
 

 

 רשימת קניות

זה כבר לא סוד, שרוב חומרי הגלם שאנחנו רוכשים בסופר מכילים סוכר, חומרים משמרים, שומן רווי 
ועוד חומרים סינטטים מזיקים. חלק בלתי נפרד מטיפול תזונתי נכון הוא שילוב מוצרים נקיים מכל אלו. 

ות הכרחית להבראת לכן כבר במפגש הראשון עם מטופלים ומשתתפי סדנאות ניתנת רשימת קני
 הכרות עם חומרי גלם חדשים תורמת המון למעבר הדרגתי לאורח חיים בריא.  .התפריט היומי

מוצרים עם לינקים לרכישה הכדי להקל עליכם את המלאכה, ריכזתי עבורכם רשימת קניות, חלק מ
בחנויות  המוצרים ניתן למצוא בקלותשאר את  או לרכישה דרך הספק.  ,המזווהרנטית מאתר טאינ

 . 600742 קוד קופוןעם  5%הדובדבן ניתן לקבל הנחה של יצת לרוכשים בנ  הטבע.

דא שאין ברשימה רכיבים תם רוכשים ולוואקרוא את רשימת הרכיבים של המוצרים שבכל מקרה כדאי תמיד ל

הנחיות יש לוודא שכל מה  קובץ ולמטופלים שקיבלו) צבעי מאכל., חומרים משמרים, שומן רווי, סוכרכמו: 

 (ברשימת הרכיבים אינו נמצא ברשימת ה"אסור"שמופיע 

 

 לחם:

 דגנים מלאים: אורז, קינואה, טף, דוחן, אמרנט מבוססים על לחמים ה– שירליתה לחם פלא
 0546763061 -לרכישה בחנויות הטבע או ישירות משירלי   – מונבטות ופשתן ,וקטניותודורה 

 כדאי לנסות מס' סוגים על למציאת הלחם שלכם. –
 ״ תוכלו למצוא לחמים לא גלוטן, ללא שמרים ומרכיבים לחם פומרנץבמאפיה הטבעונית ״

המאפיה  -לחם דוחן אדום, לחם קינואה ללא אורז, לחם גרעינים, לחם טף ועוד  בריאים בלבד:
  13נמצאת בפלרונטין 

 "קינואה / כוסמת ירוקה / דוחן / קטניות )מש, עדשים מורכבים מצנימים עגולים  - " מונבטים
 כדאי לחפש את זה שאתם אוהבים. -סוגים שונים 10מעל  –כתומות, צהובות וירוקות כרגע...( 

  0507411940לרכישה -לחמים מקמח כוסמין - פיתפותים  -  
 בעלרכישה בחנויות הט – מאפיית נושה 
 לצים של חברתממו -שיכולים להוות נשנוש בין הארוחות  - קרקרים WASA ,  או של שורשי

 ציון
  כאןניתן לראות תמונות -מאפיות ברמן, לחם ברדו, דר' מארק  –עוד לחמים מחנויות הטבע 

 ממרחים

  חמאת בוטנים ללא סוכר 

  שקדיה 

  חמאת אגוזי לוז 
 טחינה גולמית משומשום מלא 
 זרעי דלעת 

 ממרח לוז קשיו של שקוף שזה טבעי 

 (.ממרח פסטו ללא תוספים, ממרחים קנויים, ממרח אגוזים וזרעים למניהםNany   ,או מוטי שף

 תמונות באתר -אנשי הזית(

 

http://www.hamezaveh.co.il/red-lentils-noodles.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/red-lentils-noodles.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
https://www.facebook.com/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%90-251186161942517/
https://www.facebook.com/PomerantzBakery/
https://www.facebook.com/PomerantzBakery/
http://munbatim.com/
http://munbatim.com/
http://munbatim.com/
http://www.pitputimbakery.com/
http://www.pitputimbakery.com/
https://www.facebook.com/pg/%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%94-Nusha-Bakery-129016997163590/photos/?ref=page_internal
http://wp.me/P4kvHu-S
http://wp.me/P4kvHu-S
http://www.hamezaveh.co.il/peanut-butter-b-d-small.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/peanut-butter-b-d-small.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/almond-butter-1204.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/almond-butter-1204.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nut-butters/thinh-mlah-wqd-tbvr-300-grm.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nut-butters/pumpkin-seeds-butter.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://wp.me/P4kvHu-S
http://wp.me/P4kvHu-S


 

 

 

 שמנים:

 שמן קוקוס כבישה קרה 
 שמן זית איכותי בכבישה קרה 

 ממתיקים

 סירופ מייפל הוא סירופ ממתיק המיוצר באופן מסורתי מלשד השיפה של - סירופ מייפל טבעי
 .אחרים טבעי . הוא בעל מדד גליקמי לא גבוהה ביחס לסוכרים 100%עץ האדר הוא ממתיק 

 סילאן או דבש תמרים מופק על ידי בישול התמרים וסחיטתם ומכיל יתרונות - סילאן ללא סוכר
 . A , B ,C בסידן,ברזל, ויטמינים מסוגהסילאן עשיר  תזונתיים דומים לאלו שמכיל התמר. 

הוא עשיר בסיבים תזונתיים אשר מקנים תחושת שובע ומקלים על תהליך העיכול. הוא טוב 
 -לעיכול ומפחית את רמות הסוכר והכולסטרול בדם וכן עשיר במגנזיום ,הוא מקור מצוין לליזין 

ג פלבנואידים ופרוציאנידים, חומצת אמינו חיונית לגוף, התמרים עשירים בנוגדי חמצון מסו
ולסילאן תכונות דומות לדבש כנוגד פטריות ובקטריות. בחנויות ניתן למצוא שני סוגים של 

תמרים  100%-סילאן, טבעי ולא טבעי. הסילאן המומלץ ביותר הוא סילאן טיבעי המופק מ
 .וללא תוספת סוכר

 כלומר אין עלייה  ,33 -נחשב לממתיק עם המדד הגליקמי הכי נמוך שיש  הוא - סוכר קוקוס
אשלגן, מגנזיום, ברזל, אבץ  ,B ויטמיני מהירה ברמת הסוכר בדם. הוא עשיר במינרלים. מכיל 

 .קוס למזון בריאותי שעדיף על סוכרים אחריםועוד כל זה הופך את סוכר הקו
חשוב לזכור כי כל תחליפי הסוכר הטבעים מכילים הרבה פחמימות ועל כן יש להשתמשש 

 למתכון עם סוכר קוקוס. בהם בצורה מדודה
 ברזל ובסיבים שמיטיבים מאוד עם מערכת , עשיר מאוד בסידןפרי עץ החרוב  - רכז חרובים

 .העיכול
 מולאסה  - (Molasses) - כהה מאחר והיא  כדאי לרכוש מולאסה -  להשיג בחנויות הטבע

מנגן, סידן,אבץ, נחושת, כרום ואף מכילה כמויות קטנות איכותית יותר ועשירה מאוד בברזל, 
  היא מתאימה במיוחד לאפיה ולבישול של אשלגן ומגנזיום.

  רכז תפוחים טבעי, רכז רימוניםניתן להמתיק גם עם 
 מאוד על ממליצה יש מגוון עצום ללא סוכר )סאן דל פור(, אך אם רוצים גם עם ערך מבריא  – ריבה

 ניתן לרכוש בהנחה עם הקוד " ליבי הנחה" – ריבת ארוניה

 תחליפי פסטות

קורנפלקס, דגני   לחם, בורגול, סולת, קוסקוס, ספגטי, ,כמעט כל מה שאנחנו אוכלים מכיל חיטה
, פיצה, בלינצ'ס, מוצרי מאפה כמו לחם, לחמניות, פיתות, בוקר, בורקסים, קרקרים, מצות, פנקייק

החלפת הפסטה כבר תפחית משמעותית את מינוני החיטה מהתפריט וופלים ביסקוויטים ,  עוגות,
 .היומי

  מכוסמת -איטריות סובה 

  אורזאיטריות 

 איטריות עדשים 

 איטריות אפונה 

 איטריות אדממה 

 איטריות שעועית שחורה 

http://www.hamezaveh.co.il/coconut-oil-1323.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/olive-oil-house.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/pure-maple-syrup.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/natural-date-syrup-1264.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/natural-sweeteners/coconut-sugar.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://wp.me/P4kvHu-2D
http://wp.me/P4kvHu-2D
http://www.hamezaveh.co.il/natural-sweeteners/carob-concentrate.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.olamteva.com/aroniaberries
http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/atrivt-svbh-avrgnivt.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/rice-noodles.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/red-lentils-noodles.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/peas-noodles.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/adamame-bean-noodles.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/black-bean-noodles-new.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b


 

 

 איטריות שעועית 

  תחליפי חלב 

  חלבvitariz – אורז שקדים 
 חלב שיבולת שועל 
 לשילוב בתבשילים, הכנת שוקולד ועוד -  קרם קוקוס 

 הכנת שוקולד ועודלשילוב בתבשילים,  - מי קוקוס 

 עוגות, עוגיות, מאפים ועוד קמחים:

 קמח כוסמין 
 קמח שקדים 
 קמח חומוס 

 קמח טפיוקה 
 קמח עדשים 

 ח טףקמ 
 קמח קוקוס 

 שיבולת שועל 

 

 (במקום קורנפלקס ין מהם כדורי שוקולד או חטיפי אנרגיה או להוסיף חלב וממתיק) ניתן להכ תחליפי קורנפלקס

 פצפוצי קינואה 
 פצפוצי אורז 
  להכנת דייסה, גרנולה ועוד - שיבולת שועל 

 קטניות

 עדשים )כתומות/חומות/ירוקות/שחורות(, שעועית אזוקי, שעועית מאש, חומוס, שעועית, אפונה 

 דגנים מלאים

   גרנולה ועוד להכנת דייסה, - שיבולת שועל 

  קינואה לבנה,שחורה ואדומה, אורז בסמתי מלא, גריסי פנינה, כוסמת ירוקה לא קלויה, גרגרי

 כוסמין, דוחן, אמרנט, קינופלקס)קינואה תפוחה(

 עים ופירות יבשיםאגוזים זר

 תמר מג'הול 

 חמוציות ללא סוכר/ברכז תפוחים 

   ג'וגי ברי 

http://www.hamezaveh.co.il/flours/noodles-and-pasta/beans-noodels.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/plant-based-milk/mwqh-avrz-avrgni-vitariz-1333.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/plant-based-milk/mwqh-avrz-avrgni-vitariz-1334.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/plant-based-milk/coconut-cream-1335.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/plant-based-milk/coconut-cream.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/whole-spelt-flour.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/almond-flour-kilo.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/chickpea-flour.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/tapioca-flour-1206.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/red-lentil-flour.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/teff-minhat-haarets.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/flours/coconut-flour.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/oatmeal.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/quinoflex.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/pcpvci-avrz-mla-tbei.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/oatmeal.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/grains-beans-legumes.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/oatmeal.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/oatmeal.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/grains-beans-legumes.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/grains-beans-legumes.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/majhul-dates.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/dried-cranberry-in-apple.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/tvti-gvg-i-bmwql.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b


 

 

 זרעי פשתן 

 )זרעי צ'יה)לא בהנקה 

  גרעיני דלעת 

  גרעיני חמניה 

  זרעי שומשום מלא 

  שקדים 

  פקאן 

  קשיו 

  אילסר 

  לוז 

 מלך 

 פיסטוק 
 ברזיל 

 תחליפי מעדנים

 רסק תפוחים 

 רסק תפוחים במנות אישיות 
 סמוזי 

 מחלב  מעדן יוגורט על בסיס תרבית פרוביוטית ופרהביוטית  - מעדן יוגורט על בסיס שקדים
 כאן שקדים, חלב חיטה, חמאת קוקוס ושלושה סוגים של חיידקים ידידותיים.ניתן לרכוש

 רסק עגבניות ללא סוכר

 רסק של העגבניות של שופרסל, מחית עגבניות קלה )ראו תמונה(, רסק , MUTTI מחית העגבניות של
  תמונות כאן .ת של ד.נ גליל עגבניו

  תבלינים

, תמצית וניל טבעית,  HERBMAR פפריקה, קינמון,בהרט, חוויג', כורכום, צ'ילי, קארי מסאלה, ג'ינג'ר,

 : כמון, הל, זרעי חרדל, ציפורן.תבלינים למטחנה מלח הימלאיה ורוד.

 רוטב סויה

  רוטב סויה משמש לתיבול ירקות ותבשילים, מחליף את המלח. רוטב סויה אמיתי שלא מכיל צבעי
מאכל, חומרים משמרים ותוספות מלאכותיות ניתן למצוא רק בחנויות טבע, אני משתמשת 

אינו מכיל חומרים משמרים,ללא מונוסודיום ללא חיטה.  :סויה אורגני תמרי ללא גלוטן ברוטב
 .גלוטומט, רכיבים: מים פולי סויה אורגניים, מלח, ואלכוהול אורגני )לשמירת טריות(

 רוטב סויה עם גלוטן  

  
 ים חיטה או סוכרכאלה שאינם מכיל -חטיפי אנרגיה מומלצים

  להשיג בסופרים -כדאי לקרוא על האריזה -יש לשים לב בחלקם כן יש סוכר -פוזיטיב 

http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/sesame-seeds.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/bags-chia-seeds.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/pumpkin-seeds.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/pumpkin-seeds.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/natural-almonds-hasan.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/natural-almonds-hasan.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/natural-cashew-big.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/natural-walnuts.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/natural-pistachios.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/nuts-and-seeds/brazil-nuts.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/apple-sauce-1183.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/apple-sauce.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.hamezaveh.co.il/apple-smoothie.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://priyogurt.com/
http://priyogurt.com/
http://wp.me/P4kvHu-S
http://wp.me/P4kvHu-S
http://wp.me/a4kvHu-18
http://wp.me/a4kvHu-18
http://www.hamezaveh.co.il/soy-souce-primium-1415.html?acc=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b


 

 

 FREE  ניתן להשיג בכל סופר -מבוסס על תמרים ואגוזים 
  בחנויות הטבע -ממה 
  בחנויות הטבע -ספירולינה 

 , עשבי תבליןפירות, ירקות

רצוי לרכוש פירות וירקות אורגניים, ממליצה לחתוך את הפירות ולהקפיא במנות קטנות לצורך שימוש בשייק.  

 כדאי  לגוון ולרכוש סוגים שונים של ירקות בעיקר כאלה שאתם לא נוהגים להשתמש בהם ביום יום.

 )לימונים, סלק )טוב לעצירות 
 ,דלורית, דלעת, ערמונים, גזר. ירקות כתומים: בטטה 
  ,ירקות ירוקים: נבטים אורגניים, רוב קייל, חסה, עלי ביבי תרד, מנגולד, בצל ירוק, מלפפון, ברוקולי

שומר, כרוב ניצנים, ארטישוק, סלרי, עשבי תיבול )בזיליקום, פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, נענע, 
 עירית, אורגנו(.

 :י, שום, שורש פטרוזיליה, שורש סלרי, כרובית.בצל, כרישה, לפת, קולורב לבנים 
 אבוקדו, שזיף, מנדרינה, מלון, פירות יער קפואים,מחית תפוחים ללא סוכר, תפוח, אגס: פירות ,

 מיקס פירות יער קפואים
 שעועית ירוקה, אפונה, חומוס, ברוקולי, כרובית, אדממה, : תרד, תחתיות ארטישוק, ירקות קפואים 
 קום, נענע, פטרוזיליה, שמיר, כוסברה, טימין, לואיזה.: בזיליעשבי תבלין 

  
  קציצות 

 גי קציצות שהיא מכינה במטבח הביתי מיזם הקציצות הטבעוניות של דרלי שני, שמציעה שלושה סו
שלה: קבבוני שעועית אזוקי )שעועית יפנית קלה לעיכול ובעלת ערך תזונתי רב(, קציצות ילדודס 

 .עדינות מעדשים כתומות, והמבורגר מעדשים ירוקות
  ש״ח. את המוצרים אפשרר  30יחידות במחיר אחיד של  4-8כל הקציצות נמכרות במארזים של

 054-3256162 ין בטלפון ישירות מדרלי: להזמ
 על בסיס קטניות לרכישה בחנויות טבעקציצות  – טבע דלי 

  

 התאמת תפריט תזונתי אישי או להזמנת סדנאות בישול בריא ל

 ליבי  

 יועצת ומנחת סדנאות לתזונה טבעית

0503053030 

http://www.tevadeli.co.il/burgers

