ספר מתכונים
ממני אליכם באהבה
מתאמנים ומתאמנות אהובים שלי
בשביל שיהיה לכם יותר קל במטבח במהלך התהליך אספתי לכם יותר
מ 60מתכונים שתוכלו להכין ,רוב המתכונים קלים ומהירים להכנה כך
שזה טוב גם לעצלנים.
אני רוצה שתזכרו תמיד שהגוף שלנו הוא מראה והשתקפות לאיך
שאנחנו מתייחסים אליו ,הגוף והבריאות זה הדבר החשוב ביותר כי מי
אנחנו ומה אנחנו יכולים לעשות אם אנחנו חולים/לא מתפקדים ?
תדעו שבכל רגע ובכל יום יש לנו  2אופציות  :לצעוד קדימה לצמיחה
ולמטרה או לצעוד אחורה לנוחות,
תבחרו להשקיע בעצמכם שימו את עצמכם בראש סדר העדיפויות מידי
יום ביומו ,והכל יסתדר לכם נכון תאמינו לי.
ולא ,זה לא תמיד יהיה קל .אבל כן ,זה ישנה לכם את החיים ,את
ההרגלים וההסתכלות על הגוף כאל בית המקדש שלכם ,ואל תרגישו
רע ,דאגה עצמית אינה פעולה אנוכית.
זה פשוט ניהול טוב של המתנה הטובה ביותר שיש לכם ,המתנה
שנולדתם כדי להציע לאחרים.
בהצלחה ותמיד כאן בשבילכן
טלי בנימינוב
מאמנת כושר ומובילה לאורח חיים בריא
0544563628

ארוחות בוקר/ערב

חביטורטי
●  2ביצים L
● טורטיה מקמח מלא
● פרוסה של גבינה צהובה עד 9%
● מלח פלפל

מרססים שמן על המחבת ,מקשקשים  2ביצים עם מלח פלפל ,ושופכים על
המחבת ,מניחים את הטורטיה על החביתה ופורסים גבינה צהובה על חצי
טורטיה וממתינים  2/3דק'
מקפלים את החביתה לחצי ,ממתינים דקה והופכים לצד השני כדי שהחביתה
תעשה טוב מ 2הצדדים
ומוכן (:
 380קלוריות  28ג' חלבון  22ג' שומן  32ג' פחמימה
חביתת חלבונים
●  3ביצים L
● קוטג' עד 5%
● מלח פלפל
מרססים שמן על המחבת ,מקשקשים ביצה שלמה  ,וחלבונים )לבן( של ביצה3 ,
כפות קוטג' עם מלח פלפל ושופכים על המחבת
הופכים את החביתה
 200קלוריות  22חלבון  5ג' פחמימה  8ג' שומן

פסטה שמנת פטריות
● ריקוטה 5%
● סקיני פסטה  9קלוריות ל 100ג
● פטריות טריות
● בצל בינוני
● שום
● אגוז מוסקט ,מלח  ,פלפל
●  2פרוסות גבינה צהובה עד 9%
מרססים שמן על המחבת ,חותכים בצל ושום ומפזרים על המחבת עד להזהבה
קלה ,מוסיפים את הפטריות חתוכות ל 3דק של טיגון קל
מסננים את הסקיני פסטה מהמים ומוסיפים למחבת ,מוסיפים חבילת ריקוטה
ומפזרים קצת אגוז מוסקט ,מלח ופלפל ,מערבבים טוב מגרדים גבינה צהובה
ומפזרים מעל ,ממשיכים לערבב לקבלת תערובת אחידה
 200קלוריות  27ג' חלבון  10ג' שומן  2ג' פחמימה
פיצה טורטיה
● טורטיה מקמח מלא
● אורגנו
●  2פרוסות גבינה צהובה עד 9%
● כף קטשופ דל קלוריות
● תוספות לבחירה
מורחים את הקטשופ על הטורטייה פורסים  2פרוסות
גבינה צהובה ומעט אורגנו
מוסיפים תוספות שאוהבים ומכניסים לתנור ל 15דק
 230קלוריות  15ג' חלבון  10ג' שומן  32ג' פחמימה

חצ'אפורי
● פיתה קלה
● פרוסה של גבינה צהובה 9%
● כף של קוטג' עד 5%
● ביצה L
● תרסיס שמן
● מלח פלפל
חותכים עיגול קטן באמצע הפיתה ליצירת חור ,חותכים את הפרוסת גבינה צהובה
ופורסים בתוך הפיתה ,מכניסים את הכף קוטג ודוחפים כמה שיותר לפינות
)שישאר מקום לביצה( ,מרססים קצת על נייר אפייה ומניחים את הפיתה ,שוברים
ביצה מרססים מעט שמן ומתבלים במלח פלפל ,מכניסים לתנור ל 20דק ומוכן (:
כ  300קלוריות  23ג חלבון  16ג פחמימה  10ג חלבון
טוסט טונה
● קופסאת טונה במים
● ביצה
●  2כפות גבינת ריקוטה 5%
● פרוסת גבינה צהובה 9%
מערבבים בקערה  -טונה,ביצה,וריקוטה לעיסה .מניחים נייר אפייה על הטוסטר
ומשטיחים את העיסה בעזרת כף ,אופים כ 7-8דק ומוציאים מהטוסטר ,חוצים ל2
ומניחים את הגבינה הצהובה ניתן להוסיף עוד תוספות )לא מומלץ דברים רטובים(
כ 310קלוריות  45ג' חלבון  4ג' פחמימה  11ג' שומן

קוואקר ותותים
●  5כפות קוואקר
● תות
●  8אוכמניות
● יוגורט  20ג חלבון
● חצי כפית סילאן
● ¼ כוס חלב
● ¼ כוס מים
● חצי כפית חמאת בוטנים
מדליקים גז מכניסים  5כפות קוואקר דק בסיר ,שופכים את החלב ואת המים
)אפשר גם רק מים( ,מוסיפים את הסילאן ומערבבים ,מחכים עד שהדייסה תספוג
את נוזלים
לוקחים קערה ובחצי שלה שמים את הקוואקר בחצי השני פותחים את היוגורט
מעל חותכים את התות ומפזרים את האוכמניות ,מזליפים את החמאת בוטנים
מלמעלה
כ 400קלוריות  25גר חלבון  40ג פחמימה  10ג שומן
קוואקר שוקולד בננה
●  3כפות קוואקר
● בננה מעוכה
● יוגורט  20ג חלבון
● קוביית שוקולד מריר 75%
● ¼ כוס חלב
● ¼ כוס מים
מדליקים גז מכניסים  3כפות קוואקר דק ,שופכים את החלב ואת המים )אפשר גם
רק מים( ,מוסיפים את השוקולד והבננה המעוכה ומערבבים ,מחכים עד שהדייסה
תספוג את נוזלים לוקחים קערה ובחצי שלה שמים את הקוואקר
בחצי השני פותחים את היוגורט
כ 410קלוריות  22גר חלבון  50ג פחמימה  8ג שומן

טורטיה מגולגלת
●  2ביצים L
● טורטיה מקמח מלא
● כף גבינת שמנת 5%
●  2פרוסות גבינה צהובה 9%
● מלח פלפל
מקשקשים את הביצים בקערה ,מדליקים גז ,מרססים שמן ושופכים את הביצים
ומכינים חביתה  ,מורחים את הגבינת שמנת על הטורטיה  ,מניחים את החביתה
מעל הטורטיה וגבינה צהובה מגלגלים וחותכים ל2
כ 390קלוריות  30גר חלבון  19ג פחמימה  10ג שומן
מאפה גבינות מדפי אורז
●  7דפי אורז
●  2ביצים גדולות
●  250גרם גבינה לבנה או קוטג' עד 5%
●  100גרם גבינה בולגרית או פטה מפוררת )כוס(
●  50גרם גבינה צהובה  9%מגורדת )חצי כוס(
● כף שמן זית
● שליש כפית מלח ,קמצוץ פלפל שחור
● שומשום לקישוט מעל
טורפים את הביצים בקערה ומעבירים לקערית קטנה כמות של  2-3כפות מהבלילה
)זה ישמש אח"כ לציפוי( .מוסיפים לקערת הביצים הטרופות גבינות ,שמן זית ,מלח
ופלפל שחור .מערבבים לתערובת אחידה .מניחים דף אורז יבש .מורחים עליו 2
כפות גדושות מתערובת הגבינות .מניחים דף אורז נוסף ומעליו מורחים  2כפות וכך
הלאה .מניחים את דף האורז האחרון )השביעי( ומורחים
מעל ביצה טרופה )שהשארנו צד( ומפזרים שומשום.
מכניסים לתנור ואופים במשך כ 35-דקות ,עד להזהבה יפה.
 700קלוריות לכל המאפה  54ג' חלבון  15ג' פחמימה  30ג' שומן

פנקייק שיבולת שועל
●  4כפות קוואקר
●  1ביצה L
●  2בננות
● ¼ כוס חלב סויה/שקדים1%/
● כפית תמצית וניל
● קינמון
מועכים את הבננות ומערבבים עם כל המרכיבים בספריי שמן מחממים מחבת
ושופכים לעיגולים ,הופכים צד שיעשה טוב מ 2הצדדים
 470קלוריות
פנקייק חלבון
●  2ביצים
● סקופ אבקת חלבון
●  2סקופים של קמח שיבולת שועל
● ½ כוס חלב
● קורט מלח
● כפית אבקת אפייה
שופכים את המרכיבים היבשים לתוך קערה ומערבבים ,לאחר מכן מכניס את
שאר המרכיבים ומערבבים היטב בעזרת מטרפה.
מניחים מחבת משומנת )ניתן להשתמש בספריי שמן ,כדי להפחית בכמות
השמן( על אש בינונית ,ושופכים חלק מהבלילה אל המחבת ,עד שהמחבת
מכוסה בשכבה מעט עבה של בלילה.לאחר שהצד ההפוך הזהיב והתמצק ,יש
להפוך את הקרפ לצד השני עד להזהבה נוספת.
טוסט נקניק
●  4פרוסות פסטרמה דל שומן
● כף חומוס
● פיתה קלה  2 /פרוסות לחם קל
כ 280קלוריות למנה  27ג' חלבון  26ג' פחמימה  6ג' שומן

פנקייק חלבון עם יוגורט
●גביע יוגורט עם  21ג' חלבון ו0%
● 3ביצים L
● 1כף מייפל
●¼ כפית תמצית וניל
● ¼ 1כוסות שיבולת שועל דקה
●½ כפית אבקת אפייה
●תרסיס שמן או מעט חמאה לטיגון
טורפים יוגורט ,ביצים ,מייפל ותמצית וניל לתערובת אחידה .בקערה נפרדת
מערבבים שיבולת שועל ,קינמון ואבקת אפייה .מקפלים את תערובת שיבולת
השועל אל תוך תערובת היוגורט עד לקבלת בלילה אחידה.מחממים מחבת בעלת
ציפוי מונע הידבקות עם תרסיס שמן או חמאה .מטגנים את הפנקייקים משני
הצדדים ,עד שהם זהובים־שחומים .מגישים חם עם מייפל ופירות טריים.
 950קלוריות  70ג' חלבון  90ג' פחמימה  36ג' שומן
פיצה טונה
●  2פחיות טונה במים
●  2ביצים L
● כף גבינה לבנה
●  3פרוסות גבינה צהובה 5%
● רוטב עגבניות
● תוספות
לחמם תנור ל 180מעלות ,שמים בקערה את הטונה ,ביצים ,וגבינה מערבבים טוב
למרקם אחיד
מכניסים לתנור ל 10דק ,מוציאים ומורחים את הרוטב עגבניות ומגרדים את הגבינה
מכניסים לתנור ל 15דק
 600קלוריות  95ג' חלבון  2ג' פחמימה  20ג' שומן

יוגורט מפנק
●גביע יוגורט עם  20ג' חלבון
●חצי בננה 3/תותים  /חופן אוכמניות/חצי תפוח 2/כפות גרנולה 3/כפות
ברנפלקס
●כפית חמאת בוטנים טבעית
 250-310קלוריות  22ג' חלבון  15ג' פחמימה  4ג' שומן
שייק עתיר חלבון
● סקופ חלבון וניל
● פרו 0%
● כוס חד פעמית של אוכמניות קפואות
● רבע כוס חלב סויה לייט/חלב רגיל 1%
●  4קוביות קרח
הכל בבלנדר
 300קלוריות  48ג' חלבון  13ג' פחמימה  1ג' שומן
אייס קפה עתיר בחלבון
● משקה  GOבטעם קפה או וניל עם  20ג' חלבון )אפשר גם (27
● כפית נמס גדושה
● ⅓ כוס חלב 1%
● כוס קרח
לשים הכל בבלנדר
ביון  220-240קלוריות  22/29ג' חלבון  20 ,ג' פחמימה  5ג' שומן
יוגורט צ׳יה
● מעדן פרו 0%
● ¼ כוס חלב 1%
●  2כפות זרעי צ׳יה
● כפית סילאן
לערבב הכל ולשים במקרר ללילה אפשר לפזר פרי
 350קלוריות  29ג' חלבון  18ג' פחמימה  9ג' שומן

פלפלים ממולאים בטונה
● טונה במים
●  2גמבה
● כרפס חתוך ליחידות קטנות
● כף טחינה גולמית
● כף וחצי גבינה לבנה 5%
●  2פרוסות גבינה צהובה  9%מגורדת
● לימון ,מלח ,פלפל
לערבב את כל המרכיבים חוץ מהגמבה והגבינה הצהובה לעיסה אחידה ,לחתוך את
הגמבה לחצאים ולמלא את חצאי הגמבה בבלילה ולמעלה לפזר את הגבינה
המגורדת ,להכניס לתנור שחומם ל 180מעלות להמתין  10-15דק
חביתת ירק מגולגלת
● גזר מגורד
●  6ביצים ) Lאפשר להוריד  2חלמונים להורדת הערך הקלורי(
● ½ חבילת פרטוזיליה
● גמבה
● מלח,פלפל
חותכים את הגזר המגורד לחתיכות קטנות של ריבועים  ,מוסיפים ביצים
מלח פלפל ,גמבה חתוכה לקוביות קטנות ופטרוזיליה קצוצה ,לערבב הכל
לשפוך מעט למחבת מושמנת לחכות  2דק ולהתחיל לגלגל להשאיר חתיכה קטנה,
ולשפוך עוד מהבלילה ,להמתין ולהמשיך לגלגל עד סוף הבלילה ,עד לקבלת
חביתה מגולגלת ,לחתוך לחתיכות כמו עוגה
 600קלוריות  51חלבון  9גר פחמימה  39ג' שומן
טונה עם ביצים על הגז
● פחית טונה במים
●  2ביצים L
● פרוסת גבינה צהובה 9%
שופכים הכל על מחבת משומנת ומקשקשים
 270קלוריות  52ג' חלבון  1ג' פחמימה  15ג' שומן

פשיטידת סקיני פסטה
● חבילת סקיני פסטה בצורת נודלס
● קופסאות קוטג׳ 3%
● כוס קוביות בולגרית 5%
● כף שמן זית
● מלח ,פלפל
מערבבים את כל המרכיבים  ,משמנים את התבנית ושופכים את הבלילה .מכניסים
לתנור בחום של  180מעלות ל 30דק
מלאווח מדפי אורז
●
●
●
●
●
●

 2ביצים L
½ כוס חלב
¼ כוס מים
כף דבש
מלח
דפי אורז
מערבבים את כל המרכיבים חוץ מהדפי אורז טובלים דף אורז היטב
בתערובת משני הצדדים עד שהוא מכוסה לגמרי ,אבל לא מתרכך .טובלים
דף נוסף באותו אופן ומצמידים אותו לדף הראשון .טובלים דף שלישי באותו
אופן ומצמידים אותו לשני הדפים האחרים )כל מלוואח מורכב מ 3-דפי אורז(.
במקביל ,מחממים מחבת רחבה עם כף שמן וכשהמחבת חמה ,מניחים את
שלושת דפי האורז כשהם צמודים זה לזה .מטגנים על אש בינונית-גבוהה
במשך כדקה וחצי 2 /דק  ,עד שהחלק התחתון מזהיב .הופכים בעזרת תרווד
ומטגנים כדקה וחצי-שתיים נוספות ,עד להזהבה יפה )יכול להיות שבזמן
הטיגון דפי האורז יתנפחו ,זה בסדר(
כ 20-25קלוריות למלוואח ניתן להוסיף רסק עגבניות וביצה קשה ליד

לחמניות גבינה
●  150גר גבינה לבנה עד 5%
●  150גר' קוטג עד 5%
●  100גר כוסמין ) 5כפות(
● פרוסה וחצי גבינה צהובה 9%
●  80ג' גבינה בולגרית 5%
●  5כפות מגורדת
● ביצה L
●  2כפיות אבקת אפיה
חממו תנור ל 200מעלות ,ערבבו את כל החומרים היטב ,בידיים רטובות גלגלות כ18
כדורים והניחו תבנית עם נייר אפייה ,הכניסו לתנור והמתינו  20דק חכו להשחמה
ערכים ליחידה :
 51קלוריות  4גר' חלבון  4.5ג' פחמימה  1.5גר שומן
פנקייק מלוח
●  2ביצים L
●  30גרם אבוקדו
● כפית אבקת אפייה
● כף של קמח כוסמין
● כף גדושה של גבינה לבנה
● עגבניית שרי/רבע עגבנייה
● פרוסה של בצל
ערבבו את הגבינה עם ביצה אחת ,אבקת אפייה ,וקמח עד לתערובת יחידה שימו
כף וחצי על מחבת ליצור פנקייקים זהים ,חתכו את הבצל והעגבניות לקוביות קטנות
מעכו את האבוקדו וערבבו ,הוסיפו מלח פלפל ולימון ,הכינו ביצת עין
הניחו פנקייק ומרחו בין לבין מעט ממרח אבוקדו ,בסוף הניחו את הביצה מעל
הערמה
ערכים למנה  340קלוריות  20גר חלבון  18ג' פחמימה  17ג' שומן

בוריק גבינות
●  2דפי אורז
● כף גבינה בולגרית 5%
● גבינה צהובה 5%
●  2ביצים L
● ½ כוס מים
ערבבו בקערה ביצה וחצי פרוסה של גבינה חתוכה לקוביות קטנות וכף של גבינה
בולגרית )ניתן להוסיף בצל ,עשבי תיבול(
בצלחת נפרדת ערבבו ביצה ומים לבלילה אחידה  ,תבלו את הדפי אורז בבלילה עד
לריכוך ,לאחר מכן העבירו את דפי האורז למחבת משומנת עם שפריץ שמן לאחר
שהדפים משחימים הפכו אותו ,והוסיפו את התערובת גבינות באמצע הדף ,קפלו
אותו והדקו בקצוות ,הפכו לצד השנו שיעשה טוב ,גרדו עגבנייה לקערה קטנה ותבלו
את הבוריק בהנאה
ערכים למתכון  250קלוריות  27גר חלבון  1גר פחמימה  15ג שומן

ארוחות צהריים

באחש
● ½ קילו חזה עוף
● צרור כוסברה
●  3כפות שמן
● בצל בינוני
● כוס אורז
●  4/3כוס מים
● מלח פלפל
מטגנים בצל עד להזהבה ,חותכים את החזה עוף לקוביות קטנות ומכניסים לסיר
עד שכל החזה עוף הופך ללבן ,מוסיפים את המים מניחים את הכוס אורז מעל
בצורה שווה ,מפזרים מלח פלפל ואחר מכן שמים את הכוסברה קצוצה מעל
האורז ,סוגרים עם מכסה ,נותנים לתבשיל להתבשל במשך  15דק ומתחילים
לערבב
 1000קלוריות לכל המנה )יש בערך  4/3מנות(  96ג' פחמימה  123ג' חלבון
 30ג' שומן
מג'דה בורגול עדשים
● כוס בורגול
● כוס עדשים שחורות
● בצל גדול )חתוך לקוביות קטנות(
●  4כפות שמן
● כפית של :מלח ,פלפל ,כמון וכורכום
● חצי כוס מים
מבשלים את העדשים השחורות ומשרים את הבורגול עם מים חמים,
שמים בסיר נפרד שמן ובצל עד להזהבה ,מסננים את הבורגול
ומכניסים לסיר  ,מטגנים קצת הכל ,מסננים את העדשים לאחר
כ 20דק בישול ומוסיפים לתבשיל לוקחים חצי כוס מים
ומכניסים לתוכה את כל התבלינים ומערבבים ,שופכים
לתערובת מערבבים מעט ,משאירים  5דק על הגז ומוכן

פלפלים ממולאים
●  3/2לפלפלים חצויים
● כף שמן קוקוס
● בצל חתוך לקוביות
● מלח ,פלפל
●  3שיני שום כתוש
● חצי כוס עגבניות חתוכות/משומרות
● חצי קילו בשר טחון
●
חותכים את הפלפים ל 2ומכניסים לתנור ל 10דק
מחממים מחבת ושופכים את השמן ,מוסיפים בצל מלח ,פלפל עד מטגנים עד
להזהבה של הבצל ,הוסיפו שום ועגבניות ,המשיכו לטגן כ 2דק הוסיפו בשר טחון עד
שיהיה מוכן לחלוטין  ,תוך כדי ערבוב כאשר התבשיל מוכן אנחנו ממלאים את
הפלפלים וחזירים לתנור לעוד  10דק
 1200קלוריות לכל המנה יש בערך  4מנות )כל מנה (300
 76ג' חלבון )למנה (25
 40ג פחמימה ) 10למנה(
 60ג' שומן )למנה (15
מנת שווארמה חיטובית
●  100גרם חזה עוף בתיבול של תבלין שווארמה ומלח
● פיתה קלה
● כפית טחינה מדוללת במים
●  2כפות סלט קצוץ
חותכים את החזה עוף לרצועות דקות ומניחיים על מחבת עם תרסיס שמן תבלין
שווארמה ומלח
מכניסים לתוך פיתה קלה יחד עם סלט וכף טחינה
כ  270קלוריות  24ג חלבון  19ג פחמימה  10ג שומן

סלמון בדבש וג'ינג'ר
●  5נתחי סלמון )קילו(
●  3כפות שמן זית
●  3כפות מיץ לימון
●  3כפות דבש
●  3שיני שום כתוש
● כף גי'נג'ר מגורד
● מלח ,פלפל

מניחים את נתחי הסלמון על נייר אפיה
מערבבים את יתר החומרים בקערית ומתבלים את הנתחים בצורה אחידה
מכניסים לתנור שחומם מראש ל 200-מעלות ואופים במשך  15-18דקות
לנתח של  200גרם:
 450קלוריות גרם  40ג' חלבון  15ג' פחמימה  26ג שומן

פשטידת פטריות
● כפית שמן זית
● בצל
● פטריות שמפיניון
● שן שום כתוש
● מלח ,פלפל
●  2ביצים L
● קופסאת קוטג' 3%
● מעדן פרו  21 , 0%ג חלבון
●  2פרוסות גבינה צהובה  9%חתוכה לריבועים
לטגן בצל עם כפית שמן זית ,להוסיף פטריות חתוכות ,שום ,מלח ,פלפל ,לשים
מכסה ואש קטנה ל 10לערבב מידי פעם  .בקערה יש לערבב ,קוטג' ,ביצים ,מעדן,
גבינה צהובה להוסיף את התערובת לפטריות ולהעביר לתבנית  ,להכניס לתנור
ב 180מעלות
 600קלוריות  80ג' חלבון  9ג' פחמימה  13ג' שומן

קוסקוס כרובית
●  1ראש כרובית
●  1כף שמן זית
● ½ בצל קצוץ
●  4שיני שום כתוש
● ¼ כוס פטרוזיליה קצוצה
●  1כף מים
שמים במעבד מזון את בכרובית עד לקבלת פתיתים קטנים ,מטגנים את הבצל עם
השמן ,ומוסיפים שום ,שופכים את הכרובית לסיר ומערבבים עם הבצל והשום
מוסיפים כף מים ומכסים ,מבשלים כ 10דק עד להתרככות הכרובית מפזרים את
הפטרוזיליה
כדורי פלאפל
●  3כוסות גרגירי חומוס מבושל
●  3כפות קמח חומוס
●  3כפיות סודה לשתייה
●  7שיני שום
● ½ חבילת כוסברה
● ½ חבילת פטרוזיליה
●  2-3כפיות מלח
●  2כפיות כמון
●  2בצלים
● מעט פלפל שחור
לטחון הכל במעבד מזון ,ולהכניס למקרר כשעה ,ליצור כדורים והניח על תבנית
אפייה מרוחה בשמן  ,לרסס מעל שמן מלמעלה ולהכניס ל 20-30דק ב 180מעלות
כ 1100קלוריות לכל המתכון  41ג' חלבון  165ג' פחמימה ו 20ג' שומן
)רצוי לאכול עם פיתה קלה סלט וכף טחינה מדוללת(

חזה עוף עם פטריות
● כף כורכום
● כף שטוחה של אבקת מרק בצל
● כף אבקת מרק
● ½ כפית מלח
● כוס מים רותחים
●  2בצלים
● כף שמן
● ½ קילו חזה עוף חתוך לריבועים
● כפית שום כתוש
● פטריות טריות/שימורים
להכין בקערה  ,כורכום ,אבקות מרק מלח ולהוסיף כוס מים רותחים ,להניח בצד
לפתיחת תבלינים  ,לטגן  2בצלים גדולים עם כף שמן  ,חשוב שבהצל יכסה את
הסיר שיצא מקורמל ולא ישרף ,להוסיף חזה עוף לטגן עם מכסה סגור על אש נמוכה
כ 7דק לערבב מידי פעם ,להוסיף שום כתוש ופטריות לערבב טוב טוב להוסיף את
קערת התבלינים עם מים ולערבב לסגור עם המכסה ולבשל כ 15דק ע אש נמוכה
מקלות סלמון מצופות בשומשום
●  2פילה סלמון חתוך לאצבעות.
● ביצה
● מלח
● כף מיונז קל
●  1כוס שומשום לבן או מלא
● כפית פפריקה אדומה מתוקה
בקערה אחת טורפים ביצה עם מיונז ומלח .בקערה שנייה מערבבים שומשום
ופפריקה .טובלים את אצבעות הסלמון בביצה ולאחר מכן מצפים בשומשום.
משמנים תבנית מרופדת בנייר אפייה ומניחים את אצבעות הסלמון ,מרססים
בספריי שמן מעל ואופים בתנור חם על  200מעלות למשך  5דקות,
הופכים ואופים עוד  3דקות .ניתן גם ליצור שיפודי סלמון ע"י שיפוד
האצבעות על שיפודי עץ לפני האפייה

סלמון בטריאקי
●  5חתיכות פילה סלמון עבות )קילו(
●  3כפות רוטב טריאקי
●  3כפות רוטב צ'ילי מתוק
●  3כפות רוטב סויה
● כף חומץ לבן
● כף שמן זית
●  3שיני שום כתושות
● להעשרת הטעם :מעט ג'ינג'ר מגורר )לא חובה(
מערבבים את מצרכי הרוטב על להבה נמוכה כ 5דק ומצננים אותה לחלוטין,
משמנים תבנית אפייה ופורסים את חתיכות הסלמון ,שופכים ¾ מהרוטב על
הסלמון ומעסים אותו ,מכניסים את התבנית למקרר ל 15דק בזמן הזה
מחממים את התנור ל 200מעלות ואופים  10-15דק תלוי בגודל הסלמון
כשהסלמון מוכן שופכים את הרוטב הנותר ,ניתן לפזר קצת שומשום ובצל ירוק
● )המתכון יכול להתאים גם לעוף בתנור פשוט צפו את העוף ברוטב ,כסו בנייר
כסף ואפו על  200מעלות למשך כשעתיים(
סלמון בדבש
●
●
●
●
●
●
●
●

קילו סלמון פרוס
כף דבש
½ כפית מלח
¼ כפית פלפל גרוס
½ כפית שום
 2כפות שמן זית
½ לימון סחוט
½ לימון פרוס
מניחים פרוסות סלמון על בתנית אפייה מעל נייר אפייה משומן ,מערבבים
בקערה שמן זית ,לימון סחוט ,שום כתוש ,מלח פלפל .מברישים את פרוסות
הדג ברוטב ומזליפים מעל דבש מניחים על כל פרוסת גד ענף
רוזמרין ופרוסת לימון מכניסים לתנור שחומם מראש ל180
ואופים כ 15דק תלוי בגודל הדג
למנה של  200ג' יש
 416קלוריות  41ג' חלבון  1ג' פחמימה  27ג' שומן

מוקפץ חזה עוף )אפשר גם עם פרגית ערכים אחרים(
● ½ קילו חזה עוף
● כף שמן
●  2גמבות
● פטריות
●  2כפות צ'יל מתוק
●  2כפות סילאן
● כף פפריקה מתוקה
● כפית שום כתוש
לחתוך את החזה עוף לריבועים ולטגן עם הכף שמן ,לחתוך את הגמבות והפטריות
לריבועים ולהוסיף לווק  ,לטגן בווק כ 5דק ולהוסיף כפית של שום כתוש 2 ,כפות
צ'ילי מתוק  2 ,כפות רוטב סילאן ,כף פפריקה מתוקה וקצת מלח לערבב על אש
נמוכה כ 10דק
 900קלוריות לכל המנה  105ג' חלבון  60ג' פחמימה  15ג' שומן
למנה של  100ג' יש כ 180קלוריות
מושט בפסטו
●  2דגי מושט )אמנון(
● כפית פסטו
● עגבניות שרי
● גזר קלוף מבושל )במים על הגז(
● בטטה קטנה מקולפת
טחנות את הגזר יחד עם הבטטה עד למרקם קרמי )ניתן להוסיף כף חלב( ,מרחו את
הפסטו על הדג ומעליו פזרו חתיכות עגבנייה
הכניסו לתנור ל 15-20ד' בחימום של  180מעלות הוסיפו מלח ולימון והגישו
 350קלוריות  30ג' חלבון  35ג' פחמימה  10ג' שומן

עוף ,ירקות ואורז בסיר 1
● כף שמן זית
● קישוא חתוך לקוביות
● גזר גדול מגורד
● בצל סגול
● גמבה אדומה חתוכה לרצועות
● גמבה כתומה לרצועות
● פלפל חריף ירוק
● קופסאת תירס לייט
● ½ צרור כוסברה קצוצה
● ½ צרור פטרוזיליה קצוצה
● כף שום כתוש
●  2כוסות אורז
●  8כרעי עוף
בסיר רחב וגדול מאוד שמים כף שמן זית מטגנים את הבצל עד שנהיה שקוף
מוסיפים לפי הסדר ,קישוא  ,גמבות  ,פלפל חריף ,ומאדים יחד לכמה דק ,לאחר
מכן מוסיפים את הגזר ,תירס ,כוסברה,פטרוזיליה ושום ומערבבים למשך  2דק.
מוסיפים את הכרעי עוף  2כוסות אורז ומוזגים  4.5כוסות מים )שהכל יהיה מכוסה
היטב( מתבלים בכף שטוחה מלח ½ ,כפית פלפל שחור ½ ,כפית פפריקה וכפית
שטוחה של כורכום ,מכסים ומבשלים על אש קטנה כ 40דקעד ספיגה מלאה של
נוזלים
מנה של כרע עוף ו 5-כפות מהתבשיל
 350קלוריות  48ג' חלבון  17ג' פחמימה  8ג' שומן
פשטידת כרובית וטונה
● שקית כרובית סנפרוסט
●  2פחיות טונה במים
●  2ביצים L
● קוטג' 5%
● כף טחינה גולמית

משרים את בכרובית במים רותחים ל 10דק',
מערבבים את כל המרכיבים ומכניסים לתבנית בתנור של
 180מעלות ל 50דק
 970קלוריות  114ג' חלבון  20ג' פחמימה  33ג' שומן

חזה עוף ממולא
● ½ קילו חזה עוף
● ירקות לבחירה )בצל ,גמבה ,גזר ,פטריות
● ביצה
●  4כפות פירורי לחם
● כף טריאקי
● כף צילי מתוק
● כף שמן זית
● ¼ כפית שמן שומשום
● אורגנו ,פלפל מלח
מטגנים את השמן זית עד לשקיפות מוסיפים את שאר הירקות למחבת ומקפיצים
ל 4דק מוסיפים תבלינים ,טריאקי וצילי ומערבבים ,משאירים על אש קטנה ,
מורידים מהאש ומעבירים לקערה ,מוסיפים את השמן שומשום ומערבבים ,
משאירים לצינון
דופקים חזה עוף עם פשיט שניצל ,שמים באמצע של החזה עוף מעט מהירקות
המוקפצים ולגלגל ,לטרוף ביצה ולטבול את החזה עוף בפירורי לחם ,להניח הכל על
נייר אפייה משומן ולשים בתנור ל 10-15דק על  180מעלות
לכל המתכון
 910קלוריות  115ג' חלבון  84ג' פחמימה  18ג' שומן
עראיס
●  7מיני פיתות
● כפית פפריקה  ,כמון  ,מלח  ,פלפל
● חופן פטרוזיליה קצוצה
● בצל בינוני קצוץ
●  500גר בשר טחון 5%
לטגן בצל עם כפית שמן ,בקערה נערבב את התבלינים ,בצל ,בשר ופטרוזיליה
נחלק את התערובת ל 14נחצה את הפיתות ל 2ונשים  ,נשמן מעט את
במחבת פסים ונשים את הפיתות עד שנוצרים פסים
ואז להפוך לצד השני עד שהכל עשוי טוב
ערכים ליחידה
 100קלוריות  12גר חלבון  11ג' פחמימה  3.5גר שומן

קבב דגי ים
●  4דגי אמנון קצוצים )בערך ½ קילו(
● חופן פטרוזיליה קצוצה דק
● מיץ לימון מלימון שלם
● בצל קצוץ
●  3שיני שום קצוצות
● ביצה
● כף קמח כוסמין
● ½ כפית מלח
● ½ כפית פפריקה
● ⅓ כפית כמון
השרו את הדג במיץ לימון למשך כמה דק ,טגנו אצ הבצל והשום עם שפריץ שמן
ערבבו את כל המרכיבים ותנו לתערובת לנוח למשך  20דק
לאחר  20הכינו  15קבבים והניחו במחבת פסים הפכו אותם כמה פעמים לכל צד
שיהיו עשויים טוב
ערכים ליחידה :
 45קלוריות  6.5ג' חלבון  1.5ג' פחמימה  1ג' שומן
סקיני פסטה בולונז
● גזר
● חבילת סקיני פסטה
● בצל
● שון
●  200גר בשר טחון
● חבילת סקיני פסטה
●  3כפות רסק עגבניות
● ½ כפית אבקת מרק ½ ,כפית פפריקה ,כפית צ'ילי חריף
חתכו את השום הגזר ובהצל לקוביות קטנות והקפיצו בסיר עם כפית
שמן ,לאחר שהשחימו הוסיפו את הבשר וערבבו עד שמתבשל
הוסיפו רסק ותבלינים וערבבו להוסיף חבילת סקיני פסטה
ערכים למתכון
כ 500 -קלוריות  37גר חלבון  4ג' פחמימה  30ג' שומן

קציצות טונה
● פחית טונה בשמן/מים
● ביצה L
● שן שום כתושה
● כף פטרוזיליה קצוצה
● כף גדושה של שיבולת שועל דקה
● ¼ כפית פלפל שחור
● ¼ כפית מלח
● בצל מגורד בפומפיה )לא חובה(
מסננים את הטונה ומכניסים לקערה יחד עם כל המרכיבים ,מערבבים היטב ,
מכסים עם ניילון ומניסים לחצי שעה למקרר )שלב לא חובה(
יוצרים כדורים קטנים מהתערובת ומניחים על תבנית עם נייר אפייה ,מכניסים
לתנור ל 30דק בחום של  180מעלות ,כאשר לאחר כ 20דק יש להפוך את הכדורים
לצד השני שיעשו טוב מכל הצדדים
ערכים למתכון  170/270:תלוי אם זה בשמן או במים כ 30גר חלבון  8ג' פחמימה ו0
שומן מטונה במים ו 11ג' שומן מטונה בשמן
סטייק פרגית בדבש
●פרגיות עוף 500 ,גרם חתוכים לסטייקים
● 3כפות שמן זית
●שום 2 ,שיני שום כתושות
●½ כפית כורכום ,כמון ,פלפל שחור גרוס ,מלח
● 3כפות ,מיץ לימון
●כפית טבסקו ,סילאן ,ודבש
בקערה גדולה שמים  3כפות שמן זית ומוסיפים את כל שאר המצרכים מלבד
הפרגיות מוסיפים אל קערת הרוטב את הפרגיות ,מעסים היטב ומכניסים את
הקערה מכוסה בניילון נצמד למקרר לשעה כדי שהפרגיות יספגו את הרוטב,
למי שממהר אפשר לוותר אך מומלץ כמה שיותר זמן )עד לילה במקרר(.
מחממים מחבת פסים על אש בינונית ,מרססים את
המחבת וצורבים את הסטייק כ 2-דקות מכל צד עד שהסטיק
פרגית מזהיב ומשחים.
ערכים למתכון
 880קלוריות  85ג' חלבון  40פחמימות  35ג' שומן

מג'דרה אורז ועדשים ירוקות
●בצל קצוץ
●כוס עדשים ירוקות אחרי שהושרו במים כל הלילה
● 2כוסות אורז בסמטי הודי
●כף של אבקת מרק עוף
●מלח פלפל לפי הטעם
●שן שום כתושות
● 5כוסות מים
אחרי שהשרנו את העדשים כל הלילה במים מסננים אותן מנוזלים .מבשלים את
העדשים בסיר עם מים עד לכיסוי העדשים .מביאים לרתיחה ואז מנמיכים את
האש ומבשלים  20דקות .מעבירים למסננת.
מחממים בסיר גדול  3כפות שמן ומטגנים בצל ושום עד להזהבה .מוסיפים לסיר
את האורז ותבלינים ,מערבבים ומטגנים ביחד  2דקות.
מוסיפים  5כוסות מים פושרים ,מביאים לרתיחה ,מנמיכים לאש נמוכה ומבשלים
 20דקות עם מכסה .מכבים את הגז ונותנים לסיר לשבת קצת בלי לפתוח את
המכסה.פותחים את המכסה מערבבים טוב טוב עם  2כפות כדי לאוורר את
האורז ,מוסיפים את העדשים ומערבבים שוב.
ערכים למתכון :כ 650קלוריות  19חלבונים  73פחמימות  30ג' שומן
חזה עוף מגולגל בחסה
● ½ גמבה חתוכה לרצועות
● ½ בצל חתוך לרצועות
●  200ג' חזה עוף חתוך לרצועות
●  4-5עלי חסה
● טחינה מדוללת
● תבלינים לפי הטעם  :כורכום ,פפריקה ,אבקת שום ,חוויא'ג(
הקפיצו את הבצל יחד עם הגמבה עם כפית שמן זית/תרסיס לאחר שהתבשלו
הוסיפו את החזה עוף ,ערבבו והוסיפו תבלינים לאחר שהחזה עוף
מוכן העבירו חלק מהתערובת על עלה חסה גדול וגלגלו ,
תזלפו מלמעלה קצת טחינה מדוללת במים
ערכים למתכון :
 480קלוריות  56ג' חלבון  13ג' פחמימה  22גר' שומן

סלט קיסר
● חסה עגולה שלמה
●  8פרוסות חתוכות לרצועות
●  6פרוסות לחם קל/מחמצת/מלא
● כף שמן זית
● ½ כפית אבקת שום
● מלח ופלפל
לרוטב
● כף חרדל גרגרים ,מיוקל ,שמן זית
● מיץ מחצי לימון
● מלח ופלפל
חותכים את פרוסות הלחם לקוביות ומניחים על תבנית עם נייר אפייה ,מזלפים כף
שמן זית ½ ,כפית אבקת שום ,מלח ומערבבים ומכניסים לתנור ל 15דק ב200
מעלות עד שחימות .את פרוסות העוף מקפיצים עם שמן זית מלח ופלפל.
חותכים את החסה לחתיכות ושמים הכל בקערה אחת ומערבבים יחד עם הרוטב
חומוס מש
●  250ג' מש מוכן
●  3כפות שטוחות טחינה גולמית
● ½ כפית מלח
● ½ כפית לימון
הכניסו הכל לבלנדר שיקבל מרקם אחיד
ערכים למתכון  560קלוריות  32ג' חלבון  47ג' פחמימה  27ג' שומן
מומלץ לאכול עם פיתה קלה ,ביצה וסלט

קציצות סלמון ותרד
●  200ג סלמון מפורר עם מזלג )לאפות  10דק ואז לפורר (
● ½ חבילת תרד טרי/קפוא ) 120ג( )לבשל על הגז עד לריכוך(
● חופן כוסברה קצוצה
● בצל בינוני קצוץ
●  4שיני שום כתוש
●  1ביצה L
●  2כפות פירורי לחם
● מלח ,פלפל  ,גריל עוף
לערבב את כל המצרכים יחד בקערה אחת  ,וליצור קציצות קטנות  ,להניח על
תבנית עם נייר אפייה משומנת עם ספריי שמן
ומכניסים לתנור בחום של  180מעלות כ 30דק
 635קלוריות  54ג' חלבון  23גר פחמימה  33ג' שומן
חזה עוף/סלמון ברוטב טלי
● ½ קילו חזה עוף /סלמון
● כפית גדושה של דבש
● ⅓ כפית חרדל
● כף פפריקה
●  2שיני שום כתושים
● כף שמן
מערבבים את כל מרכיבים הרוטב ,פורסים את החזה עוף /סלמון לרצועות
ומורחים על החזה עוף/סלמון את הרוטב שיצא )קצת סמיך( מכניסים לתנור
ל 10-15דק בחום של  180מעלות
ערכים למתכון עם חזה עוף  717קלוריות  112ג' חלבון  20ג' פחמימה  20ג' שומן
יש כ  4מנות של כ 120גרם עם  180קלוריות
ערכים למתכון עם סלמון  1240קלוריות  100ג' חלבון  20ג' פחמימה  75ג שומן
ל  4מנות של כ 120גרם יש  310קלוריות

מתוקים

בננה בשוקולד וחמאת בוטנים
● בננה
● חמאת בוטנים
● שוקולד מריר

חותכים את הבננה ל 2מורחים קצת חמאת בוטנים
 380קלוריות  28ג' חלבון  22ג' שומן  32ג' פחמימה
עוגת בננה
●  3בננות בשלות מעוכות
● חופן אגוזים קצוצים )אפשר בבלנדר(
● חופן שקדים קצוצים
● כפית נס קפה
● כפית שטוחה של קינמון
●  2כפות תמצית וניל
●  3כפות שמן
● רבע כוס סוכר חום
●  3כפות מייפל
●  3ביצים L
●  ½ 1כוסות קמח כוסמין
● ½ כפית סודה לשתייה
● כפית אבקת אפייה
● חופן של שוקולד צ'יפס
ערבבו את כל המרכיבים יחד ,שפכו לתבנית עם נייר אפייה ופרסו בננות מעל
הבלילה
הכניסו לתנור למשך כ 25דק בחום של  180מעלות
 2500קלוריות  74ג' חלבון  268ג' פחמימה  100ג' שומן
אם חותכים ל  30חתיכות לכל חתיכה כ 80קלוריות

עוגת גבינה אפויה
●  4ביצים L
● ½ כפית תמצית וניל
● אבקת אפייה
● גרדת לימון
●  250ג' גבינת שמנת 5%
●  4כפות גבינה לבנה 5%
לחמם תנור ל 200מעלות  ,להקציף  4חלבונים .בקערה נפרדת לערבב חלמונים
עם תמצית וניל ,אבקת אפייה ,גרדת לימון ,גבינת שמנת ,גבינה לבנה
להוסיף לקציפת החלבונים ולערבב בעדינות ולמזוג לתבנית .להוריד את התנור
ל 160ולהכניס את התבנית  ,לשים בתנור תבנית קטנה עם מים.
 800קלוריות  77ג' חלבון  30ג' פחמימה  40ג' שומן
קוביות שוקולד וחמאת בוטנים
●  100ג' שוקולד מריר 70%
●  100ג' חמאת בוטנים טבעית
להמיס את השוקולד ,לשפוך את החמאת בוטנים לתבנית מרופדת נייר כסף ומעל
את השוקולד המומס  ,בעזרת קיסם/שיפוד לערבב מעט לקבלת גוונים של
חום/שחור .להכניס למקפיא לחתוך ל 30קוביות
לכל המתכון
כ 1000קלוריות  24ג' חלבון  88ג' פחמימה  75ג' שומן
לחתיכה 33
קלוריות  0.8ג' חלבון  3ג' פחמימה  2.5ג' שומן

כדורי גזר מתוקים
●  5תמרים
●  3גזרים מגורדים
●  3כפות שיבולת שועל טחונה
● חופן פקאנים
● קינמון
הכל לבלנדר ליצירת עיסה אחת  ,לגלגל לכדורים ולפזר קוקוס ,להכניס למקפיא
שעתיים
 800קלוריות  6ג' חלבון  125ג' פחמימה  25ג' שומן
קסטה דיאטטית
● פתי בר שוקו ללא תוספת סוכר
● גביע ריקוטה  - 5%אפשר גם בלי
● גביע פרו 0%
●  50מ"ל משקה שקדים ללא תוספת סוכר  -אפשר גם בלי
●  3שקיות ממתיק סטיביה  -אפשר גם בלי
● מעל  3שורות של שוקולד מריר  75%מומס
מסדרים פתי בר בתבנית ,מורחים את תערובת הגבינות על חצי בסקוויט ומעל שוב
פתי בר מזלפים מעל את השוקולד ולמקפיא
קלוריות למתכון עם פתיבר  +יוגורט )יוצאים  10יחידות( ליחידה :
כ 60קלוריות  2ג' חלבון  8ג' פחמימה  2ג' שומן
לכל המתכון יוצאים כ 15יחידות  ,ליחידה :
 100קלוריות  5ג' חלבון  10ג' פחמימה  3ג' שומן
בראוניז
●  250ג' חבילת שוקולד צ'יפס
●  3ביצים
●  1שקית סוכר וניל
●  2כפות שמן
● כפית חמאת בוטנים
ממיסים במיקרוגל את השוקולד והשמן .בקערה נפרדת מערבבים
את הביצים ,סוכר ומאחדים בין  2התערובות .שופכים לתבנית
מרופדת נייר אפייה ומפזרים בננה קצוצה מעל ,מכניסים לתנור
בחום של  189מעלות ל 20דק עד השעוגה תופחת מעט
ונוצרים סדקים

מאפינס שוקולד
●  2ביצים L
●  2כפות קקאו
● כפית תמצית וניל
● ½ כוס חלב
● יוגורט פרו  20 0%ג' חלבון
●  3כפות דבש
●  3כפות ממתיק מלאכותי כמו )סטיביה ,סוכרזית(
●  2כפות קמח כוסמין/רגיל
● כף חמאת בוטנים טבעית
מערבבים את כל המרכיבים יחד )הבלילה אמורה להיות נוזלית( מעבירים לתבנית
מאפינס ומשמנים קלות ממלאית ¾ מגובה הכוס מאפינס שמים רבע כפית חמאת
בוטנים מעל כל מאפניס בעזרת קיסם מעבבים קלות ואופים למשך  20דק במעלות
של  , 180יוצא בערך  16יחידות
ליחידה אחת:
 50קלוריות  4ג' חלבון  4ג' פחמימה  2ג' שומן
עוגת שוקולד עם אבקת חלבון
לעוגה
●  2סקופים של אבקת חלבון בטעם שוקולד
● ביצה L
● כוס חלב
●  2כפות קמח
●  2כפות קונפלור
● כף קקאו
● כפית אבקת אפייה
● ¼ כוס מים
לציפוי
●  50ג' שוקולד מריר 75%
● מעט חלב
מערבבים הכל ,משמנים את התבנית ומכניסים ל 1/2שעה לתנור
בחום של  180מעלות
 1250קלוריות  72ג' חלבון 69 ,ג' פחמימה  37ג' שומן

עוגת שיש  -בננה
●  2בננות בשלות
●  3כפות קונפלור
● ¼ כוס חלב
●  3כפות ממתיק מלאכותי )סטיביה,סוכרזית(
● ביצה L
● כף קקאו
● כפית תמצית וניל
● כפית אבקת אפייה
● כף שמן זית לשימון התבנית
מועכים את הבננה ומערבבים את כל המרכיבים חוץ מהכף קקאו  ,שופכים חצי
מהבלילה לתבנית משומנת וחצי השני של הבלילה מוסיפים כף קקאו ומערבבים
היטב וגם אותו שופכים לתבנית ,לוקחים שיפוד ומערבבים קלות לערבול צבעים
מכניסים לתנור שחומם מראש ל 190מעלות ל 30בערך ,בודקים בעזרת קיסם,
כאשר הוא יוצא נקי מוכן (:
לכל המתכון  533קלוריות  16ג' חלבון  80ג' פחמימה  20ג' שומן
גלידת חלבון שוקולד וחמאת בוטנים
●  2גביעי יוגורט חלבון מינימום  20ג' חלבון
●  3סקופים אבקת חלבון שוקולד )אפשר טעם אחר(
●  2כפות חמאת בוטנים טבעית
●  6תמרים  /בננות/פירות יער  /תותים
● ½ כוס חלב
● כף פולי קקאו )לא חייב(
לציפוי )לא חייב(
●  2כפות חמאת בוטנים טבעית
●  2כפות מייפל טבעי
● ½ כפית מלח גס
לשים את כל המרכיבים של הגלידה בבלנדר עד שהמרקם אחיד שמים לשעתיים
בהקפאה  ,מערבבים את מרכיבי הציפוי ומורחים ,מכניסים
שוב להקפאה
ערכים לכל המתכון
 1900קלוריות  160חלבון  147 ,פחמימה  65ג' שומן
ל 3כפות כ 100גרם
 214קלוריות  18גר חלבון  17גר פחמימה  7ג' שומן

כדורי מייפל
● יוגורט פרו וניל
●  2כוסות ברנפלקס קראנצ'ים בטעם מייפל
●  2כפות מייפל
● ¼ כוס קוקוס
לרסק לחתיכות את הברנפלקס )אפשר לטחון מעט בבלנדר( ,להוסיף מייפל ויוגורט
לערבב הכל לתערובת אחידה ועם ידיים רטובות ליצור כ 11כדורים קטנים
ערכים ליחידה :
 50קלוריות  2גר' חלבון  8ג' פחמימה  1ג' שומן
גרנולה ביתית
● שיבולת שועל
● אגוזים למינהם )אגוזי מלך ,פקאן(
● שקדים מרוסקים /מולבנים
● קשיו
● גרעינים )גרעיני דלעת ,גרעיני חמנייה (
● זרעים למינהם )זרעי צ'יה ,זרעי פשתן(
● חמוציות ,גוג'י ברי
● כף דבש
●  3כפות שמן קוקוס
שופכים שיבולת שועל עבה על תבנית נייר עם תבנית אפייה שיכסה את התבנית,
לוקחים חופן מכל דבר שאוהבים מהרשימה למעלה  ,מחממים בקערה דבש והשמן
קוקוס במיקרו שופכים על התערובת ומערבבים הכל היטב
אין ערכים למתכון כי זה משתנה מאוד ממוצרים שמכניסים אבל
זה הרבה יותר בריא מגרנולה קנויה והרבה פחות סוכר
וקלוריות בהשוואה  ,ומספיקה להמון זמן

