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  , אלה החיים שלכם
  לא חזרה גנרלית

  ים דונובן'ג

   בוקר ארוחת
  ליום אנרגטי במיוחד
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הכול סבב סביב ספירת , 80- כשהייתי בתיכון בסוף שנות ה

אבל לארוחת , אני לא יודעת איך הצלחתי לחיות כך. קלוריות

בוקר אכלתי פריכית אורז קטנה עם שתי כפות של גבינת 

בבית הספר . כמה פרוסות עגבנייה וקצת שמן זית', קוטג

עד , זה הכול. לשתיתי דיאט קולה ואכלתי תפוח ירוק גדו

 שחזרתי הביתה בסביבות שתיים או שלוש ואכלתי ארוחת

   .קלוריות-צהריים דלת

  !?מה דעתכם. זה מזעזע בעיניי

. רק אלוהים יודע איך הצלחתי בכלל לחשוב עם דיאטה כזאת

לא תתפסו אותי בלי שאכלתי ארוחת !  ממש לא–אבל היום 

  .בוקר מזינה

  ?מה אתם אוכלים? ראתם אוכלים ארוחת בוק? מה איתכם

דגנים מקופסה תוך כדי ? כוס קפה במכונית בדרך לעבודה

  ?קריאת העיתון

,  מדימשום שהם עסוקים, אנשים רבים מדלגים על ארוחת הבוקר

או משום שאכלו ארוחת ערב מאוחרת , מנסים לחסוך בקלוריות

   .ועדיין מעכלים אותה

  

ÈÏ ·Â˘Á˘È‚„‰Ï : קר ארוחת הבו, עבור רוב האנשים

  .היא הארוחה החשובה ביותר ביום

  

 היא – breakfast –משמעות המילה ארוחת בוקר , באנגלית

החום של -ארוחת הבוקר דומה לכיוון וסת. שבירת צום הלילה

  .והדרך שבה אנו מתחילים את היום משפיעה על היום כולו, הגוף

תארו לעצמכם שבמקום להתחיל את היום עם כוס קפה לדרך 

 דקות בבוקר לשבת בשלווה ולאכול 20ם מקדישים את, ועוגייה

  ...".אין לי זמן: "אני יכולה לשמוע אתכם אומרים. משהו מזין
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. אתם חייבים את זה לעצמכם! תפנו זמן. אני לא מקבלת את זה

   .זוהי זכותכם מלידה

  

 אל תתנו לשום דבר להפריד ביניכם לבין ארוחת הבוקר

  !שלכם

  

לא תבינו איך חייתם , וקר להרגלברגע שתהפכו את ארוחת הב

 אנחנו יכולים להתרגל לכל –אנחנו יצורים של הרגלים . בלעדיה

 שאוכלים מחקרים מראים שאנשים, ובכל מה שנוגע לקלוריות. דבר

ארוחת בוקר צורכים פחות קלוריות ביום מאנשים שמדלגים 

הרבה , בכל מקרה. עליה ומגיעים מורעבים לארוחת הצהריים

ארוחת (לאכול את רוב המזון בחצי הראשון של היום  יותר בריא

  .ופחות בארוחת הערב)  וצהרייםבוקר

חלקנו מסתדרים היטב עם ארוחת בוקר קלה . אנחנו שונים זה מזה

אבל לא משנה מה . ואחרים מעדיפים משהו כבד יותר, )כמו פירות(

, אם אתם זקוקים לקפה. אל תשתו כוס קפה על בטן ריקה, תעשו

 אבל שתיית קפה על, תו אחרי הארוחה כמסייע לעיכולשתו או

 כשאתם כבר ח"ש 20הבוקר היא כמו ללכת לבנק כל יום ולהוציא 

  .במינוס

  : כך אני ממליצה להתחיל את היום

 מנקה קראו על(אחרי ניקוי הלשון וצחצוח השיניים , על הבוקר 

 שתו, )207 בעמוד "ÓˆÂÚ È‡ÏÓ ÌÈÈÁÏ ÌÈÙÈË‰ "18צעד בהלשון 

מיץ לימון סחוט טרי ) או בלי( של מים פושרים עם  גדולהכוס

תפוז או : בחורף(לפעמים אני אוכלת פרי בנוסף . מחצי לימון

 ).חצי פומלה ובקיץ פרי עונתי אחר
 .עשו כמה מתיחות, התקלחו 
 ).אני מוציאה את הכלבה לטיול של עשר דקות( 
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  .אכלו ארוחת בוקר 

ויות המוצעות כאן האפשר. פנו לכם זמן, כמו שאמרתי קודם

. לארוחת בוקר הן ממש קלות והכנתן לא אמורה לקחת זמן רב

אם  .לכל אחד יש זמן לשייק.  הוא הכי פשוט שיש–בייחוד השייק 

בדקו אם זה הטבע שלכם או שאולי אתם , אתם לא רעבים בבוקר

  .אוכלים את ארוחת הערב מאוחר מדי בלילה הקודם

Ï ˙ÂÏ˜ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ‰ÓÎ ‰‰" ˙¯È·˘ÌÂˆ‰":  

  : 1ארוחת בוקר 
  הירוק האהוב עלי " סמודי )פוד( סופר"ה

·È·‡Ï ‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓÓ È‡˘ ¯˙ÂÈ· ‰‡È¯·‰ ¯˜Â·‰ ˙ÁÂ¯‡ ÂÊ/ıÈ˜.  

, כל מה שצריך הוא בלנדר. לכל אחד יש זמן להכין את השייק הזה

 לא חייבים). אופציונאלי(על - עלים ירוקים ומזונות, כמה פירות

 . שישפשוט תתחילו עם מה, מהלהיות לכם כל הרכיבים ברשי
 10אפשר להאכיל את כל המשפחה תוך .  קל להכין שייקכך- כל

הוא גם מאוד מזין ונותן המון , לא זו בלבד שהוא טעים. דקות

  .אנרגיה

,  אותו סמיךהכינו, אם אתם חייבים ללעוס כדי להרגיש סיפוק

" תתמכרו" שותראו, אכלו אותו בכפית ארוכה מכוס זכוכית גבוהה

  .זה יהפוך לחלק הטוב ביותר ביום. לזה

  ...כשתלכו לישון תרצו שכבר יגיע הבוקר

אלא מכניסה כל מיני רכיבים , אני לא מודדת כלום, למעשה

 כך, עד שטעים לי, מוסיפה קצת מזה וקצת מזה, הבלנדרלתוך 

  .שהכמויות הן הערכה בלבד

גם אם השייק . שחקו עם זה עד שתמצאו את המתכון שלכם

 בסוף תהפכו למומחים באמנות. אל תוותרו, ון לא יהיה טעיםהראש

  .המושלם" סמודי"הכנת ה
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  סמודי

„Á‡ È„ÂÓÒÏ ÌÈ·ÈÎ¯:   

 ) כוס פירות אחרים¾+  בננה בשלה 1(פירות 

   –) כרוב עלים או תרד, נענע, מנגולד(עלים ירוקים 

  כולל הגבעול ובסוג אחד , אני משתמשת בכל העלה

   תמיד מוסיפה מעט נענע אבל, של עלים ירוקים

 . בשביל הטעם

  )מכבישה קרה,  כף1(שמן קוקוס 

  , ספירולינה, קקאו, יה'צ, י'גוג(על -מזונות: אופציונאלי

 ...)פולן דבורים

 )בחורף אפשר לוותר על הקרח( קוביות קרח 5-2

כי אני אוהבת ,  כוס½-¾, אני לא שמה יותר מדי(מים 

 )מרקם סמיך

‰Î‰‰ ÔÙÂ‡: 

תוכלו לערבל הכול בבת , ם בלנדר מקצועי חזקאם יש לכ

בקושי צריך לחתוך , שימו את כל הרכיבים בבלנדר. אחת

אחרי , אני ממליצה להוסיף את קוביות הקרח בסוף. משהו

אחרת שמן הקוקוס , ואז לערבל עוד קצת, שהכול מעורבל

  .יתקשה

עדיף להוסיף את הרכיבים , אם יש לכם בלנדר ביתי רגיל

, אי להסיר את הגבעולים מהעלים הירוקיםכד. בהדרגה

י 'על אפשר להשרות את הגוג-ובמקרה של הוספת מזונות

  .יה במים בקערה נפרדת לפני הוספתם'ביחד עם הצ
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  : כך אני מכינה את הסמודי

  רגילסמודיהכנת 
המיסו את שמן הקוקוס במעט מים , בכוס זכוכית גבוהה 

 ישירות בקיץ אין צורך להמיס ואפשר לשים(רותחים 

 ).בבלנדר
 כך –ככל שהיא בשלה יותר (בננה בשלה : הוסיפו לבלנדר 

, אננס, פפאיה, מנגו, ענבים, כוס מלון ¾- ו) היא מתוקה יותר

 ).או שילוב של שניים(פירות יער או כל פרי אחר 
מעט ,  מנגולד2-1, ) גבעולים6-3(נענע : הוסיפו עלים ירוקים 

ו בכמות קטנה של התחיל. כרוב עלים או חופן עלי תרד

 .עלים ירוקים והוסיפו עוד כשתתרגלו לטעם
זרעי , מעט פירות יבשים, כף אגוזים: אפשר לגוון ולהוסיף 

 . פשתן
 .הגבירו את המהירות בהדרגה. הוסיפו מים לפי הצורך וערבלו 
הוסיפו את שמן הקוקוס תוך כדי פעולת הבלנדר עד לקבלת  

 .מרקם חלק מאוד
. לא חייבים להכין אותו קר מאוד(ח הוסיפו כמה קוביות קר 

אבל בקיץ כדאי להוסיף כמות , בחורף אני מוותרת על הקרח

 ).גדולה יותר של קרח כי נחמד לשתות אותו צונן

 פחות לוקחתהכנתו . קל ומהיר להכנהזה תנו לי להראות לכם כמה 

 .מזמן רתיחתם של מים בקומקום
  

 

 

ÔÂË¯Ò :ÏÈ‚¯ È„ÂÓÒ ˙Î‰  
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  סמודי דסופרפוהכנת 

 .יה במים ישירות בבלנדר'השרו כפית זרעי צ 

המיסו את שמן הקוקוס במעט מים , בכוס זכוכית גבוהה 

 ).בקיץ אין צורך להמיס(רותחים 

 כך –ככל שהיא בשלה יותר (בננה בשלה : הוסיפו לבלנדר 

 ,אננס, פפאיה, מנגו, ענבים, כוס מלון ¾-ו) מתוקה יותרהיא 

 ).או שילוב של שניים(פירות יער או כל פרי אחר 

מעט ,  מנגולד2-1, ) גבעולים6-3(נענע : הוסיפו עלים ירוקים 

 עלים התחילו בכמות קטנה של. כרוב עלים או חופן עלי תרד

 . ירוקים והוסיפו עוד כשתתרגלו לטעם

 כפית 1, כפית אבקת חרובים 1- ½ , כפיות פולי קקאו2-1 

 **. כפית מאקה1, *ספירולינה

 .י'תותי גוג, ים כף פולן דבור1 

 .הגבירו את המהירות בהדרגה. הוסיפו מים לפי הצורך וערבלו 

הוסיפו את שמן הקוקוס תוך כדי פעולת הבלנדר עד לקבלת  

 .מרקם חלק מאוד

                                                           
כפית והגדילו את הכמות בהדרגה אחת ¼ - התחילו ב–ספירולינה * 

לוקח זמן להתרגל לטעם ולאפשר לגוף ליצור את . לכמה ימים

  .האנזימים הדרושים לעיכול הספירולינה

מאקה הוא ירק שורש פרואני ממשפחת הצנון המגביר את ** 

מערכת ה את ההורמונים האנדוקריניים ואת מאזן, בלחץהעמידות 

 –עוזר לגוף להסתגל ללחצי החיים המודרניים , למעשה( החיסונית

בערך ( להפסיק את השימוש במאקה אחת לחודש מומלץ). אדפטוגן

 .כדי לאפשר לגוף להרגיש בחסרונו, ) שבועות למשך שבוע4כל 
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. לא חייבים להכין אותו קר מאוד(הוסיפו כמה קוביות קרח  

אבל בקיץ אני אוהבת להוסיף , בחורף אני מוותרת על הקרח

 ).ר של קרח ולשתות אותו צונןכמות גדולה יות

לעסו  .מזגו לכוס גבוהה ושתו או אכלו לאט בכפית ארוכה 

השתמשו  !חדש-יום-גלגלו אותו בפה ושיהיה לכם סופר, אותו

 שנשאר במרית מרשימת כלי העבודה כדי להוציא את הסמודי

 !זה בעצם החלק הכי טעים. בבלנדר
  

  

  

ÔÂË¯Ò :È„ÂÓÒ „ÂÙ¯ÙÂÒ ˙Î‰  
  

 ÌÈÙÈËÏ È„ÂÓÒ ˙Î‰:  

 ).ולהפך(הוסיפו מים אם אתם מעדיפים מרקם מימי יותר  

הוסיפו קוביות קרח אם אתם מעדיפים את הסמודי קר  

 .יותר

 התחילו בכמות קטנה של עלים ירוקים והוסיפו עוד כשתתרגלו 

 .מומלץ לגוון בעלים הירוקים ולנסות סוגים שונים. לטעם

 2-1- פ מייפל או בבסירו, תוכלו להמתיק בדבש, אם יש צורך 

 ). להמתיקאין צורך, אבל אם הפירות בשלים מאוד(תמרים 

שמן  חייבים להוסיף. הקפידו שהסמודי לא יהיה רק שייק פירות 

כמו ( כדי להאט את ספיגת הסוכר ולהשביע אתכם לכמה שעות

 נותנים  אגוזי קשיו–אבוקדו או אגוזים , שמן המפ, שמן קוקוס

 ).לסמודי מרקם קטיפתי
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 נספחחפשו רעיונות ב: העל שאתם מוסיפים-ונו את מזונותגו 

"˙ÂÂÊÓ-ÏÚ" ממש טעים להוסיף מקל או אבקת וניל (255 בעמוד.( 
 .י ואת פולי הקקאו בנפה קטנה'שטפו את תותי הגוג 
 לפני יה במים ישירות בבלנדר או'אפשר להשרות את זרעי הצ 

  .הכנסתם לסמודי
 
  

Â¯ÎÊ: אל תאמינו לי אלא נסו בעצמכם ותתבוננו במה 

לרמת האנרגיה שלכם ולמוח שלכם תוך , שיקרה לגופכם

, עליכם לחוות זאת ולגלות את האמת. שבוע אחד בלבד

  .אם זה מתאים לכם או לא

  ? שניות15-איך לנקות את הבלנדר ב

 האמת .אנשים תמיד אומרים לי שניקוי הבלנדר גוזל את רוב הזמן

 מהבלנדר מים פושרים ומעט ¾מלאו . יקוי קל מאודהיא שהנ

  ! קסםאיזה.  שניות וגמרנו15הפעילו בעוצמה גבוהה למשך , סבון

  

  

 

ÔÂË¯Ò :¯„Ï·‰ ÈÂ˜È  
  

  : 2ארוחת בוקר 
 הטעימה והמרגיעה שלי" דייסה) פוד( סופר"ה

Û¯ÂÁ· ‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓÓ È‡˘ ¯˙ÂÈ· ‰‡È¯·‰ ¯˜Â·‰ ˙ÁÂ¯‡ ÂÊ. 

 הם יכולים לעמוד. י כל אנרגיית חייםדגנים מקופסה הם חסר

,  דברעל המדף בסופרמרקט בלי שיקרה להם, אם לא שנים, חודשים
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בתוספת ויטמינים ", "טבעי", "דגנים מלאים"למרות שכתוב עליהם 

). הוויטמינים המוספים הם סינתטיים ולא בריאים" (ומינרלים

! אותהקל מאוד להכין . שדרגו לדייסה המדהימה הזו,  זאתבמקום

   .היא נפלאה בימי החורף הקרים

  
  

Â¯ÎÊ:ולא ,  כדאי לאכול מזון שיש בו אנרגיית חיים

ומלא כל מיני ויטמינים , מיוצר במעבדה, מזון מלאכותי

  .וחומרים משמרים מלאכותיים
  
  

  

  דייסה
  

ÌÈ·ÈÎ¯˙Á‡ ‰ÓÏ : 
רק הקליפה , עיבוד מינימלי(כוס שיבולת שועל מלאה  ½

המבושל ,  לא הסוג הקטן–גדולה יותר ; החיצונית הוסרה

 )להכנה מהירה, מראש

  טחינה, אגוזים, קינמון, פירות יבשים, צימוקים, שמן קוקוס

 פירות

פולן , יה'צ, י'גוג, פולי קקאו(על -מזונות: אופציונאלי

  )...דבורים

‰Î‰‰ ÔÙÂ‡: 
 :לילה מראש .1

 כוס שיבולת שועל בסיר מלא עד כדי ½השרו במים 

, זה מנטרל את החומצה הפיטית בדגנים דבר –כיסוי 

  .המונעת ספיגת מינרלים לגוף



   בוקר ליום אנרגטי במיוחדארוחת -  8 צעד
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  דייסה מתכון המשך

 
בשלו את שיבולת השועל המושרית על להבה , בבוקר .2

אין צורך להחליף ( דקות במי ההשריה 10-7קטנה במשך 

אני מבשלת דייסה . עד שהמרקם לטעמכם) את המים

. ים אם צריךערבבו מדי פעם והוסיפו מ. לא בחלב, במים

, מים כי אני אוהבת דייסה נוזליתאני מוסיפה די הרבה 

כשהיא מתקררת יחד עם הוספת  מאחר שהיא מסמיכה

   .כל הדברים הטובים האחרים
פירות , הוסיפו צימוקים, העבירו חלק מהדייסה לקערה .3

) מאזן את רמת הסוכר(אגוזים וקינמון , יבשים אחרים

ת הכמות המדויקת אם אתם מכינים א(וערבבו היטב 

   ).אפשר לערבב את הכול בסיר, שתאכלו
, המוקשה בחורף, השמן(שימו מעט שמן קוקוס מעל  .4

מקור נהדר (פזרו כמה אגוזי מלך , פרסו בננה, )יימס

אפשר . ומעט טחינה גולמית) 3שומן אומגה לחומצות 

   .סירופ מייפל/דבש/ בסילאןגם להמתיק
  

 
  תנו לי להראות לכם כמה זה פשוט

  

  

  

ÔÂË¯Ò :‰ÏÈ‚¯ ‰ÒÈÈ„ ˙Î‰  
  

  


