות של אגוזי מלך, מומלץ
לתבל בקינמון.

 
3. חביתת שיבולת שועל: שתי ביצים + 40 גר' (5 כפות) שיבולת

שועל + 1/4 כוס חלב רגיל או סויה ועשבי תיבול.
 

4. *ארוחת בוקר לטבעונים: 100 גר' טופו (שליש בלוק) מוקפץ
עם חצי פלפל אדום, ברוקולי ומעט שמן זית, כפית טחינה

גולמית מלאה ופרוסת לחם.
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5. *מוזלי טעים: 200 גר' יוגורט לבן 3%, מנת פרי חתוכה גס, 3
כפות גרנולה ללא סוכר, 3 יחידות של אגוזי מלך (יחידה =

ריאה)
 

6. שייק חלבון מהיר לשרירים: 1 סקופ אבקת חלבון + 1/2 כוס
חלב רגיל או סויה + מנת פרי

 
7. ארוחת חלבון איכותית: יוגורט עשיר חלבון (עם 20-30 גר'

חלבון) בליווי מנת פרי
 

*בארוחות אלו כמות החלבון נמוכה יותר, ניתן להוסיף אבקת
חלבון או יוגורט עשיר חלבון.

 
במקרה של אימון בוקר, את ארוחת הבוקר ניתן לאכול מיד

בתום האימון, לפני האימון ניתן להסתפק בבננה או תמר,
למעט אימוני כושר ארוכים מעל לשעה וחצי.
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קיימים שני יתרונות חשובים מאוד לאכילת ארוחת בוקר
קבועה: שמירה על המשקל וירידה בסיכון למחלות מטבוליות.

כאשר יש חוסר תיאבון בבוקר, ניתן להסתפק בארוחה קלה
כדוגמת פרי ואגוזים, כוס חלב, יוגורט, פרוסת לחם עם ממרח

וכדומה. 
 

אחרי אימון כושר או כאשר אפשר לאכול ארוחה גדולה, ניתן
לבחור בחלבון וירקות אשר ישביעו לטווח ארוך יותר. אחרי
אימון כושר אירובי מומלץ להוסיף גם פחמימה מסוג לחם,

שיבולת שועל, דגני בוקר מלאים.
 

טיפ הזהב של מירי:
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ההמלצות שלנו לארוחות צהריים
 
 
 
 

היכן מומלץ לאכול צהרים, בבית או במסעדה?
 

נמצא כי באכילה במסעדות ומחוץ לבית, הסועדים צורכים
בממוצע כ-200 קלוריות יותר ביום בהשוואה לארוחות בבית.

 
לדוגמא: כריך חביתה בארומה - 470 קלוריות לעומת כריך

חביתה ביתי - 297 קלוריות.
 

בתרחיש אופטימאלי נאכל את ארוחת הצהריים בבית, אך היות
ובמרבית המקרים ארוחה זו משתלבת מחוץ לבית ובעומס של

עשייה, ניאלץ להפעיל שיקול דעת ובחירות מזון נכונות יותר.
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ההמלצות שלנו לארוחות צהרים מחוץ לבית ולהזמנות בוולט:
 

תדירות: השתדלו לפחות פעמיים בשבוע להביא ארוחת צהרים
מבושלת מהבית.

 
צלחת מאוזנת: במידה וכבר החלטתם לאכול בחוץ או להזמין

מוולט, הזמינו מנה מאוזנת מבחינת אבות המזון. חלקו את
הצלחת לשלישים - חלבון, פחמימה וירק.

 

לדוגמא:
 

חזה עוף/ אורז/ ירקות מבושלים
 

טופו מוקפץ/ קטניות/ ירקות מוקפצים
 

דג סלמון/ אורז/ סלט ירקות טרי
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פחמימות: הימנעו ממנות המכילות פחמימות בלבד,
לדוגמא: צלחת פסטה, צלחת אורז, נודלס.

חלבון: בחרו מנה המכילה כמות חלבון נאותה (טופו, בשר,
עוף, דג, קטניות) החלבון משרה שובע לאורך זמן.

בקשו מהמלצר סלט במקום לחם: כך הוספתם יותר
ירקות לתפריט היומי ופחות קלוריות בארוחה.

בקשו מהמלצר את תוספת הרוטב של הסלט בצד: כך
הכמות של הרוטב היא בשליטה שלכם.

הפחיתו במזונות מטוגנים.
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שעות הצהריים לרובנו הן שעות עמוסות של עשייה - מומלץ
לבחור במזונות אשר מצד אחד לא יכבידו ויגרמו לעייפות ומצד

שני ישביעו ויתרמו לסיפוק ולשובע עד לשעות הערב
המוקדמות.

 
מומלץ לבחון מספר ארוחות שונות כדי לוודא מה משתלב לכם

מצוין עם הפעילות של היום.
 

ניתן לשלב במהלך השבוע בין ארוחה "כבדה יותר" אשר תכיל
פחמימה מבושלת עם מנת חלבון לבין ארוחה קלה יותר על
בסיס ירקות חיים או מבושלים יחד עם מנת חלבון מן החי או

הצומח.
 

טיפ הזהב של מירי:
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ההמלצות שלנו לארוחת ערב
 
 
 
 

לאחר יום עמוס בעבודה ומטלות, ארוחת ערב מזינה הופכת
בהרבה מקרים למאתגרת טכנית בביצוע ובהחלטה על רכיבי

המזון הנאכלים.
 

מה ניתן לעשות כדי להפוך את ארוחת הערב לקלה יותר
להכנה?

 
1. להכין מראש מזון ולאחסנו במקרר כך שתידרשו רק לפעולת

חימום.
למשל: ירקות מוקפצים אשר יכולים להעשיר את הסלט

והארוחה או ירקות מבושלים מסוג שעועית ירוקה, פטריות,
בצל, ברוקולי, כרובית, פלפלים וגם: טופו מוקפץ עם תבלינים,

בטטה אפויה, קטניות מבושלות, חזה עוף מוכן.
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2. לשטוף כבר בבוקר/צהרים את הירקות שיהיו מוכנים לחיתוך
ממש סמוך לארוחה.

 
3. להצטייד בעשבי תיבול, מיני אגוזים, שמן זית איכותי, טחינה

גולמית מלאה, לתיבול והעשרה של תבשילים וסלטי ירקות
שונים.

 
4. לבצע חלוקת מטלות בבית, כל יום חבר אחר אחראי על

הכנת סלט הירקות, ניתן ומומלץ לשלב גם את הילדים הגדולים
בבית.

לפניכם דוגמאות לארוחות ערב משביעות עם חלבון איכותי,
שומן ופחמימה (במידת הצורך, לא חובה):

 
1. סלט ירקות עם בטטה וטופו/ חזה עוף/ טונה – מיקס ירקות

שאוהבים, 100 גר' טופו מוקפץ/ חזה עוף/ טונה במים או
מסוננת משמן, יחידה בנונית של בטטה אפויה וחתוכה, כף שמן

שומשום (במקרה של טונה עם שמן ניתן לוותר על שמן
השומשום), 10 יחידות בוטנים, חופן כוסברה חתוך לפיזור מעל

הסלט.
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2. סלט ירקות עם גבינה בולגרית ועדשים/ ביצה קשה – מיקס
ירקות שאוהבים, 100 גר' גבינה בולגרית 5%, 4 כפות עדשים

ירוקות מבושלות/ ביצה קשה, כף שמן זית, תיבול עם זעתר,
פלפל שחור גרוס, מלח גס.

 

3. טוסט טעים לצד ירקות – 2 פרוסות לחם מלא, פרוסת גבינה
צהובה 15%, כפית רוטב פסטו, עגבנייה חתוכה, 100 גר' גבינת

ריקוטה 5%, 6-8 יחידות של זיתים, מלפפון ופלפל חתוכים.
 

4. ארוחה קלה – יוגורט עשיר חלבון, פרי חתוך, 3 כפות גרנולה
ללא סוכר.
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5. ארוחה חמה – ירקות מבושלים מסוג קישואים, חצילים, בצל,
ברוקולי, כרובית, פטריות, פלפלים, מתובלים עם שמן זית,

טימין, פלפל שחור גרוס ומלח גס, בתוספת של 200 גר' מנת
חלבון מסוג דג, חזה עוף או מנה מן הצומח עם לפחות 15 גר'

חלבון.
 

 
 

6. ארוחה חמה עם פחמימות – 200 גר' מנת חלבון מסוג דג,
חזה עוף או מנה מן הצומח עם לפחות 15 גר' חלבון יחד עם
תוספת פחמימנית מסוג אורז, בורגול, אטריות מכל הסוגים,

קינואה, קטניות.
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תזונה אופטימלית לעוסקים בפעילות גופנית תסייע ב:
 

1. עלייה במסת השרירים בגופנו.
 

2. ביצוע אופטימלי של אימוני כושר.
 

3. התאוששות נאותה בין האימונים.
 

4. מילוי מחסני המזון הנדרשים באימון (פחמימות ושומנים).
 

במקרים שבהם מתבצע אימון התנגדות בלבד ללא פעילות
אירובית, ניתן להסתפק בצריכת חלבונים ללא פחמימות, בשל

תרומתה של חומצת האמינו לאוצין לבניית השריר.
 
 

דגשים חשובים בתזונה שלכם לאימוני
כושר
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במקרים שבהם מתבצעים אימוני אירובי או ריצה ארוכים
ועצימים מעל שעה וחצי, מומלץ לשלב פחמימות יחד עם

החלבונים.
 

לפחמימות תפקיד חשוב בתפריט, לשם מילוי מחסני האנרגיה,
שמירה על יכולת ארובית גבוהה, אספקת גלוקוז למוח,

לפעילות השרירים ולמערכת העצבים המרכזית.
 

חלבונים מהווים את חומר הבניין העיקרי של התא בגוף האדם,
החלבונים בתפריט משמשים מקור לבנייה של חלבוני הגוף

והשריר.
 

לאורך היום ישנו יתרון לפיזור כמות החלבון היומית בכמה
ארוחות על פני אכילת החלבון בארוחה אחת גדולה.

 
צריכת חלבון בסמוך לשינה מגבירה את בניית החלבון במהלך

הלילה והבוקר ועשויה לשפר את העלייה במסת השריר.
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שומנים מספקים את מחסן האנרגיה הגדול ביותר בגוף האדם,
משמשים כחומר מוצא לבניית תרכובות חשובות בגוף,

מסייעים בספיגתם של ויטמינים מסיסי שומן.
 

ככלל, חשוב לשלב בתפריט על בסיס יומיומי דגנים מלאים,
קטניות, חלבונים, שומנים איכותיים, פירות וירקות.

 
על פי מחקרים, פריסה נאותה של הארוחות לאורך היום תשמר

או תעלה את מסת השרירים בגוף ותסייע בוויסות התיאבון
לאורך היום.
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אימוני התנגדות הפכו לספורט פופולארי וחשוב לשם מניעת
פציעות וחיטוב הגוף, גם לספורטאים אירוביים.

 
לשם עליה במסה הרזה יש לקיים אימוני התנגדות ע"פ פרוטוקול

אימון מומלץ ומותאם אישית.
 

בפן התזונתי ישנם כמה עקרונות חשובים ליישום:
 

במידה ואנו שואפים להוריד אחוזי שומן, קרי מסת שומן, יש לתכנן
תפריט תזונה אישי ומאוזן אשר מייצר גירעון קלורי יומי (משמע

פחות קלוריות מצרכי הגוף) בטווח של
400-500 קלוריות.

 
יש לתקצב בתפריט כמות גבוהה של חלבון. ההמלצה הרשמית

של ארגוני תזונת הספורט עומדת על 1.2-2 גר' חלבון עבור 1 ק"ג
משקל גוף ליום.

 

המלצות תזונה לצורך עליה במסת השריר
וחיטוב הגוף
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חלבון איכותי נמדד ע"פ הפרמטרים הבאים:
 

כמות החלבון במנת האכילה: מומלץ לספורטאים לשלב 4-6
ארוחות ביום עם מנת חלבון בכמות של 20-40 גר' לארוחה.

 
הערך התזונתי בנוסף לחלבון: שומן, קלוריות, ויטמינים

ומינרלים.
 

הרכב חומצות האמינו: מנת חלבון איכותית היא מנה אשר
מכילה 10-12 גר' חומצות אמינו חיוניות וביניהן בפרט חומצת
אמינו חיונית בשם לאוצין. חומצה זו מפעילה תהליכים בתוך

תא השריר אשר בונים חלבון ומומלצת במינון של 2-3 גר'
בארוחה.

 
תכולה גבוהה של לאוצין נמצאת במוצרי חלב, ביצים, טופו

ומוצרי בשר.
 

תכולה נמוכה של לאוצין נמצאת בקטניות, דגנים, אגוזים
ומוצרי סויה.
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מקור החלבון: אנימלי או צמחי, כאמור חלבון אנימלי יכיל כמות
גבוהה יותר של חומצות אמינו חיוניות.

 
קצב עיכול וספיגה :חלבונים מהירי עיכול הם מי גבינה, חלבון

ביצה לבן, סויה ובשר דל בשומן.חלבונים אשר מתעכלים לאט
הם קזאין (נמצא במוצרי חלב) ובשר שמן.

 
המשולש הקדוש לחיטוב הגוף – גירעון קלורי, אימוני התנגדות

ותפריט עישר חלבון יבטיחו לכם תוצאות ושיפור הרכב גוף.
 

במידה ואין תוצאות יש לבדוק את העומס הקלורי לאורך היום,
את תוכנית האימונים ואת מקומם של תוספי תזונת ספורט

בתפריט שלכם, תחת פיקוח והכוונה של דיאטנית ספורט
קלינית.
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תפריט טבעוני מאוזן יכול לספק את מלוא אבות המזון
הנדרשים לבריאות אופטימאלית.

 
עם זאת, בהשוואה לתפריט עשיר במזונות מן החי, ההכנה
הטכנית של המזון מורכבת יותר. על מנת להגיע לדרישות

התזונתיות מומלץ להכין מראש מספר תבשילים כגון מוצרי
סויה וטופו בעיבוד מינימלי, קטניות מבושלות לצד דגנים

ופחמימות.
 

יש לשאוף ל-3 ארוחות מאוזנות ביום אשר כוללות נוכחות של
חלבון צמחי יחד עם פחמימה/ירקות.

 
לעוסקים בפעילות גופנית קבועה מומלץ להוסיף שייק חלבון.

 
יש לבדוק בבדיקות דם ויטמין D, ויטמין B12 ומחסני ברזל

אחת לשנה.
 

טיפ הזהב של מירי:
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דיאטות ושמירה על המשקל – מהם הכלים
להצלחה? 

בואו נתחיל בזה שהדבר החשוב ביותר בתהליך ירידה במשקל
הוא לשמור על גרעון קלורי שלילי.

 
לכולנו יש סך קלורי יומי שאיתו נשמור על המשקל הנוכחי

שלנו, במידה ונעבור אותו נעלה במשקל וכשנאכל פחות נרד
במשקל.

 
הבעיה מתחילה בזה שלהמון אנשים אין מושג כמה באמת הם
צריכים לאכול ובנוסף לכך ההערכה הקלורית שלהם שגויה…

 
"אני לא אוכלת כלום ועדיין לא יורדת במשקל…"

 
"אחי, אני שומר על התזונה שלי ואוכל בריא ועדיין לא מצליח

להוריד את הבטן…"
 

שמענו את זה כל כך הרבה פעמים. 
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אבל כשנכנסים פנימה מגלים "הפתעות" ומספר קלורי שונה
לחלוטין מה "כלום" הזה שהמטופל/מתאמן מדווח…

 
גמבות, שמן זית, טחינה, רטבים, כמה עוגיות קטנות, אבוקדו,
מאכלים בריאים למיניהם (בריאים אבל עם ערך קלורי גבוה)

ועוד ועוד....
 

אבל עדיין עם כל זה, הם נמנעים מלחם לבן ופחמימות ועוד
מאכלים שמסיבה כזו או אחרת קיבלו "שם רע" והם בטוחים

שהכל בסדר עם התזונה שלהם.
 

האם קיים משהו מסתורי אשר מונע ירידה במשקל?
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הנה עובדה שחשוב לנו שתבינו: 
 

שום דבר לא דפוק אצלכם בגוף. הגוף שלכם עובד
בצורה שבה הוא עבד והתפתח במיליוני שנות

אבולוציה והוא יודע לעבוד בצורה טובה מאוד! 
 

אז כדי שנוכל להיות במאזן קלורי שלילי יומי ולרזות חשוב
שנהיה מודעים למנות שאנו בוחרים לאכול. 

 
אם לא נדע מה אנחנו אוכלים ומה הערכים התזונתיים שיש לנו

במזון לא נוכל להבין לאן אנחנו מתקדמים.
 

זה בדיוק כמו לנסות לרוץ מרתון עם כיסוי עיניים… אין לכם
מושג מה קורה ואיפה העמוד הבא שבו תיתקלו…
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כיצד ניתן לדעת את הערך התזונתי של
המזונות שאנו אוכלים? 

1. דרך שקילת המזון ובירור הערכים התזונתיים שלו באתרי
מידע שונים.

 
2. דרך בניית תפריט תזונה אישי עם דיאטנית ספורט.

 
3. דרך ניסוי וטעיה אישיים במסע התזונתי שלכם.

 
כבר בירידה של 5% ממשקל הגוף משפרים מדדי בריאות כגון:

הורדת ערכי סוכר בדם בצום, שיפור תפקודי כבד, שיפור
ברמות השומנים בדם.

 
זהו נתון חשוב מאוד אשר הופך ירידה של 3-4 ק"ג בהרבה

מקרים להצלחה חשובה!
 

טוב, דיאטה לא עושים כל החיים.... השלב החשוב הוא השלב
שלאחר הדיאטה.
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מה יכול לסייע להצלחת השמירה על המשקל? 
 

לאחר סינון של עבודות רבות במדע חולצו מאפיינים מעולם
התזונה, התנועה וההתנהגות אשר בהחלט מסייעים בשמירה

על המשקל.
 

אז מה עוזר לנו בשמירה על המשקל לאחר דיאטה?
 

1. בתחום התזונה – הקפדה על תבנית ארוחות קבועה ואכילת
ארוחת בוקר.

הרכב התפריט מבחינת חלוקת אבות המזון איננו משמעותי
בשמירה על המשקל.

תקצוב הקלוריות היומיות ע"פ הדרישה הקלורית, עליה
בצריכת פירות וירקות וירידה בצריכת סוכרים פשוטים חשובים

בעת ירידה במשקל.
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2. בתחום ההתנהגות – השתייכות לקבוצת תמיכה כלשהי או
איש מקצוע תומך, מדידת משקל קבועה ותיקון משקל בעת

עליה.
 

3. בתחום התנועה – כדי לשמור על המשקל יש להגביר את
ההוצאה הקלורית היומית ע"י הפעילות הגופנית שאנו מבצעים

כמו הליכה, עליה במדרגות וכל פעילות שהיא לא ישיבה או
שכיבה וגם ע"י אימוני הכושר השגרתיים, לדוגמא לעלות מ-3

יחידות של אימון בשבוע ל-5 יחידות של אימון בשבוע.
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הערה: עשינו את כל המאמצים כדי לוודא שהערכים התזונתיים
בכל מנה נכונים, אך חשוב להבין שיכולה להיות סטיה בהתאם

לגודל המנה האמיתי במסעדה.בנוסף, תוכלו להעריך מנה
דומה ממסעדה אחרת עם רכיבים דומים, לדוגמה: כריך חביתה

עם ירקות יהיה פחות או יותר עם אותם הערכים במסעדות
שונות (בהנחה ואין רטבים וממרחים נוספים).

עד כאן המידע המקדים שהיה חשוב לנו להעביר אליכם.
כמובן שתחום התזונה הוא עולם שלם וגדול עם מידע שרק
מתעדכן ומתפתח עם השנים, אבל אנחנו בטוחים שגם אם

תשתמשו במידע שקראתם עד לכאן תוכלו לשפר את הרכב
גופכם בעזרת תזונה נכונה ומאוזנת.

 
ועכשיו נעבור למנות שבחרנו לכם כאן. 

 
המנות מסוגי מטבח שונים וממסעדות ורשתות נבחרות

ואנחנו בטוחים שתאהבו את מה שתראו כאן למטה.ליד כל
מנה תראו פירוט ערכים תזונתיים מלא כך שתוכלו לדעת
בדיוק מה אתם מזמינים וכמה קלוריות, חלבון, פחמימה

ושומן יש בכל מנה.
 

פשוט ואפקטיבי!
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אז לא.. האמת שלא…
כשאני ומירי חשבנו על הרעיון הזה, להנגיש לכם מנות פופולריות

שתוכלו להזמין ועדיין להיות בשליטה על התזונה שלכם לא חשבנו
על כמות הפידבקים המטורפת שנקבל על הפרויקט הזה.

 
והאמת שזה היה נראה לנו פרויקט מעניין. 

 
לקחת מנות שאתם אוהבים ופשוט להנגיש עבורכם את המידע

התזונתי החשוב הזה. בדיוק כמו שתלכו לסופר ותקנו מוצר
באריזה סגורה שמאחוריה יש את טבלת הערכים התזונתיים

המלאה.
 

ברגע שיש לכם את הידע לגבי מה שאתם מכניסים לפה יש לכם
את הכוח והשליטה וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה

מהפרויקט הזה!
 

יש לכם מנה נוספת שבא לכם שנכניס למדריך??
 

כנסו לכאן:                                                                       
 ורשמו לנו איזו מנה תרצו שנבדוק 

ואולי היא תופיע בעדכון הבא.

זהו? נגמר?
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מוזמנים להישאר איתנו בקשר לעוד עדכונים שוטפים,
מתכונים וטיפים בתזונה וכושר 

קבוצת ווטס אפ סגורה ללא חפירות 
 

מירי חדד

רזי בן 

פייסבוק

פייסבוק

אינסטגרם

אינסטגרם

אתר

הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו:

אתר
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https://bit.ly/2SmNCxi
https://www.facebook.com/raziben.fit
https://www.instagram.com/miri_hadad_nutritionist/
https://www.instagram.com/razi.ben/
http://www.mirihadad.com/
http://raziben.com/
https://t.me/+NMBEtwF_xdQzZTNk

