
 

 

 

 
 

 

 

 

 ירוקים שייקים עם ניקוי חודש

 בוע השנילש תפריט הנחיות
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 יוצרים זכויותו ויתור כתב

 

, המחברים בידי לאו המשתמש בידי היא" ירוקים שייקים עם ניקוי יום 03"-ב המתוארים ותהליכים בהצעות שימושמ תוצאה בכל האחריות

 .הניקוי תכנית של מפיצים או ל"מו

 .הגופנית בפעילות או בתזונה שינוי כל לפני מוסמכים רפואיים בגורמים להיוועץ יש. בריאותי או רפואי ייעוץ מהווה אינו זה מדריך

 ללא, אחר או מכני, אלקטרוני, אמצעי בכל או צורה בכל ממנו חלק שום להפיץ או לשכפל לפרסם ואין אישי לשימוש מיועד הזה המדריך

 .ל"המו של ובכתב מראש הסכמה

 .בסרטון או בכתב המלצה עם תמיכתם את להראות תוכלו! אותנו שתפו בבקשה, זו בתוכנית המידע את נהנה אתה אם

 

 .ברנשטיין ליפה שמורות הזכויות כל ©

מובילה  דרך הלב . שלב שלב. ההזנה מתחילה בפנים. הזנה פנימית נכונהקיצוניים שינוייםבלי  זיכרו: מה שחשבו זה להזין את עצמנו באהבה.
. מסוים, תנו לעצמכם משהוא שיכול לענות על הצורך הזה גם אם זה לא כלול בתפריט למשהויש לכם תשוקה גם להזנה חיצונית נכונה. אם 

מהשבוע הראשון לפני האכילה בלחיצה לדקה ונשימות עמוקות. אם יש לכם זמן, לחיצה ת דוהיצמדו ככל שניתן למזון חי. זכרו להשתמש בנקו
אם אתם רוצים שחרר התמכרויות שליליות. נקודות הלחיצה עוזרות להזין את הגוף במגע ולהשבוע.  שלמדנותוכלו לעשות את הסבב המלא 

להתחיל את היום. אם יש לכם חשק למלוח או פחמימות  " כדינס "ג'ינג'רבמקום הקפה נסו משקה מחמם להתחיל איתו את הבוקר, 
ן מיובשים. הקרקרים עשירים בסיבים ועוזרים תשממלאות במקום חם או פסטה תוכלו להכין )או לקנות בחנויות טבע( קרקרים מזרעי פש

 לנקות את הגוף. אם בא לכם משהוא מתוק, קחו פרי כמו מנגו. 

 שבוע השניברוכים הבאים ל

התאימו את הקניות  אם נשאר לכם משבוע קודם אז הפחיתו. כם.של תקציבסתדר בומ זמיןש לפי מה הקניותמו את רשימת התאיהשבוע, 
ומה לא לפני שאתם עושים  להכיןבמלואו כדי לראות מה אתם רוצים  התפריט את מומלץ לקרוא לפי כמות הצריכה שלכם בשבוע שעבר.

 שאתם מכינים את שניהם. אם לא, תוכלו להפחית. כךורשימת הקניות מבוססת על  י מתכונים,שנ יםשמופיעיש מקומות  קניות.

תוכלו  , קלוריותאתם רוצים להפחית בכמות הסוכר או ה אםמפני שהם מאוד טעימים בשייקים ירוקים.  מתכוניםב ותמככב בננות :הערה
 2או אפרסמונים. יחס ההחלפה הוא דובדבנים קפואים ללא גלעין  ,אגסים, תפוחים, מנגו, פפאיה כמו רכים פירותבננות ב להחליף

 אשלגן. יותר סוכר ועם פחות משמשים הם גם תחליף אפרסמונים לכל בננה. 
 

  ?צמחי ברלמה כדאי להוסיף לשייקים 
רוב הירוקים שכללנו אפשר לקנות בסופר. אם אתם רוצים לקבל את מירב הערך התזונתי ולעזור לכבד שלכם יותר, תוכלו ללמוד על את 

כמו למשל כף האווז,  בר צמחי ישנםצמחי בר אכילים באזור שלכם ולהוסיף אותם לשייקים שלכם. עלים ירוקים מרירים הכי עוזרים לכבד. 
ככל שהעלים קטנים ורכים יותר יש בהם יותר ערך תזונתי. . שלכם לשייקים להוסיף שאפשר, (0ורגילת הגינה )שהיא מקור לאומגה  סרפד

העלי בייבי מכילים את כל מה שצריך כדי לגדול. ככל שאוכלים אותם סמוך לקטיפה, יש בהם גם יותר ערך תזונתי. חסה שיושבת שבוע על 
 כמו ספריש מידע על צמחי בר אכילים.  http://www.wildflowers.co.ilבאתר חלק מהערך התזונתי שלה. המדף במקרר כבר איבדה 

בקשו עזרה  .לעזור יכול אכילים וצמחי בר מרפא לצמחי אחר מדריך או קריספיל ניסים של" ובעולם בארץ מרפא לצמחי השלם המדריך"
 אישית מוסיפה מדי פעם חסת המצפן ואלו ורה.ים כדי לאתר עלים אכילים בסביבה שלכם. אני חממומ

 

 : לשבוע השני מתכוני בונוס

 ןתקרקרים מזרעי פש

זהו תחליף טעים ומשביע מאוד ללחם. יש אחות בקבוצת מטפלים שאני משתתפת בה שטעמה את הקרקרים והלכה לקנות מייבש כדי להכין 
 מיונז.-ולשים עליהם אבואותם מפני שהיא כל כך נהנתה מהם! תוכלו להתנסות בעצמכם 

מגשים, תוכלו להכפיל את הכמות. אם אין לכם מייבש, תוכלו להשתמש בתנור  9קרקרים. אם יש לכם מייבש של  43מגשים או  0-4-המתכון ל
 שלכם בחום נמוך.

בצל גדול, חצי צרור סלרי שיני שום קלופים, חצי  4גזרים חתוכים לחתיכות של כמה סנטימטרים,  2-0שלוש וחצי כוסות מים,  מרכיבים:
חתוך לחתיכות קטנות כדי שתוכלו לערבל עם פחות מים )תוכלו גם להעביר במעבד מזון אם קשה לבלנדר שלכם(, רבע כוס מיץ לימון, פלפל 
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וחצי כפית  חריף, *שלושת רבעי כוס צימוקים, שלוש וחצי כוסות זרעי פשתן לקישוט, חצי כוס זרעי שומשום טחונים, חצי כפית זרעי קימל
 כפות אבקת אצות ים או מלח סלרי. 2זרעי כוסברה. אפשר גם להוסיף 

דקות מראש. טחנו את זרעי הפשתן בבלנד יבש )אחרת הם לא ייטחנו( או מטחנה. שימו את  23* יש להשרות את הצימוקים  הוראות הכנה:
לא תוכלו להעביר אותם במעבד מזון( וערבלו. הוסיפו את הסלרי הגזרים וכוס וחצי של מים בבלנדר )וודאו שיש לכם בלנדר מספיק חזק. אם 

וערבלו עד לקבלת מרקם חלק עם שאר המים. שימו בקערה גדולה. שימו את מי ההשריה והצימוקים בבלנדר. ערבלו. הוסיפו את השום, פלפל, 
שתן הטחונים לקערה עם התערובת וערבבו לכמה בצל ומלח סלרי אם רצוי. הוסיפו לקערה עם תערובת הגזרים והסלרי. הוסיפו את זרעי הפ

דקות עד לקבלת מרקם חלק. העיסה הופכת 
עבה יותר כשזרעי הפשתן סופגים את 

הנוזלים, בדיוק כמו שהם סופגים רעלים 
 בגוף....

הכינו תבניות עם נייר אפיה )או השתמשו 
בתבניות מהמייבש(. מרחו את העיסה על 

טימטר. התבניות בשכבה קצת יותר עבה מסנ
פזרו מעל העיסה זרעי שומשום )או זרעים 

אחרים לקישוט לפי בחירתכם( והכניסו 
מעלות למשך  43.4למייבש או תנור בחום של 

שעות. זמן היבוש משתנה לפי  03-02
 03-02הטמפרטורה והלחות. הוציאו לאחר 

שעות. יתכן שתראו נקודות כהות, לחות יותר 
די באמצע הקרקר. חיתכו את הקרקרים כ

שיהיו יותר יבשים וקראנצים ויחזיקו מעמד 
יותר זמן. כדי להמשיך לייבש אותם הפכו את 

שעות  2-4הקרקרים והחזירו אותם לעוד 
 יבוש. 

כדי להכין קרקרים בטעם פיצה,  הערה:

גרם עגבניות מיובשות לחות, אבקת שום,  033-233אפשר לערבל ולהוסיף לתערובת 
 עגבניות בשלות. 2-0פל חריף ותבליני פיצה כמו אורגנו ופל

 נס -ג'ינג'ר

זה משקה טעים ומחמם לבוקר חורפי. המשקה מחמם תודות לג'ינג'ר, אך בלי 
לשרוף את המעיים או להעלות את חום הגוף לטווח קצר. צריכת מזונות ושתיה 
חמים מדי יכולים לשרוף את המעיים וגם לגרום לחום הגוף לרדת מתחת למה 

/שתיה. בג'ינג'ר נס אפשר ליהנות ממשהו מחמם בלי תוצאות שהיה לפני האכילה
בזכות  יתר אכילתמלוואי אלו, גם להפוך את הגוף לבסיסי וגם לעזור לנו להימנע 

 ולשחרר הגוף חומציות את לאזן המסייעיםהחום והמרכיבים הבסיסיים בה ש

  .סוכרל תשוקות

 פפריקה קורט)או כמה שתרצו(,  טרי ר'ינג'ג שורש מ"ס 0-2וף, קל לימוןמרכיבים: 
. ניתן להוסיף עלים ירוקים כמו פטרוזיליה, תפוחים 2, מטוהרים מים כוס, חריפה

סלרי או כל עלה ירוק אכיל אחר כדי להפוך אותו לארוחת בוקר משביעה וטעימה 
 מאוד.

 מערבלם ושותים! אופן ההכנה:
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 2 שבוע
  :השבוע יאתגר

 

 ליום ירוקים מיצים אוטיילים רוק רק לשתות. 1

 )ביום החמישי(.שלם 

 

כשאתם מזינים את עצמכם  עצמכם. לתפוס את 2

 .וגם לשים לב לטריגרים שלכם מהלב

 

אחת ולהשתמש בה נקודת לחיצה בחור . ל3

 פעם ביום עמוקות נשימות  בשילוב

 

 אין בכל מקרה .חלופיים מתכוניםל הצעות כםל לתת יכולתנו כמיטב נעשהו, אותנו ויידע, לכם םלא מתאי התפריטש יםמרגיש אתם אםזכרו: 

 .הלאה וכן, פפאיהב תפוז, אגסב תפוח, בננהב מנגו להחליף אפשר תמידבמאה אחוז.  המתכונים אחר לעקוב צורך

 .תרד או רומנית חסה עם קייל להחליףעלים ירוקים למשל  יסוג להחליףתמיד ניתן גם 
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 שני שבועל קניות רשימת

 

  :ים ירוקיםעל

 השימוש מותכ: הערה
 המתכון אםמשוערת. 

 התחילו, לכם מדי ירוק
עלים ירוקים  פחות עם

 .והוסיפו לפי הטעם

צרור  או: )וי'צ בוק 0
אסיאתיים  ירוקים

 (כרוב העלים  או יםאחר

 משי  חסה 0

 כרוב 0

 כוסברה 0

שן הארי )או עלים  0
ירוקים אחרים אם לא 

 מצאתם(
 שמיר )לא חובה( 0

קייל או חסה  2
 ורד/מסולסל

 מנטה 0

 תערובת עלי בייבי 2-0

 פטרוזיליה 0

 חסה אדומה 0
 חסה רומית 0
 תרד 4

 פירות

 מים(אדו) תפוחים 0

  (ירוק) תפוח 0

 בננות 24

 חצי קילו פטל שחור
פרסמונים אקילו וחצי 

  (וכמניותבשלים )או א

  (ירוק) ענבים 0

 מלון 2
 לימונים 2
 לימס 2
 מנגו 7

שקית פירות יער 
 מעורבים

 תפוזים 0
 פפאיה 2-0

 אפרסקים 2
 אגסים 4
 אננס 0

 חצי קילו פטל אדום
 קילו תותים

 

 

 ירקות

 אבוקדו 2
 סלק 0-2

 חבילת גזר
  יסלר 0

 0 שרי עגבניותקילו וחצי 
 ניםמלפפו

 שן שום 0
  ירוקבצל צרורות  2

 אדום פלפל 0

חבילת נבטים )או 
 בית(בשאפשר להנביט 

 עגבניות 00

 קישוא  0

 

 :אחרים מרכיבים

 )פלפל חריף( יןקא אבקת

  כמוןאבקת 

 קארי אבקת

 תמרים מג'הול 6

 מיובשות עגבניות

 טחינה

 מהיר במבט שני שבוע

 

יום  4יום  0יום  2יום  0יום  
4 

 7יום  6יום 

 שלום** צום מים קרבו
ראדיקלים 

 חופשיים

 **מארלי
 מינט

דרקון **
  כחול

צה  מנגו**
  צה

לב **
 הארי

 בהמא **

 מאמא

סנדוויץ  **סלריטו צום מים צהריים
 הג'ונגל

פפאיה *
 פודינג

שקיעה **
 בפריז

צ'ילי דל  בננאגס
 שומן

י **ראסט ערב
 נייל

מרק בלאדי 
וסלט  מארי

 קרני שמש

סלט *
 טרופי

מרק 
 גספצ'ו

 בוריטוסו

אדום **
  מתוק
וסלט 

 בלוברי

 **חמוצמתוק **מירנגה

 **רייזין סלרי

)העלאה 
 במשכורת(
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 * נדרשת הכנה מראש

וגם שהם ירוקים וחיים( מפני  raw foodאני אוהבת לכנות את השייקים הירוקים רוקטיילים )בגלל שיש בהם מזון חי, מסמל שייק ירוק. ** 
את הראש! להיפך, המצב הבריאותי רק  סובבשכיף לשתות אותם! כל לגימה היא באמת חגיגה של הנאה ושכרון חושים )חכו חכו( בלי ל

 וקטיילים המיוחדים שלכם!ררוקטיילים! זכרו לשתף אותנו בתמונה ומתכון של ה משתפר ככל ששותים יותר
 

 שנתחיל לפני

 של השבוע השני תפריטהראשון ב ליום עד, ביום השביעי של השבוע הראשון 6-7החל מהשעה  .שעות 24של  מתכוננים לצום מים אנו היום

 .בלבד מים נשתה(, מתי  התחלתם תלוי)בערב  7או  6בשעה 

 
בכדי לאפשר לכם להתמקד  לפנות קצת מקום במחשבות ובקיבה לשתי ארוחות, שלך הטבעי הרעבאת  לשחזר לכם עוזר שעות 24 של צום מים

וגם להתמקד בשתיית מים במקום אכילה. ידעתם  יותר לגבי המשך הניקוי םואופטימייקלים צום המים מאפשר לכם להרגיש  בהזנה מהלב.
אפס את גם מהצום . נכבדהלנו סוף סוף לתת לגוף שלנו כמות מים  מאפשרלאכול כשהם באמת צמאים? צום מים  הנטיישיש להרבה אנשים 

 וטעמים עדינים. פשוטים מאכליםתיהנו יותר מ 24 של צום חוש הטעם. אחרי

 
 מלוא את ולקבל לחוויה אלינו להצטרף מומלץ, יםיכול םאת אם. כלשהיכמובן שיש להיוועץ ברופא ואין צורך לצום אם יש בעיה רפואית 

 .מהניקוי היתרונות

 
פנות את ל יעזור זה .הפשוטו קלילה אכילת של ימים כמה ואחריו, צום של יום עם להתחילחשוב , זאת עם! ביותר המאתגר הוא הראשון היום
שימו לב לתהליך ים. האוכל לא הולך לשום מקום. גם מחר, הסופרים יהיו פתוחים. רעב קצת לישון ללכת יםיכול םאת. חדש למשהו הדרך

ותנו  השינה לפני מים כוס שתו .ו אותנו במייליםתפשבחרתם לעשות את הניקוי הזה לעלות וש תנו לסיבותשאתם עוברים בצום המים. 

 !ורעבים רענניםלעצמכם להתעורר 

 

 1 יוםשבוע שני: 

 

)תוכלו להכין לעצמכם את  .שתו שייקים ירוקים, צהרייםו בוקר ארוחות על בעיה רפואית שמונעת מלדלג יש אם.  00:33 עדשותים מים 
 ה"ג'ינג'ר נס"(

 

 ראסטי נייל :ערב ארוחת

 חופנים 0-2, בשל דבש מלון :מרכיבים
 הצורך לפי מים, תרד של גדולים

 

המים ערבבו את המלון ו :הוראות הכנה
, ערבלו ושתו התרד את הוסיפו, בלנדרב

 !לבריאות
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 2שבוע שני: יום 

 

 חופשיים! ראדיקאליםל שלום :בוקר תארוח

  ים.גדול סלרי גבעולי 0-4ים(, קפוא או יםטרי) וכמניותפרסמון או אא כוס, לקוביות חתוך אננס, חצי כוס בננות 2,מים כוסות 2 :מרכיבים
 

 מעולה רוקטייל זהוה. חלק תערובת עד לקבלת ומערבלים סלריה גבעולי את מוסיפים מכן ולאחרפרות הו מיםה את מערבלים :הוראות
 .סלריהמ ונתרן מהפרות טבעיים סוכרים ומספק עסיסי זה. גופנית פעילותלהטענה מחדש אחרי צום או 

 !חמצון נוגדי יותר אם אתם יכולים לקטוף פירות יער מקומיים תקבלו אפילו: הערה

 
 
 

 סלריטו :צהריים ארוחת

 תרד כוסות 2-0צים, קצו סלרי גבעולי 2, תפוח(, )או תפוז  אפרסקים 2, בננות 2, מים כוס :מרכיבים

 !ותיהנו החומרים כל את ערבלו :הוראות הכנה

 

 מרק בלאדי מארי :הערב ארוחת

 מרק קל ופשוט. כדי לגרום לו להיות יותר "מחמם" תוכלו להוסיף קצת פלפל חריף או שום.

 (חובה לא) הטעם לפי לימון מיץ, סלרי גבעולי 6, בינוניות עגבניות 0 :מרכיבים

 

ל א. בהדרגה סלריה גבעולי מוסיפים את, עגבניותה מערבלים את :הוראות הכנה
 הוא היחס, זה במתכוןעם חתיכות. ) המרק את השאירותערבלו עד מרקם חלק. 

כדי להעלות את מרק( ו)במקום שקדי  נבטיםהוסיפו ( עגבניה כלל סלרי גבעולי 2
 חלבון!ולהוסיף הערך התזונתי 

 קרני שמש סלט

 החס ראש, חצי מגורר סלק כוס, מגורר גזר כוס מרכיבי הסלט:

 

עם הגזר  מערבבים ותכים את החסה.שוטפים, מייבשים וח הוראות הכנה:
 חלבון.והלהעלות את הערך התזונתי כדי לקבל מרקם פריך וכדי  נבטים. הוסיפו הטעם לפי רוטבאת ה מוסיפים וסלק.

 , כף מיץ לימוןמגולענים תמרים 2אפשר קפואים(, ) וכמניותפרסמונים, תפוזים או אא כוס וחצי :הרוטב מרכיבי

 

 !מוסיפים לסלט ונהנים, החומרים כל את מערבלים :הוראות הכנת הרוטב
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  3 יום: שני שבוע

 

 מארלי מינט :בוקרת ארוח

 .הצורך לפי מים(, קטן חופן) נענע עלי( ביותר הטוב הוא דבש) כםבחירת פיל מלון :מרכיבים

 

 .שותים ונהנים ,, מערבליםנענעה עלי מוסיפים את .לחתיכות המלון גרעינים וחותכים אתהמסירים את הקליפות ו הוראות הכנה:

 

 הג'ונגל סנדוויץ :צהריים ארוחת

  חסה גדולים עלי 4-6, בשלות בננות 4-6 :מרכיבים

 

עלות את הערך ה, ולקרנצ'מרקם בחירתכם ל לפי נבטים להוסיף . ניתןכריך כמו ואוכלים חסהה עליב עוטפים את הבננות :הוראות הכנה
 והחלבון. התזונתי

 סלט טרופי :הערב ארוחת

 :עם אחד מהם ת הערבארוח את תוכלו להתחיל, הצהריים אחרירוקטייל  או לא נישנשתם פרי  אם

 בינוני בגודל אבוקדו, חצי פטרוזיליה או, כוסברה, טרי שמיר כוס, לימון מיץ כף, בינוניות עגבניות 2או  שרי עגבניות כוסות 2 :רוטבמרכיבי ה

 

 .חלקה שהתערובת עד, רשימהה סדר לפי, יחד המרכיבים כל את מערבלים :הוראות הכנת הרוטב

 

 לקוביות חתוך, עגבניה או מלפפון, קצוץ ירוק בצל 2-0, החמני של נבטי גדול חופן, בייבי עליתערובת  (יותר או) כוסות 0-4 :סלטמרכיבי ה

 לרבעיםחתוך , תפוז

 

להעלות את הערך התזונתי לקבלת מרקם פריך וכדי  נבטים הוסיפו רוטב.את הומוסיפים , סלטה את מרכבי יחד מערבבים :הוראות הכנה
 .והחלבונים
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 4 יום: שני שבוע

 

 דרקון כחול :בוקרת ארוח

 ותטרי או קפואות) וכמניותא כוס ,בננות 0, מים כוס :מרכיבים
או לחלופין כוס אפרסמונים, תפוזים או פירות עונה אחרים 

 פטרוזיליה של הגדול חופן(, לפי בחירתכם

 קייל. עלי 2

 

ומוסיפים את  בננותהו מיםה מערבלים את :הוראות הכנה
 .חלקה תערובת לקבלתמערבלים עד  .בהדרגה העלים הירוקים

 .כדי להגיע למרקם הרצוי מיםשחקו עם כמות ה

 

 פודינג פפאיה :צהריים ארוחת

 0, )*מושרים( תמרים 0, תפוזים 2, פפאיה כוסות 2 :מרכיבים
 לפי הבחירה אחרים ירוקים עלים או תרד כוסות

 

לקבלת מרקם  עד ומערבלים החומרים שאר את מוסיפים. נוזלית תערובת לקבלת עד יחד תפוזיםהו פפאיהה מערבלים את :הוראות הכנה

 .פודינג

 

  מרק גספצ'ו: ערב ארוחת

 במרק גספצ'ו מרענן. התחילו את ארוחת הערב

 כפיתחצי , , מיץ מליים אחדמלפפוןכוס , אדום פלפלחצי (, טוב זה מתוק) שרי עגבניותכוס וחצי  או, בשלות בינוניות עגבניות 2-0 :מרכיבים
 .קצוץ ירוק בצל, קצוצהה כוסבר כוס, (חובה לא) ןקאי פלפל קמצוץ, (חובה לא) שום שןחצי , כמון אבקת

נוזלית אך  תערובתשה משו לקישוט. ערבלו עדששי, ירוק ובצל כוסברהה למעט, ברשימה הסדר לפי החומרים כל את מערבלים :הוראות הכנה
 .תעדין גושי

 

 !בוריטוס

 .קצוץ ירוק בצל, קארי אבקת כפית, מעוך, קטן אבוקדו, קטנות לקוביות חתוכות, עגבניות כוסותוחצי  2 :המילוי מרכיבי

 

 .חסה עלי או כרובעלי  :בוריטוסמרכיבי ה

 

 ממלאים את עלי החסה או הכרוב במילוי אוכלים לבריאות! .מילויה מכינים את :הוראות הכנה
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 .....האתגר מתחיל!5 יום: שני שבוע

 

זכרו שאי אפשר להיכשל! בהחלטה להזין את עצמכם מהלב, יש רק הצלחות והזדמנויות להכיר את הצרכים האמתיים שלכם. האתגר היום 
 זה רוקטיילים של שלם יוםש יםמוצא םאתפותח הזדמנות, הוא לא חובה. מה שחשוב זה להוסיף רוקטיילים לתפריט שלכם באופן קבוע. אם 

לעצמכם מטרה נגישה יותר וקחו את האתגר בשבוע בחרו , עבורכם מדי יותר
 הבא. 

 לב הארי :בוקרת ארוח

שן הארי )ניתן למצוא בחנויות   עליגדולה של  חופן, בשלות בננות 2 :מרכיבים
(, עליך האהובמהסוג ) חתוכים תפוחים 2, טבע או להזמין מחקלאים אורגניים(

 מים כוס

 

מוסיפים את העלים  .בבלנדר פירותהו מיםה שמים את :הוראות הכנה

 .חלקה שהתערובת עדהירוקים ומערבבים 

 

 בננאגס :ת צהרייםארוח

 בננות 2אגסים חתוכים ללא גרעינים ) או כל פרי אחר בעונה(,  2 :מרכיבים
 מים כוסות(, קיווי מקולף וחתוך, ראש חסה, חצי קפוא או ותטרי) בשלות

 

 .נענע עלייפה בקישוט  בכוס מגישיםמערבלים,  :הוראות הכנה

 

 מירנגה :ת ערבארוח

 

עלים ירוקים  כוסות 0-2לבחירתכם(,  קפואים או טריים יער פירות ניתן להחליף בפירות העונה או) פפאיה , כוס וחצימנגו כוסות 0 :מרכיבים
  לפי בחירתכם

 

 .שתיים או בננהאם תרצו להוסיף קלוריות הוסיפו  הערה:

 

 .הרצוי למרקם להגיע כדי מים מספיק עם החומרים כל את מערבלים :הוראות הכנה
 הדליקו מוסיקת מירנגה, רקדו ושתו!

 

, תרצו טעם רוקטייל קליל אם. ירוקיםעלים הה על דלגו, פירות שייק אם תרצו רק :הערה

 .חסה או תרד, פטרוזיליה כמו, עלים ירוקים של כוסות 2 או 0 הוסיפו
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  6 יוםראשון:  שבוע

 מנגו צה צה :בוקרת ארוח

 תרומי חסה כוס, פטרוזיליה העונה לפי הבחיר(, כוס וחצי פירות של כוסות 4 או בערך) מנגו 4(, הצורך לפי יותר או) מים כוס :מרכיבים

 .חלקה שהתערובת עד לפי הסדר החומרים כל אתמערבלים  :הוראות הכנה

 

 שקיעה בפריז :צהריים ארוחת

 2, בינוניות בננות 0, תותיםכוס  :מרכיבים
 ך( הצור לפי) מים, תרדחופנים 

מערבלים, רוקדים צה צה,  :הוראות הכנה
 ושותים.

 אדום מתוק  :הערב ארוחת

 ענבים כוס, חתיכותחתוכה ל בננה :מרכיבים
חתוך, כוס וחצי עלי  ירוק תפוח, חצי ירוקים

)או עלים ירוקים אחרים לפי בחירתכם(  תרד
 ייםטר

 תפוחים, ענבים, בננהה את שמים :הוראות הכנה
 .חלקה לתערובתומערבלים עד  לנדרבב תרדו

 .ומגישים לכוסות יוצקים

 

 בלוברי סלט

 2 או) שרי עגבניות כוסות 2 :רוטבמרכיבי ה
אפשר גם כל ) אוכמניות כוס (,בינוניות עגבניות

, )השקדי או)כפות טחינה  0פרי אחר של העונה(, 
 (מיובש שמיר כף או) פטרוזיליה או, כוסברה, טרי שמיר כוס, לימוןכף מיץ 

 

 .חלקה שהתערובת עד יחד החומרים כל את מערבלים :הוראות הכנה

 

 אחרים ניתן להוסיף ירקות) לקוביות ךחתו העגבני או מלפפוןדק,  קצוץ ירוק בצל 2-0, בייבי עליתערובת ( יותר או) כוסות 0-4 :סלטמרכיבי ה
 אם כבר שמתם אוכמנוית ברוטב(., אל תשתמשו לא חובה ואפשר להחליף בכל פרי אחר בעונה) אוכמניות כוס כמו גזר או שמיר(, סלטל

 

 .נבטים להוסיףשאפשר  ןב. כמוברוטאת הומוסיפים  לסלט החומרים כל את מערבבים :הוראות הכנה
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 7 יוםראשון:  שבוע

 

 בהמה מאמא :ת בוקרארוח

 הצורך לפי מיםם, אדומשי  חסה עלי צרור, )אפשר להחליף בכל פרי אחר בעונה( פטל כוס, תותים כוס ,מנגו 2 :מרכיבים

 

 השתמשו לפי הצורך כדי לקבל את המרקם הרצוי. במים שימוש תוך, ביחד טלוהפ חסהם, התותיה, מנגוה מערבלים את :הוראות הכנה
 ותיהנו מהטעם! לחלוטין יםבשל במרכיבים

 

  צ'ילי :צהרייםת ארוח

 .המסורתית ילי'צודלת שומן ל בריאה אלטרנטיבההצ'ילי הזה הוא 

 

, אדומים פלפלים כוסות 2, קטנות לקוביות חתוכות, עגבניות כוסות 0 :מרכיבים
 קטנות לקוביות חתוכים

 ותארוז לאבשות, י) מיובשותלחות  עגבניות כוס 0/4חתוך, , קישואים כוס 0/4
 כמון כפית 0/4 לקוביות חתוך צלכוס ב 0/4(, שמןב

 

 והפלפלים עגבניותאת שאר ה מניחים. בבלנדרהיטב  קישואיםו מיובשות עגבניות, פלפל כוס, עגבניות כוסות 2 מערבלים :הוראות הכנה
 יוצקים את התערובת מעל ומגישים מיד. .הגשהת קערב לקוביות יםחתוכה

 

 חמוצמתוק :ת ערבארוח

 הרבה שתו .מחר הבוקר עד ארוחת  מלאכול והימנעו 6 עד הערב ארוחת סיימו את

 !לילהב מים

 

) או פירות עונה  קפואים יער פירות תערובת כוסות 0-2, בננות 4-4 :מרכיבים
 מים כוסות 0-2 , כמה חופנים עלי קייל ללא הגבעולים,אחרים לפי בחירתכם(

 (. יותרם רוצים מרקם נוזלי את אם עוד להוסיף)

 .מערבלים ונהנים :הוראות הכנה

 בהתאם לרמת הרעב שלכם. שייק אחד או שנייםשתו : הערה

 

 העלאה במשכורת( הסימן בראש השנה של צימוק וסלרי ל בהשראתרייזין סלרי )

 2, )או אפרסמונים או בל פרי אחר בעונה( חתוכים ללא גרעינים אגסים 4, תאנים או צימוקים, תמרים כפות 2, מיםאו כוס  כוסחצי  :מרכיבים
 קרח קוביות או קפואים אפרסקים, מנגו כוסחצי , ציםקצו סלריגבעולי  2, תרד וסותכ

 

ושותים  מגישים. חלקה תערובתקבלת ל ומערבלים עד החומרים שאר את מוסיפיםמערבלים את המים והפירות היבשים.  :הוראות הכנה
 לבריאות ולהעלאה במשכורת!

 


