
שאלותטבעתי!!?

צריכיםשאתם

עצמכםלשאתיןאת

עצמכםאתותשאלוטבעי

גולןשיר־לי
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גולןשיר-ליעצמואתלשאולצריךטבעונישכללשאלותתשובותלעשות?אפשרמהלא,ואם

להזמיןאפשרכמעטקפהביתכשבכל

מס־כשכלסויה,חלבבסיםעלהפוך

עדה

$TS1$מסעדה$TS1$

$DN2$מסעדה$DN2$לקו־ואתעצמהאתשמכבדת

חותיה

$TS1$לקוחותיה$TS1$

$DN2$לקוחותיה$DN2$לפחותמציעה

מתוח־לרוב)והןהחימןמוצריםנטולותמנות

כמות

$TS1$מתוחכמות$TS1$

$DN2$מתוחכמות$DN2$ברוטבפסטהמסתםיותרהרבהומעניינות

מלמדיםכשםקריםפרמזן(,שמץובליעגבניות

)נכוןבארץהבשרבצריכת%9כ־שלירידהעל

מפרסמיםמהמיינםטריםבשלניםוגם2013לסוף

שהטב־ברורדילמהדריןטבעונייםמתכונים

עונות,

$TS1$,שהטבעונות$TS1$

$DN2$,שהטבעונות$DN2$חייםאורחספורותשניםלפניעדשהייתה

חולף.מטרנדיותרהרבההיאכתמהוני,שנתפס

מוצרינטולתהיותהשבשלתזונההטבעונות

גםנחשבתודבש(ביציםבשר,)חלב,מהחימזון

שמ־המוצריםמכלהימנעות)כולליותרמוסרית

קורם

$TS1$שמקורם$TS1$

$DN2$שמקורם$DN2$לסביבהיותרוידידותיתחיים(בעליבניצול

להישאר.כדיכאן

בהוצאתאלהבימיםאורהרואהחדש,ספר

)שחיברובריאה״לטבעונות״המדריךפוקוס,

וברנדהמלינהוםנטוהאמריקאיותהתזונאיות

הדיאטניתבידיבעבריתמדעיתונערךדיווים

שרוצהלמימציעאופיר(,אוריתהקלינית

בפניםשכברלמיוגםהטבעונותלעולםלהיכנס

מינרלים,ויטמינים,ערכישלמפורטותטבלאות

המלצותצמחיים,במזונותופחמימותחלבונים

הגילולבנילילדיםגםבריאהטבעוניתלתזונה

ות־ספורטעםטבעונותלשילובעצותהשלישי,

פריטים

$TS1$ותפריטים$TS1$

$DN2$ותפריטים$DN2$.לדוגמה

הנפוצותלשאלותתשובותמתוכוליקטנו

אוטבעונותשלתהליךכשמתחיליםשעולות

בתוכו.נמצאים

dnhטבעונות

בריאותית?מסוכנת

התזו־המחברות,קובעותנפוץ,למיתוסבניגוד

נה

$TS1$התזונה$TS1$

$DN2$התזונה$DN2$אותההמאמציםאתמסכנתאינההטבעונית

אנשיםשמסכנתממהיותרלאבטחבתת־תזונה,

ואוכלג׳אנק־פודמבוססתמערביתתזונהבכך

עורףיתר,אכילתעלמצביעיםמחקריםמתועש.

באוכלוסייהיותרגדולהבשכיחותוהשמנהמשקל

הטבעונים.באוכלוסייתשכיחותםלעומתהכללית

נפוץ,חיונייםתזונתייםברכיביםחוסר

והןכלאוכליאצלהןהספר,מחברותמציינות

לנ־יכולהואמוסריים.וטבעוניםצמחוניםאצל

בוע

$TS1$לנבוע$TS1$

$DN2$לנבוע$DN2$גבוהה,באיכותמזונותשלמוגבלתמצריכה

שומניםשלעודפתצריכהאודלתזונתימגוון

דגש)השמיםמוסרייםטבעוניםאצלוסוכרים.

טבעוניתתזונהעלופחותהמוסרערכיעל

B12בוויטמיןבעיקרתזונתיים,חוטריםבריאה(

אתמוגזםבאופןהמגביליםבקרביותרנפוצים

תזונתם.

מצאוהאחרוןבעשורשנערכושוניםמחקרים

בהמ־)פירוטהיטבמתוכנןטבעונישתפריט

שך(

$TS1$)בהמשך$TS1$

$DN2$)בהמשך$DN2$יתרונותוהנהנאותה.תזונהלגוףמספק

גםלטבעוניםמהם:נהניםשטבעוניםבריאותיים

בגופםוהיחסכולסטרולשליחסיתנמוכותרמות

הטובלכולסטרולlddהרעהכולסטרולבין

HDDבאוכלוסייתמאשריותרטובלרובהוא

אתמיטיבשהואכיווןחשובזהיחםהכל.אוכלי

פינויםלצורךלכבדהכולסטרולעודפיהעברת

לחץמיתרלסבולפחותנוטיםטבעוניםמהגוף.

בז־כנראהאחרות,תזונהלקבוצותבהשוואהרם

כות

$TS1$בזכות$TS1$

$DN2$בזכות$DN2$תזונ־סיביםוצורכיםרזיםשרובםהעובדה

תיים

$TS1$תזונתיים$TS1$

$DN2$תזונתיים$DN2$יחסית.גדולהבכמות

התחלואהשיעוריכינמצאשוניםבמחקרים

11׳לב־נמוכיםהיווטבעוניםצמחוניםאצלבסרטן

לאלבריאות.מודעותבעליכללאוכליבהשוואה

אתמספקצמחיתתזונהשלסוגאיזהעדייןברור

להניחישאבלסרטן,מפניביותרהטובהההגנה

חשובתפקידממלאיםמהצומחמלאיםשמזונות

החיים.הירקותכמובןולצירםהזה,בעניין

מספיקלאכולאדאגאיך

טבעוני?אניאםחלבון

חשובמרכיבומהווהלאנרגיהמקורמשמשהחלבון

וליכולתהגוףלבנייתוחיוניובעצמותבשרירים

לצורךגםלחלבוניםזקוקיםאנחנושלו.התנועה

הורמוניםחיוניים,אנזימיםוהגנה,נוגדניםיצירת

וכמובןואלקטרונים,חמצןכמוחומריםוהעברת

היומיתהקצובההתאים.שלהשוטפתלתחזוקה

הגוף,משקללפינקבעתחלבוןשלהמומלצת

גרם8.0לצרוךאמוריםומעלה(18)מגילוכולנו

יום.מריגוףמשקלקילוגרםלכלחלבון

הספיגהמידתלפינקבעתהחלבוןאיכות

מכמותהמושפעתהליךהעיכול,במערכתשלו

החומצותותכולתהכנתו,ומשיטתבמזוןהסיבים

שבו.האמיניות

זר־דגנים,קטניות,הכולליומיתפריט

עים

$TS1$זרעים$TS1$

$DN2$זרעים$DN2$מהחומצותמספקתכמותמכילוירקות

מוכריםשילוביםלהן.זקוקיםשאנוהאמיניות

בדרום־מזרחואורזטופולקטניותדגניםבין

עדשיםארה״ב,בדרוםתירםולחםלוביהאסיה,

קרקריםעםלבנהשעועיתמרקבאתיופיה,וטף

שעועיתתבשיליבסקוטלנד,שועלמשיבולת

והמג׳דרהבדרום־אמריקהקינואהעםשחורה

במזרחחומוס(עםמלא,מקמחרצויהפיתה,)או

המיטבית.הכמותאתמספקיםהתיכון

מאוד,עשיריםהירקותבהםהסיביםנכון,

עובריםכשהםמהחלבוניםחלקאליהםוטופחים

בעייתילהיותשעלולמההעיכול,במערכת

שלהנבטהו/אוהשריהאולםטבעונית.בתזונה

הספר,מחברותמבטיחותודגנים,זרעיםקטניות,

מהצומח.החלבוןעיכולאתישפרו

לסוגיה,שעועיתכמוחלבוןעתירימזונות

ברזל,גםמספקיםסויהומוצריעדשיםאפונה,

ועלנוספים,חשוביםתזונתייםורכיביםאבץ

בדם.הסוכררמותבייצובעוזריםהדרך

להבטיחואיןשומןלגבימה

אומגהשלנאותהצריכה

מקורמשמשוהואהמזון,מאבותאחדהואהשומן

יותרקלוריות,מספקשומןגרםלגוף.אנרגיה

פחמימה,אוחלבוןגרםשמספקיםממהמפי

שמצי־מאלהפחותמשביעותבקלוריותומדובר

עים

$TS1$שמציעים$TS1$

$DN2$שמציעים$DN2$כק־נתפסהואלכןוהפחמימות,החלבונים

שור

$TS1$כקשור$TS1$

$DN2$כקשור$DN2$חיוניבמרכיבמדובראבלבמשקל.לעלייה

הורמוניםודמוייהורמוניםלייצורגםהמשמש

וכןבגוף,שונותבמערכותלשליטההמסייעים

והוויטמיניםמהפיטוכימיקליםחלקלספיגת

העור,לבריאותגםחשובהשומןהעיכול.בתהליך

והעצמות.השיער

רעים.ושומניםטוביםשומניםישנםכידוע,

במזונותהמצוייםאלההםהטוביםהשומנים

חל־עםאחתבחבילהומגיעיםמהצומח,מלאים

בון,

$TS1$,חלבון$TS1$

$DN2$,חלבון$DN2$פיטוכימיקלים,סיבים,מזוקקת,לאפחמימה

המקורותומינרלים.ויטמיניםושללחמצוןנוגדי

זר־אגוזים,הםטוביםלשומניםביותרהמרוכזים

עים,

$TS1$,זרעים$TS1$

$DN2$,זרעים$DN2$,וזיתים.קוקוסאבוקדו

דרו־ואומגהאומגהמסוגשומןחומצות

שות

$TS1$דרושות$TS1$

$DN2$דרושות$DN2$בת־השולטותמהתרכובותרבותלבניית

גובות

$TS1$בתגובות$TS1$

$DN2$בתגובות$DN2$וממלאותבגופנווהדלקתיותהחיסוניות

מערכתשלהתקיןבתפקודגםחשובתפקיד

לחומצותהצמחייםהמקורותוהראייה.העצבים

אוכליצורכיםשאותםאומגהמסוגשומן

פשתן,זרעימלך,אגוזיהינםמדגיםבעיקרכל

ושמןסויהפוליאצות,ירוקים,עליםצ׳יה,זרעי



מסוגשומןלחומצותהצמחייםהמקורותקנולה.

דלעת,גרעינישומשום,גרגיריהםאומגה

זרעישמןסויה,פוליצנוברים,חמניות,גרעיני

ועוד.תירםשמןענבים,

שומןחומצותשלעודפתמצריכהלהימנעיש

גרם13לצרוךהיאוההמלצהאומגהמסוג

שלמרוכזיםמקורותצריכתביום.אומגהשל

ביןהרצויהאיזוןעללשמורעשויהאומגה

ממליץהספרהאלה.השומןחומצותסוגישני

dhaepaשלטבעונייםתוספיםצריכתעל

הטבעו־שהמקורותהאומגהאת)המרכיבות

ניים

$TS1$הטבעוניים$TS1$

$DN2$הטבעוניים$DN2$ומיקרו־אצות.אצותהםלהןהיחידים

תקיןמשקלבעלילטבעוניםמומלץככלל,

צמחייםמזונותשליומיותמנותכ־לצרוך

אואבוקדוחציאחת)מנהבשומןעשירים

וזרעים(.אגוזיםכפות

הרבהכוללהטבעוניהתפריט

מלהשמין?אימנעאיךפחמימות.

המו־הדלקוהןהמזוןמאבותכמובןהןהפחמימות

ערף

$TS1$המוערף$TS1$

$DN2$המוערף$DN2$,האת־הרםולתאיהעצביםלמערכתלמוח

מים.

$TS1$.האתמים$TS1$

$DN2$.האתמים$DN2$משימותיואתימלאשהחלבוןלוודאכדי

לצרוךישאנרגיה,כמקורישמשולאהחשובות

פשוטותפחמימותפחמימות.שלמספקתכמות

ובירקותכפירותמקורןאםבריאותלהיותיכולות

שה־חשובכןכאלה.לצרוךוחשובעמילניים,לא

תזונה

$TS1$שהתזונה$TS1$

$DN2$שהתזונה$DN2$כמומזוקקות,לאפחמימותתכלולהיומית

ושעועית.בטטותקינואה,מלא,אורז

לה־צריכותבתפריטהפחמימותרוב

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$דגניםפירות,ירקות,כמוממזונות

להקפידוישוזרעים,אגוזיםקטניות,מלאים,

מהן.יגיעוהיומיותמהקלוריות%54%57ש־

הגזיםעםעושיםמהבן

סיבים?לאכילתהנלווים

אלההטבע״שלל״מטאטאנחשביםהסיבים

במ־ויעילקלמעברהמאפשריםהצמחחלקיהם

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,לב־תורמיםהםלזהמעבראבלהעיכול

ריאות

$TS1$לבריאות$TS1$

$DN2$לבריאות$DN2$הסוכרברמותלשליטההדם,וכליהלב

עשיריםמזונותתקין.משקלעלולשמירהבדם

עלהןמקוםיותרכללבדרךתופסיםבסיבים

ללעוסאותנומחייביםוהםבקיבה,והןהצלחת

שאנוהמזוןכמותאתשמקטיןמהיותר,אותם

קלוריתצפיפותבעליגםרובםבארוחה.אוכלים

במחירומלאותשובעלתחושתותורמיםנמוכה,

נמוך.קלורי

סיביםיותרכללבדרךאוכליםטבעונים

שמ־הגזיםבבעייתנתקליםולכןכל,מאוכלי

תלווה

$TS1$שמתלווה$TS1$

$DN2$שמתלווה$DN2$הםהגזיםהגוף,מבחינתסיבים.לאכילת

מפניהגםהמעיעלמגיניםהםחיוביתתופעה

צמיחתאתמעודדיםלסרטן,להובילשעלולנזק

חומ־רמתעלושומריםהידידותייםהחיידקים

ציות

$TS1$חומציות$TS1$

$DN2$חומציות$DN2$העיכול.במערכתתקינה

פעמים1025גזיםפולטיםאנשיםבממוצע,

ומו־חברתיתלבעיהלהפוךשעלולמהביום,

ביל

$TS1$ומוביל$TS1$

$DN2$ומוביל$DN2$הקטניותצריכתאתלצמצםבינינומעטלא

ממנה.להימנעכדיבסיביםהעשיריםוהמזונות

בטעות,מדוברהתזונאיות,שלשלדידןאלא

לריבוי)וגורמיםבסיביםהעשיריםהמזונותשכן

מציעות:הןלכןוחשובים.בריאיםגזים(

סגור.ובפהיותרלאטלאכול

היטב.המזוןאתללעוס

מוגזים.משקאותמשתייתלהימנע

לאכולולהפסיקיותרקטנותארוחותלאכול

שבעים.809־?כשאתם

זרעישומר,זרעיהקטניותלתבשילילהוסיף

וכורכום.ג׳ינג׳רשום,קינמון,שחור,פלפלאניס,

פרוביוטיקה.תוסףליטול

מסוימים.מזונותאכילתלפניפחםטבליותליטול

הקטניותכמותאתהדרגתיבאופןלהגדיל

יום.מדיהנאכלת

לפ־שעות12למשךהשעועיתאתלהשרות

חות

$TS1$לפחות$TS1$

$DN2$לפחות$DN2$להר־אוהבישוללפניהיטבאותהולשטוף

תיח

$TS1$להרתיח$TS1$

$DN2$להרתיח$DN2$האשאתלכבותמים,עםבסירקצרותאותה

ולבשללסנןואזכשעתיים,במיםאותהולהשאיר

טריים.במיםאותה

קטניות.להנביט

יבשים.ולאטרייםבפוליםלהשתמש

פוליכמוקטניות,שלקטניםזניםלהעדיף

ירוקה.ואפונהעדשיםאזוקי,שעועית
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