
האנציקלופדיה 
של המיצים

פט קרוקר וסוזן איגלס

מהדורה חדשה של "להוציא את המיץ"

עריכה מדעית: גבריאלה מזור
הקדמה למהדורה העברית: ד"ר פנינה בר-סלע



  

   

Authorized translation from the English language edition of: 
The Juicing Bible 
By Pat Crocker and Susan Eagles   
Published by Robert Rose Inc. 

  Copyright 2000 by Pat Crocker and Susan Eagles  

 

   האנציקלופדיה של המיצים
  מתכוני מיצים לבריאות וחולי

  239-562: דאנאקוד

  ")להוציא את המיץ": בשם (2007 – מהדורה ראשונה

  2011 –שנייה מהדורה 

  1 2 3 4 5 6 :הדפסה

  כל הזכויות שמורות להוצאת פוקוס

2007  

  או קטעים , לשכפל ולצלם את הספר, אין להעתיק

  אופטי , ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני

  ללא אישור מראש , או מכני לכל מטרה שהיא

  בכתב מהוצאת פוקוסו

   52108, ג" ר863ד "ת, הוצאת פוקוס

  03-5746513: פקס, 1-700-700-212 :'טל

  www.focus.co.il: אתר אינטרנט

  info@focus.co.il: דואר אלקטרוני

ÌÂ‚¯˙  
  בתיה זיסו

ÎÈ¯Ú‰ ˙ÈÚ„Ó  
  גבריאלה מזור

‰‰‚‰Â ÌÈÈÈÚ‰ Á˙ÙÓ  
  שרית ילוב

˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÎÈ¯Ú  
  תמי טרכט

   ÙÈËÚ‰עיצוב

  

     לוחות

  מ"חלפי בע

     הדפסה

  מ"פרינט בעSטופ

     כריכה
  מ"כריכיית אהרון בע

  הפצה לחנויות 

   ליאור שרף
  מ "שיווק והפצה בע

    09-7498555: 'טל
  09-7498844: פקס

  

  
¯·ÁÓÈÌÈ¯ÙÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Â ¯ÙÒ‰ Robert Rose ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÏÎ ˙‡ Â˘Ú ÒÂ˜ÂÙÂ‰˘ ˙Ó ÏÚ· Ú„ÈÓ ¯ÙÒ

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˜ÈÂ„Ó ‰È‰È ‰Ê .„ÓÏÏ ‡È‰ ¯ÙÒ‰ ˙¯ËÓÔÎÏÂ  Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ Â· ˙Â‚ˆÂÓ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÈÂ„Ú‰ 
Ú„ÈÓ„·Ï·  .ÂÓ‰ Ú„ÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡‡·Ï˘ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‰Ê ¯ÙÒ· ÌÈÈÓˆÚ ÏÂÙÈË Â‡ ‰Á·‡  .ÔÎ ÂÓÎ ,

‡Â‰˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË Ï˘ ‰ÈÈÁ„Ï Â‡ ‰Ï·˜Ï ‰˜„ˆ‰ Â· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ , Â‡ Â‡ ‰ÈÚ·· ÏÂÙÈË Í¯ÂˆÏ
È‰˘ÏÎ ‰ÏÁÓ .‰Ê ¯ÙÒ·˘ ˙ÂˆÚ‰ ÌÂ˘ÈÈ ,„·Ï· ‡¯Â˜‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡Â‰ .˙‡Ê ¯Â‡Ï , Ï·ÂÒ˘ Ì„‡ ÏÎ

È‰˘ÏÎ ˙È˙Â‡È¯· ‰ÈÚ·Ó ,ÌÈ„ÏÈ ,ÓÂ ˙Â¯‰ ÌÈ˘È ÈÓ Â‡ ˙Â˜È˘˙ÂÙÂ¯˙ ÏËÂÌ˘¯Ó  - ıÚÂÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ 
 Ï˘ ÚÂˆÈ· ˙ÏÁ˙‰ ÈÙÏ Â‡ÙÂ¯· ÏÎ ˙ÈÎÂ˙˙È‡ÂÙ¯ .¯·ÁÓÈ  ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Â ¯ÙÒ‰Robert Rose 

ÒÂ˜ÂÙÂ˙¯Á‡ Â‡ ˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÎ· Â‡˘È ‡Ï  , Ì‰˘ÏÎ ÌÈ˜ÊÏ)ÌÈÙÈ˜Ú Â‡ ÌÈ¯È˘È ( ÂÓ¯‚ÈÈ˘) Â‡
ÂÓ¯‚ ÈÎ ÔÚË˘ (ÛÂ‚ Â‡ Ì„‡ ÏÎÏ ,ÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â·˜Ú·‡·¯ÙÒ· ‰Ê  .ÔÈ‡ ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ‡˘Â Â‡ 

˙ÂÈÂÚËÏ ,È‡ ÌÈ˜ÂÈ„Â‡ ¯ÙÒ· ˙ÂËÓ˘‰  . ˙ÂÈÂÚË ÂÏÙ Ì‡¯ÙÒ· ,·Ï ÌÂ˙· Â˘Ú Ô‰. 



 

 

  
  תוכן העניינים

  9....................................................................................................................................הקדמה למהדורה העברית

  11...................................................................................................................................העורכת המדעית תהקדמ

  12..................................................................................................................................................................פתח דבר

  13.........................................................................................................................................................................מבוא

  16...........................................................................................................................................................כללים מנחים

  18..........................................................................................................................................................מסחטות מיץ

  19............................................................................................................................................ ומעבדי מזוןבלנדרים

  21....................................................................................................מרכיבי המתכונים: 1חלק 

   22.................................................................................................... המיץמסחטתמצרכים המתאימים ל

  24............................................................................................................................................צמחי מרפא

  63......................................................................................................................................................פירות

  71......................................................................................................................................................ירקות

  78.......................................................................................................................................מצרכים אחרים

  83.....................................................................................................בעיות בריאותיות: 2חלק 

  84..................................................................................................................................אבנים בכיס המרה

  85.........................................................................................................................................אבנים בכליות

  86.......................................................................................................................................................איידס

  87........................................................................................................................)אימפוטנציה(אונות -אין

  88...................................................................................................................................................אלרגיות

  89.........................................................................................................................................אנדומטריוזיס 

  91.....................................................................................................................................................יהאנמ

  91............................................................................................................................)בצקת(אצירת נוזלים 

  93...............................................................................................................................................בעיות כבד

  94.................................................................................................................................................בעיות לב

  95................................................................................................................................................בעיות עור

  97........................................................................................................................בעיות פוריות אצל גברים

  98.........................................................................................................................בעיות פוריות אצל נשים

  99.............................................................................................................................גזים במערכת העיכול

  100.......................................................................................................................................דחף מיני נמוך

  101....................................................................................................................................................דיכאון



  

 

  102................................................................................................................)אוסטאופורוזיס(דלדול עצם 

  103.......................................................................................................................................דליות וטחורים

  104.............................................................................................................................................דלקת גרון

  105......................................................................................................................)סינוסיטיס(דלקת גתות 

  105...........................................................................................................דלקת מפרקים שגרונית וניוונית

  107...................................................................................................................................דלקת סמפונות 

  108...............................................................................................................הגדלה של בלוטת הערמונית

  109...............................................................................................................................................הזדקנות

  110.....................................................................................................................................................היריון

  111....................................................................................................................................................הנקה

  112.....................................................................................................................הפרעות במחזור החודשי

  113.............................................................................................................................הפרעות קשב וריכוז

  114...............................................................................................................................................הצטננות

  115..................................................................................................................................הרפס סימפלקס

  116..........................................................................................................................................השמנת יתר

  117.............................................................................................................................................התקרחות

  118........................................................................................................................................)לופוס(זאבת 

  120............................................................................................................................זיהומים בדרכי השתן

  121............................................................................................................................)הנגאובר(חמרמורת 

  121........................................................................................................................................טרשת נפוצה

  122.............................................................................................................................................כאבי ראש

  123......................................................................................................................................כיבים עיכוליים

  125...........................................................................................................................................כשל חיסוני

  126........................................................................................................................מחלות מעיים דלקתיות

  127.........................................................................................................................................מחלות סעיף

  128........................................................................................................................................מחלות עיניים

  129......................................................................................................................מחלת אלצהיימר ושיטיון

  131....................................................................................................................................מחלת פרקינסון

  132..................................................................................................................................................מיגרנה

  133..................................................................................................................מניעה של מחלות סרטניות

  134...........................................................................................................................................מצבי חרדה

  135.............................................................................................................................................נדודי שינה

  136...................................................................................................................................................סוכרת

  137...................................................................................................................................................עייפות

  138.......................................................................................................................................)גמילה(עישון 



 

 

  139..................................................................................................................................................עצירות

  140.......................................................................................................................................פיברומיאלגיה

  142....................................................................................................................................................צרבת

  143..........................................................................................................................................קלקול קיבה

  144..................................................................................................................................................קנדידה

  145........................................................................................................................................)גאוט(שיגדון 

  146..................................................................................................................................................שלשול

  147...................................................................................................................................................שפעת

  148......................................................................................................................................שרירנים ברחם

  149..........................................................................................................................תסמונת המעי הרגיש

  150...............................................................................................................תסמונת התשישות הכרונית

  151...............................................................................................................................תסמיני גיל המעבר

  152.............................................................................................................)היפוגליקמיה(סוכר בדם -תת

  153...............................................................................................................המתכונים: 3חלק 

  154..........................................................................................................................כללים להכנת מיצים

  157............................................................................................................................................מיצי פירות

  169............................................................................................................................................מיצי ירקות

  187................................................................................................................................משקאות מיוחדים

  201....................................................................................................................................מעדנים קפואים

  213............................................................................................................שייקים ומעדני שאריות נוספים

   229...................................................................מרירים ומנקי רעלים, משפרי עיכול, משקאות מתאבנים

  241..........................................................................................................................................תחליפי חלב

  247.........................................................................................................................................תחליפי קפה

  255...............................................................................................................טוניקמשקאות חליטות תה ו

  279....................................................................................................הפניותפחים ונס: 4חלק 

  280.....................................................................................................................אלרגיות למזון  :'נספח א

  282......................................................................................................................שילובי מזונות  :'נספח ב

  284................................................................. בתקופת ההיריוןאינם מומלציםצמחי מרפא ש  :'נספח ג

  286.......................................................................................................................................מילון מונחים

  292................................................................................................................................................ביבליוגרפיה

  293............................................................................................................................................מפתח עניינים כללי

  307..........................................................................................................................................מפתח לצמחי מרפא

  316.....................................................................................................................................................מיציםמפתח ל



  מבוא

   

9

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  הקדמה למהדורה העברית  

  
. ספר המיצים שלפנינו חושף מגוון של מתנות למרפא ובריאות בשותפות עם הטבע

הן על צמחים המשמשים לנו כמזון והן , זהו ספר רחב יריעה שכולל מידע רב ערך
בספר מובא ידע מעשי כיצד לשלב צמחי . על צמחים המשמשים בעיקר למרפא

  . שאנו שותים כשיגרה יומיומיתבמיצים, מרפא אלו לתועלתנו

כאשר היערות שלטו בנוף , בזמן קדום, אגדה אינדיאנית עתיקה מספרת שפעם
בעלי החיים חיו ביערות וגם האדם מצא , הצמחייה הייתה עשירה ופורחת, הארץ

  .את מה שדרוש למחייתו בשפע העצום שגדל וצמח בתוך היער

ניקו חלקות , הם כרתו עצים. ערהאנשים התרבו והתחילו לברא את הי, והנה...
כך יצאו להם האנשים מתוך היער והתיישבו . והתחילו לבנות בתים וערים, אדמה

  .אשר נשארו ביער, במקום אחר ושכחו את המתנות שנתן להם הבורא

הם כנסו אספה . הלך והצטמצם שטח המחייה של הצמחים ובעלי החיים, במקביל
יושב הראש האספה היה . הפסיק לכרות עציםכדי לטכס עצה כיצד לגרום לאנשים ל

האספה החליטה לשלוח את הדוב לאנשים עם מסר של . כמובן האריה מלך החיות
  . שלום

אבל עוד לפני שהצליח להגיע , הדוב התקרב אל בתי האנשים כשליבו רחב ואוהב
. הם הוציאו את הרובים והרגו את הדוב. לבתים ראו אותו האנשים ונבהלו מאוד

הם חשבו שאולי הדוב מפחיד . ו מאוד חיות היער וכינסו אסיפה נוספתהצטער
הלכה האיילה עם מסר של שלום . ולכן החליטו לשלוח את האיילה החמודה, קצת
יצאו האנשים . התקרבה לבתי האנשים וליחכה את הדשא והפרחים בגינתם, בליבה

  .עם הרובה והרגו גם אותה

מלך , ינסנג'הפעם קם הג.  מה לעשותהתכנסו שוב תושבי היער לאספה וחשבו
הוא איננו מבין שהאלימות רק יוצרת אלימות . נפש האדם חולה: "הצמחים ואמר

ניצור , בואו נשנס מותניים. תפקידנו לרפא את נפש האדם, אנחנו הצמחים. נוספת
בתוכנו את חומרי הריפוי לגוף ולנפש ונאפשר לאדם לקטוף אותנו ולאכול אותנו 

  ".ת גופו ונפשוכדי שירפא א

חוקר ומחפש את המתנה הגדולה שהצמחים נותנים לו , מאז ועד היום האדם לומד
  ...אנו רק צריכים לדעת לבחור ולהשתמש בתבונה במתנה זו. באהבה

כיוון שהמיץ מכיל את כל המזינים של אותו צמח , למיצים יש יכולות ריפוי רבות
" אנרגיית החיות"ושומר על ) מיקליםאנזימים ופיטוכי, מינרלים, כלומר ויטמינים(

  ).בלתי מבושל(שנמצאת בכל מזון חי 

המיצים לא דורשים מאיתנו להשקיע כוחות רבים בעיכול שלהם ונספגים במהירות 
  .לתוך מערכת הדם ומשם מובלים לתאים לתפקידם המרפא

, שורש(הנסחטים מהצמח השלם או מחלקיו השלמים , לחומרים המזינים שבמיצים
ההשפעה של כל אחד מהמרכיבים שבו , כלומר, יש תכונות סינרגיות)  עלים,פרי

בניגוד למיצוי (על ידי השפעה הדדית של החומרים הנוספים שבאותו צמח, מתחזקת
  ).חומר אחד מתוך הצמח

יתרון נוסף למיצים הוא שכמות הירקות או הצמחים שמוכנסים לכוס מיץ היא 
  .ת זו בסלטגדולה בהרבה מיכולת אדם לאכול כמו
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מדברים על , שעדיין לא הוכחו מדעית, חשוב לציין שמקורות מיסטיים שונים
אנרגיה . שנמצאת במזון חי בכלל וכמובן במיצים) לא הקלורית(האנרגיה הרוחנית 

ברעננות , אך מורגשת מאוד במרץ, אמנם לא ניתנת כרגע למדידה בכלים מדעיים, זו
  .וביצירתיות שהיא משרה על כל אדם

בספר שלפנינו מובאים מתכוני מיצים טעימים ובנוסף מועילים בבעיות בריאות 
על התכונות של , ספר זה נותן ידע תיאורטי רב שמגובה במחקרים מדעיים. שונות

כמו כן בספר ידע מעשי רב כיצד לשלבם . הצמחים ועל סגולות המרפא שלהם
 אסור להשתמש הספר מתריע ומודיע למי. במיצים אחרים ואיך לסחוט אותם

  .בצמח מסוים

ולחיים , נותן לקורא את הכלים לבריאות" האנציקלופדיה של המיצים"הספר 
הוא מדריך ומלמד שיטה פשוטה לטיפול . ארוכים בתיאום עם מתנות הטבע

  . ינג על ידי שיפור התפקוד של כל מערכות הגוף והנפש'אייג-עצמי ולאנטי

מיקה של משמעות הבריאה והיצירה ספר זה מלמד אותנו דרך להתבוננות מע
, שנולדנו איתם, כוחות הריפוי שבתוכנו. הגדולה של האמן שאנו קוראים לו אלוהים

אם רק ניתן את , ומגיבים אליהם בעוצמה, בצמחים, הם בקשר עם אלה שסביבנו
  .האפשרות לכך

דרך הספר מתחדשת הידיעה שיש בכוח הבחירה המודעת שלנו לקבוע את גורלנו 
  . עתידנו לחיים בריאים יותרואת 

  .נודה על המתנה שקיבלנו וניישמה

  

  ).Ph.D(סלע -ר פנינה בר"ד

  .ר לביולוגיה רפואית ולתזונה"ד

  .  מרכז לבריאות ולריפוי טבעי במושב אמירים–" התחדשות"מנהלת את מרכז 

  04-6989666: 'טל

   WWW.HITCHADSHUT.CO.IL: אתר אינטרנט
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  מבוא  

  
מסעדות ודוכנים , כיום ניתן למצוא בערים רבות ברחבי העולם המערבי בתי קפה

אולם , מפתה לחשוב שזוהי אופנה חדשה. צים טריים טבעייםמיוחדים המוכרים מי
בעידן זה של מזון מהונדס . מדובר למעשה בביטוי מחודש של מנהג עתיק יומין

המחודשת הזו של " תגלית"ה, מעובד יתר על המידה ועמוס בחומרים כימיים, גנטית
  .מיצים טבעיים מעולם לא הייתה מבורכת יותר

כי הסיכוי של אנשים שמרבים באכילת פירות וירקות עוד ועוד מחקרים מראים 
 פירות וירקות ממעיטים באכילת מזה של אנשים הנמוך במחציתללקות בסרטן 

 למלחמה בסרטן אין זה פלא אפוא שהאגודה.  או שאינם אוכלים מהם כללטריים
 מנות של פירות טריים 3- מנות של ירקות טריים ו5בארצות הברית ממליצה לאכול 

הפיטוכימיקלים המצויים בפירות ובירקות הם המפתח למניעה של מחלות . יוםמדי 
דלקת , מודרניות רבות נוספות כמו מחלות לב ומחלות מגבילות כמו אסתמה

  .מפרקים ואלרגיות

אולם גם האדם הממושמע ביותר יתקשה לאכול כמות כה גדולה של פירות וירקות 
 משקאות מעורבלים ומעדני, צים טרייםמי? מדוע שלא נשתה אותם, אם כך. מדי יום

 פירות וירקות קפואים הם דרך קלה וטעימה להבטיח שאתם וילדיכם תקבלו את 
  .שלכם"  המנות היומיות8"

  היתרונות הגלומים בשתיית מיצים סחוטים  

   ÌÈˆÈÓ‰ÛÂ‚· ˙Â¯È‰Ó· ÌÈ‚ÙÒÂ ÌÈÏÎÚ˙Ó. כמו גם במיצים ( בפירות וירקות שלמים
  ומינרליםE- וA ,Cהוויטמינים , פיטוכומיקלים, נלכדים אנזימים, )המכילים חלקי פרי

יוד ומגנזיום בסיבים התזונתיים שאינם מתעכלים , נתרן, אשלגן, נחושת, כמו ברזל
מהתאית " משתחררים"אולם כשמרכיבי תזונה אלה . ואינם יכולים להיטמע בגוף

לשם ( דקות 15 בתוך הם יכולים להגיע לתאי גופנו, המצויה בחלקי הירק או הפרי
משך הזמן שלוקח למרכיבי תזונה אלה להגיע מחלקי פרי בלתי מרוסקים , השוואה

כך נחסכת מן הגוף האנרגיה הכרוכה בעיכול המזון והוא ). לתאינו הוא שעה שלמה
 לפני או אחרי פעילות גופנית או בעת החלמה, יכול לנוח שעה שהוא מתנקה מרעלים

  .ממחלה

Ï ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈˆÈÓ‰ÌÈÓ Â. התאים שלנו מכילים בעיקר מים הדרושים לתפקודם 
 שלא –מיץ טרי .  כוסות מים ביום8זו הסיבה לכך שעלינו לשתות לפחות . התקין

לגוף   מספק– )שדורשים מהגוף מים לפירוקם(משקאות קלים ואלכוהול , כמו קפה
 את כל את כמות המים הדרושה לו כדי לחדש את מלאי הנוזלים בגוף ולהעניק לו

 מיצים טריים, בנוסף. האנזימים והפיטוכימיקלים הדרושים לו, המינרלים, הוויטמינים
מעלים את רמת הבסיסיות של הגוף וכך מאפשרים תפקוד תקין של מערכת החיסון 

  .ומסייעים לחילוף חומרים יעיל בגוף

ÂÙÂ‚ ˙‡ ÌÈ˜Ó ÌÈˆÈÓ‰.מאחר שפעולת הסחיטה מסלקת את הסיבים התזונתיים  ,
יש השפעה משלשלת המסייעת לנקות את ) במיוחד למיצי הפירות(למיץ הטבעי 
מסייעים , כולל המעי הגס, ניקוי הגוף מרעלים וניקוי דרכי העיכול. הגוף מרעלים

 הניקוי אף גורם לחילוף החומרים בגוף להיות. לחשיבה צלולה ולאיזון מצב הרוח
  . הגוף ישוב למשקלו הטבעי והנכון,ואם מקפידים לאכול מזון מלא ובריא, יעיל יותר
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 ˙‡ Â· ÌÈ¯¯ÂÚÓ ÌÈˆÈÓ‰ÌÈÈÁ‰ ıÂˆÈ. כשאנו שותים מיצי ירקות ופירות טריים 
כוח . "הירוק שקיים בכל הצמחים באשר הם" כוח החיים"אנו מכניסים לגופנו את 

הטבעי ומעורר החיוניות אובד בתהליך העיבוד והאחסון של הפירות " החיים
  .והירקות

ÌÈˆÈÓ‰ ÌÈÏÈÎÓ È„‚Â ÔÂˆÓÁ.פירות וירקות עשירים בנוגדי,  צמחי מאכל ומרפא 
, חמצון המנטרלים את הרדיקלים החופשיים שעלולים לגרום לנזק בתאי הגוף

  .להזדקנות ולעלייה בסיכון ללקות במחלות הסרטן

 ÌÈÏÈÎÓ ÌÈˆÈÓ‰ÌÈÈÚ·Ë ÌÈ¯ÎÂÒ. הסוכרים המצויים בפירות ובירקות משולבים 
שלא , אנזימים ופיטוכימיקלים אחרים הטובים לבריאות, ינרליםמ, בוויטמינים

סוכרים אלה מעניקים לנו את אותה כמות אנרגיה שאנו . נמצאים בסוכר המעובד
אולם ללא תוספת של חומרים , ממתקים ומשקאות קלים, מקבלים מדברי מאפה
  .כימיים שונים ושומן

 ÌÈÏÈÎÓ ÌÈˆÈÓ‰ÏÈÙÂ¯ÂÏÎ .הוא חומר בעל מבנה , ם בלבדהמצוי בצמחי, הכלורופיל
מה שמגדיל את כמות החמצן , ייחודי המעצים את יכולתו של הגוף לייצר המוגלובין

  .המגיעה לתאים

  היתרונות הטמונים בשתיית שייק פירות וירקות  

  ÌÈÈ˙ÂÊ˙ ÌÈ·ÈÒ Ï˘ È‡ÏÓ ÂÏ ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈ˜ÈÈ˘‰. פירות וירקות מכילים סיבים 
 שכולם חיוניים לשמירה על –גנין והמיצלולוז לי, פקטין, תזונתיים כמו תאית

מאטים הסיבים התזונתיים את קצב ספיגת , כשהם משולבים זה בזה. הבריאות
מסייעים להפחית את , )וכך מגבירים את ספיגת מרכיבי התזונה החיוניים(המזון 

מסייעים לסלק , מצמצמים את הסיכון ללקות במחלות לב, רמת הכולסטרול בדם
, עצירות, דליות, עים היווצרות של טחוריםמונ, רים מסרטנים מהגוףרעלים וחומ

ומסייעים למנוע היווצרות של אבני ) ואולי אף סרטן המעי הגס(דלקת במעי הגס 
הסיבים התזונתיים שבהם , כשמערבלים בבלנדר או מרסקים פירות וירקות. מרה

המינרלים האנזימים והפיטוכימיקלים שנמצאים , נשמרים יחד עם כל הוויטמינים
  .בהם

È˘‰ ÂÏ ÌÈ˜ÈÚÓ ÌÈ˜ÈÚ·Â˘ ˙˘ÂÁ˙. שילוב של פירות וירקות מרוסקים בתוספת 
 הנפח, בנוסף. מזין מאוד, זרעים ודגנים מלאים, גרעינים, אגוזים, צמחי מרפא

שיוצרים הסיבים התזונתיים מעניק תחושה של שובע הנמשכת זמן רב יותר מזו 
  .קאות קלים או קפההמתקבלת לאחר אכילת מזון מהיר וחטיפים או שתייה של מש

‰¯Âˆ· ÂÙÂ‚ ˙‡ ÌÈ˜Ó ÌÈ˜ÈÈ˘‰¯˙ÂÈ ‰ÙÈ˜Ó .ירקות / הסיבים בשייק הפירות
הסיבים התזונתיים שאינם . מנקים את הגוף באופן שונה מזה של המיצים הסחוטים

, כתוצאה מכך. נמסים מוסיפים נפח לצואה ומסייעים לה לצאת בקלות מהמעי הגס
  .חיידקים המייצרים חומרים רעיליםלא מתפתחת במקום כמות גדולה של 

 .  שתואר לעילכפי, במיצים הקיימים היתרונות את כל מספקים השייקים ,בנוסף  
  מכילים , מגבירים את ניצוץ החיים שבנו, מיםלנו הם מספקים 

  .כלורופיל וסוכרים טבעיים, חמצון נוגדי
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  מיצים כחלק מתזונה בריאה ונבונה  

 8 בתזונה הבריאה משום שהם מקלים עלינו לצרוך את למיצים יש תפקיד חשוב  
טרי , שתייה של כוס מיץ טהור. המנות היומיות של פירות וירקות שעלינו לצרוך

להגברת רמת האנרגיה , מסייעת לשיפור תפקודה של מערכת החיסון, ורענן מדי יום
כדי . לניקוי העור ולצמצום הסיכוי ללקות במחלות שונות, לחיזוק העצמות, בגוף

 חשוב לשתות מגוון רחב של מיצים שהופקו מסוגים, להפיק תועלת מרבית מהמיצים
  .פירות וירקות אורגניים ושורשים, שונים של צמחי מאכל ומרפא

מיצים . הקפידו לשלב את המיצים בתזונה מאוזנת ועשירה בסיבים תזונתיים
משום , מיםמסחיטה אינם צריכים להחליף לחלוטין את הפירות והירקות השל

שהסיבים התזונתיים הנמצאים בפרי ובירק השלם חשובים לסילוק רעלים ולמניעה 
  .של סרטן

אנזימים , מינרלים, ויטמינים, שומנים, פחמימות, תזונה נכונה מכילה חלבונים
סיבים תזונתיים ומים בכמויות שמעודדות את התפתחות התאים , ופיטוכימיקלים

. השתדלו לאכול מזונות טבעיים במצבם הטבעי. םושומרות על חיוניותם ובריאות
, מומלחים, משומרים, ממזונות כבושים, הימנעו ממזונות המגיעים בקופסאות

  .מומתקים וממזונות שהוספו להם חומרי טעם וצבע מלאכותיים

 והשתמשו בה כמדריך 17-16'  שבעמ"כללים מנחים לבריאות טובה "עיינו בטבלה
  .פק לכם את מירב מרכיבי התזונה החיונייםלבניית תפריט תזונתי שיס
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  כללים להכנת מיצים  

הם מסייעים לנו , כשהמיצים מהווים חלק מתזונה בריאה ואין מגזימים בשתייתם  
מיצים הם הדרך , יתירה מזו. לעמוד בכמויות הפרי והירק היומיות הנחוצות לנו

הטובה ביותר להכניס לגופנו את מרכיבי התזונה והפיטוכימיקלים הנמצאים 
  .  לבריאותנו ולרווחתנואשר תורמיםובירקות ובפירות 

 
  טעמם של המיצים

  .כדאי כמובן שהמיצים יהיו ערבים לחיכנו  

, אם התחלתם להכין מיצים ועדיין לא אימצתם תזונה המבוססת על מזונות מלאים
אולם לאחר . או חזק מדי" שונה"ייתכן שתגלו כי טעמו של המיץ הטרי והגולמי 

תגלו שהן המיץ עצמו והן השאריות , ענייןשפטמיות הטעם שלכם יתרגלו ל
צלול , שנותרות ממיצי פירות וירקות טריים ואורגניים מעניקים לכם טעם טהור

מיצי פירות הם מתוקים מאוד וייתכן שכדאי לאזן אותם על ידי הוספת . ואמיתי
מזונות כמו רטבים או מרקים המבושלים עם שאריות ). על פי הטעם(לימון או סלק 

בפחית , שונים מאוד מהמזון המוכן בבקבוק, רק שנותרות לאחר הכנת המיץי/הפרי
  ".טעם של בריאות" יש להם –או במארז אחר 

 מרכיבים 3כלל חשוב לדילול מיצי ירקות בעלי טעם עז הוא להשתמש ביחס של 
 ברוקולי , כמו כרוב(למרכיב אחד בעל טעם עז ) תפוחים או גזר(בעלי טעם עדין 
ת כפולה של ורכשו כמ, כשאתם מתחילים בהכנת מיצים). ים כהיםאו ירקות עלי

. לעילוהשתמשו ביחס שעליו המלצנו , תפוחים בהשוואה לכל פרי או ירק אחר
 , שלבו במיצים מגוון רחב יותר של ירקות בעלי טעם עז יותר כמו כרובבהדרגה 

בהדרגה התחילו לשתות מיצים טריים ). עלים ושורשים(תרד וצמחי מאכל טריים 
אתם . כדי להעניק לגוף שהות להתרגל אליהם)  כוסות ביום במשך מספר ימים2-1(

שלב מעבר זה . נוחות קלה בדמות גזים במעיים וכאב קל בבטן-עלולים לחוש אי
לאחר מכן תוכלו לשתות כל כמות של מיצים טריים שתגרום . אמור להיות קצר
 לשתות כמות גדולה מדי של מיצים לא ניתן, אם פועלים בהיגיון. לכם להרגיש נוח

  !שתו לאט והתענגו על כל לגימה. טריים

 
  ד לאחר הכנתוישתו את המיץ הטרי מי

הכינו מהם מיץ עד יום או יומיים .  וטרייםאורגנייםירקות וצמחי מרפא , קנו פירות  
מרכיבי התזונה המצויים במיצים . ד לאחר ההכנהיממועד רכישתם ושתו אותם מי

 . יד כשהמיצים נחשפים לאווירינדיפים ביותר וערכם מתחיל לרדת מהטריים 
דימום , מחלות לב, )קטרקט(ירוד , החשוב כל כך למניעת סוגי סרטן שונים ,Cויטמין 

נדיף ביותר ומתקלקל בקלות כתוצאה   הוא–יתר לחץ דם וחוסר פוריות , החניכיים
 שבו Cכמות הוויטמין ד לאחר קטיפת הפרי ימי. חשיפה לאוויר ואחסון, מחום

ושל אנזימים  (Cכדי להבטיח שכמות מירבית של ויטמין . מתחילה לרדת
יש לשתות את המיצים , מהמזון תגיע אליכם) ופיטוכימיקלים חיוניים אחרים

    .יד לאחר הכנתםיהטריים מ
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  כיצד לאחסן מיצים טריים 

הירקות , פירותכדי ליהנות ממיטב מרכיבי התזונה החיוניים הנמצאים במיצי ה  
חשוב מאוד להכינם מתוצרת בשלה לחלוטין ולשתות את המיץ , וצמחי המרפא

אם עליכם להכין מיץ זמן מה . ולים בויד לאחר שהופרד מהמרכיבים שאינם כלימ
  :שימו לב להמלצות הבאות, לפני שניתן לשתות אותו

ים  במכסה מתאו ואיטמלמעלהעד אותם מלאו , קנקני זכוכית/השתמשו בכדי •
  .וטוב

ניתן לאחסן אותם במקרר עד יומיים לפני ". חיי מדף"למיצים שהוכנו בבית אין  •
מומלץ לשתות את המיצים כשהם , כאמוראולם . שיתמלאו בעובש ובחיידקים

  . שעות לאחר הכנתם2-1 עד –טריים 

 
  ירק/מה לעשות בשאריות הפרי

ים מכילים כמות מרוכזת המיצ. ירק הן תוצר לוואי טבעי של המיצים/שאריות הפרי  
ירק נותרים סיבי התזונה וכמות ניכרת ה/בשאריות הפריואילו , של מרכיבי תזונה

  . ניתן להשתמש במתכונים רביםבשאריות אלה. של מרכיבי תזונה חיוניים

תבשילי , רטבים, מרקים, כדי שתוכלו להשתמש בשאריות להכנת קינוחים קפואים
הוציאו את , סלטים ומאכלים רבים נוספים,  מאפהדברי, מילוי,  ירקותימרק, קדרה

כדי לקבל את . ירק ואת הגרעינים וקלפו את הקליפה לפני הכנת המיץ/ליבת הפרי
ערבבו את השאריות בבלנדר או במעבד מזון לפני , התוצאות הטובות ביותר

של שאריות מרוסקות לשקית סגורה או ) ל" מ500( כוסות 2הכניסו . השימוש בהן
תוכלו לשמור במקרר אם יש לכם . מקפיא/סגור המתאימים לאחסון במקררלמיכל 

אולם אם אתם רוצים להשתמש . כוונה להשתמש בשאריות בתוך יום אחד
יש להכין קודם כל . הצמידו תווית למיכל והכניסו למקפיא, בשאריות במועד אחר

,  ועגבניותגזר, כמו תפוחים, מיצים מאותם פירות וירקות המתאימים למגוון מיצים
כך יקל עליכם להוסיף . לאסוף את השאריות ולשמור בנפרד ממרכיבי המיץ האחרים

מתכונים . עוגות או רוטבי עגבניות וסלסה, עוגיות ממולאות, אותם לרסק תפוחים
פרי מופיעים בפרקים העוסקים בשייקים /שבהם נעשה שימוש בשאריות ירק

  .ובמעדנים קפואים
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  זריחת הדובדבן   מנה1

      

  דובדבנים מגולענים ושטופים  )ל" מ250(וס  כ1 

   אשכולית קלופה וחתוכה לרבעים1 

  שטוף וחתוך לקוביות) מזן דלישס( תפוח 1 

  )לבחירתכם( חופן פרחי קמומיל 1 

   שטופה* חופן פטרוזיליה1 

    

  

  הקמומיל , התפוח, האשכולית,  את הדובדבניםסחטו במסחטת מיץ
  .ערבבו יחד ומזגו לכוס. והפטרוזיליה) אם בחרתם להוסיף אותו(

  .יש להימנע מאכילת פטרוזיליה במהלך ההיריון* 
  

  חמדת התפוז   ות מנ2-1

      

   תפוזים קלופים וחתוכים לרבעים3 

  טופים גזרים ש3 

  טריות או מוקפאות, חמוציות שטופות) ל" מ125(כוס ½  

  אבקת קינמון) ל" מ5( כפית 1 

    

ומזגו לכוס ערבבו הכול . הגזרים והחמוציות, את התפוזיםסחטו במסחטת מיץ 
  .בזקו פנימה את הקינמון. גדולה אחת או לשתי כוסות קטנות

  

  תפוז-לימונדת תות   ות מנ3

      

  תותים טריים שטופים  )ל" מ250( כוס 1 

   לימון קלוף וחצוי1 

   תפוזים קלופים וחתוכים לרבעים2 

  מים מינראליים תוססים  )ל" מ250( כוס 1 

  )עם העלים( גבעול סלרי 1 

    

  . התפוזים והסלרי, הלימון, את התותיםסחטו במסחטת מיץ 
  .ערבבו עם המים המינראליים. ערבבו הכול יחד ומזגו לקנקן

  

  ורודיםמים    מנה1

      

  ים שטופענבים סגולים  )ל" מ250( כוס 1   

  של אבטיח חתוך לקוביות) מ" ס10בעובי ( פרוסה 1 

  חמוציות שטופות טריות או מוקפאות) ל" מ50(כוס ¼  

  אשכולית אדומה½  

  

  . החמוציות והאשכולית, האבטיח, הענביםאת סחטו במסחטת מיץ  
  .ערבבו הכול ומזגו לכוס
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  צונןמיץ אבטיח     מנה1

      

   אבטיח1/8   

  תותים שטופים) ל" מ125(כוס ½  

  ראש שומר שטוף וחתוך לקוביות¼  

   לימון קלוף וחצוי1 

  

  . השומר והלימון, התותים, את האבטיחסחטו במסחטת מיץ  
  .ערבבו הכול יחד ומזגו לכוס

  

  תות-מיץ אבטיח   מנה1

      

   אבטיח 1/8   

  תותים שטופים) ל" מ250( כוס 1 

  אבקת קינמון) ל" מ0.5( כפית 1/8 

  לימון סחוט ביד½  

  

  . התותים ומיץ הלימון, את האבטיחסחטו במסחטת מיץ  
  .בזקו פנימה קינמון. ערבבו הכול ומזגו לכוס

  

  אננס-מיץ אגס    מנה1

      

   אגסים שטופים וחתוכים לקוביות2   

   פרוסות אננס2 

   שטופים או ירוקיםסגוליםענבים ) ל" מ250( כוס 1 

   לימון קלוף וחצוי1 

   קולורבי½ 

  

  . הלימון והקולורבי, הענבים, האננס, את האגסיםסחטו במסחטת מיץ  
  .מזגו לכוסערבבו ו

  

  שומר-מיץ אגס    מנה1

      

   אגסים שטופים וחתוכים לקוביות2   

  ראש שומר שטוף וחתוך לקוביות¼  

  וחים שטופים וחתוכים לקוביות תפ2 

  )למטהראה הערה * (כפית אבקת שוש½  

  

ערבבו הכול יחד ומזגו . השומר והתפוחים, את האגסיםסחטו במסחטת מיץ  
  .ערבבו פנימה אבקת שוש. לכוס

    .אין להשתמש בשוש, במקרים של יתר לחץ דם* 
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  מעדנים קפואים  

מומחים לריפוי טבעי והוליסטי מסכימים שצריכת סוכר היא אחד הגורמים   
ואלה ) בשיניים" חורים("סוכר בדם ועששת -תת, העיקריים להתפתחות סוכרת

יש להימנע , בנוסף.  יש להימנע מצריכת סוכרםשבעטייים  העיקריגורמים הםה
או להגביל במידה משמעותית גם את צריכת הדבש והממתיקים הטבעיים 

ים צמח הסטביה יכול לשמש במקר). למעט אלה שמקורם בצמחי מאכל(האחרים 
 ,כדי להכין את הקינוחים המוקפאים אולם למרבה הצער, רבים תחליף טוב לסוכר

הם יהפכו גבישיים והנוזל שבתוכם יהפוך  אחרת –) או בדבש(יש צורך בסוכר 
עליהם , כדי שמרקמם של הקינוחים יהיה רך ונוח לאכילה בכפית. גוש מוצקל

קינוח בככל ש.  שלהםלהכיל כמות מספקת של סוכר שתוריד את נקודת הקיפאון
  .כך מרקמו רך וקרמי יותר,  יותר סוכריש

הסוכר שבהם אינה כמות . המתכונים המופיעים בפרק זה מהווים סוג של פשרה
מספיקה היא אולם , מהם להיות קפואים לחלוטיןעד כדי כך שתמנע גבוהה 

 המתכונים כוללים רק את כמות הסוכר . בהחלט כדי להעניק להם מרקם נעים
אל תנסו אפוא לצמצם עוד . המינימאלית הדרושה להכנת המעדנים) ו הדבשא(

יש סיכוי שלא תצליחו , אם תעשו זאת. את כמות הסוכר המצוינת במתכונים
  .בהכנת המעדן

מדוע מצאנו לנכון לשלב בספר את המתכונים  ייתכן שאתם שואלים את עצמכם
בם משום שהם החלטנו לשל,  ובכן.אם הסוכר כה מזיק לבריאות, האלה

ירק שהתקבלו לאחר הכנת /מאפשרים לכם להשתמש בחלק משאריות הפרי
על אין ספק שמעדנים קפואים אלה עדיפים לאין שיעור , מלבד זאת. המיצים

הם מכילים כמות קטנה הרבה יותר של . התעשייתיים השלגוניםעל הגלידות ו
. ם או מלאכותיים ללא כל חומרים כימיי,סוכר ושאר מרכיביהם טריים וטבעיים

אין ספק שעדיף פי כמה לתת לילדים לאכול את הקרטיבים שמופיעים בפרק זה 
ים קונמאשר להניח להם לאכול את המים המוקפאים עם צבעי המאכל והסוכר ש

  .בקיוסק

 Cהורסת את הוויטמין , מיץ טריכשזהו גם , כמובן שהרתחה והקפאה של מיץ
החלופה הטובה ביותר . שים לחוםהרגישבו האחרים  ואת הפיטוכימיקלים

כך ניתן ). בעזרת מעבד המזון(או יוגורט קפוא " מהיר הכנה"היא להכין פרפה 
 ,)אם בכלל(להשתמש בפרי השלם ולהשתמש רק בכמות קטנה של ממתיקים 

  .לפי הטעם

‰ ˙ÂÈ¯‡˘· ˘ÂÓÈ˘˜¯È/ÌÈˆÈÓ‰ ˙Î‰ ¯Á‡Ï ˙Â¯˙Â˘ È¯Ù: ניתן  משאריות הפרי
ניתן להשתמש גם . יוגורט קפוא או קרטיבים, ים או פרפהשלגונ, שרבטיםלהכין 

, או שומר) פרסניפ(גזר לבן , סלק, כמו גזר, בשאריות מיצי הירקות המתוקים יותר
  . אם מערבבים אותם עם שאריות הפרי

הוציאו את הליבה , פרי להכנת הקינוחים/כדי שתוכלו להשתמש בשאריות הירק
כדי להגיע לתוצאות .  לפני הכנת המיץוהגרעינים וקלפו את הפרי או הירק

 את המעדנים ןהכניסו את השאריות למעבד מזון לפני שתכינו מה, הטובות ביותר
ירק מרוסקות והניחו /שאריות פרי) ל" מ500( כוסות 2הכניסו למיכל . הקפואים

עם (במקרר אם אתם מתכוונים להכין את המעדנים באותו יום או במקפיא 
  .ילשימוש עתיד) תווית
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  תפוז-יוגורט בננה  ות מנ6-4
      

  )מ" ס12.5 על 22.5השתמשו בתבנית מתכת מלבנית בגודל (

   יוגורט טבעי)ל" מ250( כוס 1 

   בננה בשלה מעוכה1 

 C  תערובתירק שנותרו מהכנת המיץ/שאריות פרי) ל" מ500(ות  כוס2 
  )168' בעמראו מתכון (

  דבש נוזלי) ל" מ25( כפיות 2 

   קפואיוגורט  

תופס , בקינוחים אלה
היוגורט הטבעי את מקומה 
של הקצפת שנוהגים לשים 
. במעדנים כמו גלידות ומוסים

תוכלו להחליף את היוגורט 
יוגורט קפוא . בטופו רך

  מתוצרת בית הוא לאין 
שיעור בריא יותר מהגלידות 

המומתקות והמעדנים עתירי 
 18%-36%השומן המכילים 

קרמים המבוססים על 
מעדנים ביתיים אלה . חמאה

עדיפים גם על פני יוגורטים 
קפואים תעשייתיים 

שמכילים בדרך כלל כמות 
גדולה הרבה יותר של סוכר 

  .ותוספים כימיים

הירק והדבש /שאריות הפרי, הבננה, הכניסו לתבנית מלבנית את היוגורט
אם .  שעות או עד שהמעדן הופך מוצק2-1הכניסו למקפיא למשך . וערבבו

  .שרה במקרר עד שהמעדן יתרכךהניחו להפ, המרקם קשה מדי

  

  יוגורט קפוא מהיר הכנה  ות מנ6-4

      

כדי להכין יוגורט קפוא 
במהירות תזדקקו למעבד 

למתכון זה יתאימו מיץ . מזון
ראו מתכון (הדרים -אננס
ואז אין צורך ) 160' בעמ

  .ת המעדןבהמתק

  מיץ פרי) ל" מ125(כוס ½  

  )ראו פירוט בהמשך(שאריות פרי קרות או קפואות ) ל" מ500( כוסות 2 

   יוגורט טבעי)ל" מ250( כוס 1 

  )לבחירתכם( דבש  )ל" מ25( כפות 2 

  קוביות קרח) ל" מ750( כוסות 3 

  

אם החלטתם (הדבש , היוגורט, שאריות הפרי, הכניסו למעבד המזון את המיץ 
הפעילו את המעבד במהירות . וקוביות הקרח וסגרו היטב את המכסה) סיפולהו

 שניות 60-30הפעילו את המעבד למשך . נמוכה והגבירו עד למהירות המרבית
  .הגישו מייד. בלבד

  

  יוגורט קפוא משאריות פרי  ות מנ6-4

      

, על פי הטעם, תוכלו להוסיף
, מרווה) ל" מ25( כפות 2עד 

ריחן , )תימין(קורנית 
, מנטה, טרגון, )בזיליקום(

  מליסה רפואית או אזוב 
  .טריים וקצוצים

  )מ" ס12.5 על 22.5השתמשו בתבנית מתכת מלבנית בגודל (

  י חלק יוגורט טבע)ל" מ250( כוס 1 

  שאריות ממיצי פירות או שאריות ירק מתוק) ל" מ500( כוסות 2 

  מיץ לימון) ל" מ15( כף 1 

  )לבחירתכם(דבש נוזלי   ל" מ45( כפות 3 

  

מיץ הלימון והדבש , ירק/שאריות הפרי, הכניסו לתבנית מלבנית את היוגורט 
  .  שעות או עד שהמעדן הופך מוצק2-1הכניסו למקפיא למשך . וערבבו

    .הניחו להפשרה במקרר עד שהמעדן יתרכך, המרקם קשה מדיאם 
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  יוגורט תות קפוא   ות מנ6-4

      

  )מ" ס12.5 על 22.5השתמשו בתבנית מתכת מלבנית בגודל (  

  יוגורט טבעי) ל" מ500( כוסות 2 

  תותים חתוכים לפרוסות או שאריות שנותרו ) ל" מ500( כוסות 2 
  ממיץ פרי המכיל תותים

  מיץ סלק) ל" מ125(כוס ½  

   דבש נוזלי )ל" מ45( כפות 3 

  

. מיץ הסלק והדבש וערבבו, התותים, הכניסו לתבנית מלבנית את היוגורט 
  אם המרקם .  עד שהמעדן הופך מוצק שעות או2-1הכניסו למקפיא למשך 

  .הניחו להפשרה במקרר עד שהמעדן יתרכך, קשה מדי

  

  פרפה  

      

  )מ"ס 12.5 על 22.5 מלבנית בגודל בתבנית מתכתהשתמשו (

  ירק צוננות או מוקפאות /שאריות פרי) ל" מ500( כוסות 2 

  עץ או כל מיץ פרי אחר-מיץ תפוזים או מיץ תפוחי) ל" מ500( כוסות 2 

   מנת מיץ מלימון סחוט1 

   דבש כפות3 

  

מיץ הלימון , מיץ התפוזים, ירק/ שאריות הפרילמעבד המזון אתהכניסו  .1
. שפכו לתבנית המלבנית. קות ד10ערבלו במהירות גבוהה במשך . והסוכר

  . שעות או עד שמתקבל מרקם דייסתי2הקפיאו במשך 

  בת והחזירו למקפיא למשך שעה או עד שניתן לאכול וערבבו את התער .2
הניחו לו להפשיר ולהתרכך , אם המעדן קפוא מדי. את המעדן בעזרת כפית

  ).ראו בהמשך(במקרר 

  פרפה

מקורה המילה פרפה הוא 
בצרפת ופירושה בצרפתית 

". קפוא"או " צונן"הוא 
  הפרפה הוא תערובת 

 סוכר ופרי, פשוטה של מים
  קצוץ שאותה מקפיאים 
. עד לקבלת מרקם דייסתי

לפרפה מרקם מחוספס יותר 
  .שאר המעדנים הקפואיםלמ

כדי להכין פרפה משאריות 
  , ירק קרים או קפואים/פרי

יש להפשיר את השאריות 
  במידה כזו שניתן יהיה 
לערבל אותם עם שאר 

  .מרכיבי הפרפה
  
  
    

  מעדנים מוקפאים" להפשיר"כיצד                    טשרבט ויוגור, פרפה, הקפאה של שלגונים

 . משך ההקפאה המצוין במתכונים הינו מוערך בלבד
 .משך ההקפאה האמיתי תלוי בסוג המקפיא והתבנית

תבנית בעלות דפנות עמוקות היא הטובה ביותר משום 
לשימוש . ערבוב נכנס אוויר לתערובת והיא תופחתשבכל 

 שגודלהת תבנית מלבנית שבפרק זה מומלצ במתכונים
אולם .  שניתן להכניסה למקפיא רגיל,מ" ס12.5 על 22.5
או תבנית , "הקפאה מהירה"יש לכם במקפיא תא אם 

יתכן שיספיק משך הקפאה קצר , מרובעת ונמוכה יותר
 את כל המעדנים הקפואים המובאים בזאת ניתן. יותר

  .פעלו על פי הוראות היצרן. להכין בעזרת מכונת גלידה

אלא אם , בדרך כלל המעדנים קשים מדי להגשה
 כדי. הוצאתם אותם מהמקפיא בדיוק ברגע הנכון

שניתן יהיה להגיש בעזרת כף גלידה וליהנות מטעמם 
. יש צורך להפשיר אותם מעט או לרכך אותם, הטוב

  דקות עד שעתיים45לשם כך יש להניח אותם במקרר 
פאה של הזמן המדויק תלוי ברמת ההק. לפני ההגשה

, התבנית רדודה יותר  אם–המעדנים ובסוג התבנית 
  .משך זמן ההפשרה מתקצר

  




