
המתכונים שבפרק הזה מיועדים ליום שאחרי… כל מתכון מחושב כאן, ולכל 
מתכון יש ערך תזונתי חשוב בחזרה לתפקוד תקין. בלי קשר, הם מעולים במידה 

ואת מחפשת לשמור על גוף תקין, בריא ופעיל. ההמלצה שלי היא להוסיף 

בהתחלה רק מתכון אחד מהמתכונים שלמטה, לתבנית התזונתית השגרתית שלך.

אופצייה נוספת היא לקחת מתכון אחד וולהוסיף אותו ל12 הימים הראשונים שלך 

בתבנית של דיאטת החופשה, רק בתנאי ואת רעבה ומחפשת גיוון. 


תבלי.

סלטים: 
סלט טונה מצופה שומשום 

מכרכיבים: 

1/2 כוס זרעי שומשום טחונים 

200 גרם סטייק טונה חתוך 

1/2 כף שמן זית 

חסה לפי בחירה 

1/2 כוס עלי בייבי תרד 

1/4 כוס כוסברה קצוצה  

עגבניות לפי בחירה – חתוכות לחצי 

מלח ופלפל לפי טעם 

מיץ לימון טרי לפי טעם 

הוראות הכנה: 

1 מניחים בקערה את זרעי השומשום, מגלגלים את החתיכות טונה על השומשום משני צידיו. 

2 מחממים על מחבת שמן זית על אש בינונית 

3 מטגנים את הטונה כ 1-3 דק' מכל צד או עד שזה מוכן (זמן בישול יהיה תלוי בעובי של טונה 
והעדפה אישית.) ומסירים מאש. 

4 מניחים בקערה את החסה והעגבניות ומעל את הטונה. ממליחים מפלפלים ומוסיפים מיץ 
לימון טרי לפי טעם ומגישים. 



סלט טונה קרנ'צי 

מרכיבים: 

1 פחית טונה במים 

1 חסה קצוצה 

1 תפוח ירוק קטן – מקולף וחתוך לקוביות 

1/3 כוס פלפל ירוק – קצוץ לקוביות 

1/4 כוס אבוקדו – מקולף וחתוך 

1/3 כוס עגבניות טריות חתוכות 

1/3 כוס אגוזי פיקאן 

1 כפית שמן זית 

1 כף אחת מיץ לימון טרי 

מלח ופלפל לפי טעם 

הוראות הכנה: 

מניחים את כל המרכיבים בקערה מערבבים ומגישים. 

סלט לאוהבי בשר 

מרכיבים: 

1 חזה עוף שלם 

2 כוסות מים 

1/2 מיץ לימון סחוט 

1/2 כף שמן זית 

8 חתיכות בייקון – בלי שומן חתוך לרצועות 



5 עגבניות בניניות חתוכות לרבעים 

1/2 אבוקדו – מקולף וחתוך 

2 כוסות ארוגולה טריה 

2 כפות חומץ בלסמי 

הוראות הכנה: 

מניחים בסיר מיץ לימון ומים ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש, ולאחר מכן מוסיפים חזה 
עוף, מכסים ומבשלים על אש נמוכה במשך 15-20 דקות, או עד שהעוף הוא מוצק ומבושל. 
מסירים מאש ומשאיר את העוף בנוזל להתקרר. כאשר מתקרר מוציאים מהסיר וחותכים את 

העוף לחתיכות. 

מחממים מחבת על אש גבוהה, מוסיפים בייקון ומטגנים עד שרצועות בייקון הן קלות 
ופריכות. מסירים בייקון מהמחבת ומוסיפים רבעי עגבניות, מערבבים על אש גבוהה במשך 

2 דקות, או עד שעגבניות מתרככות מעט. 

אופן הגשה: 

מערבבים בקערה שמן וחומץ היטב. מניחים חזה עוף חתוך לקוביות, בייקון, עגבניות, 
אבוקדו וארוגולה בקערת סלט ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה ומגישים. 

סלט ברוקולי,גזר ואגוזי קשיו 

מרכיבים: 

1 ראש ברוקולי טרי ירוק וצפוף 

1 בצל סגול או לבן 

2 גזרים 

1 יוגורוט 

1 חרדל דיג'ון גרגירים 

1 לימון 

מלח פלפל לפי טעם 



אגוזי קשיו  

אופן ההכנה: 

1 משרים את הברוקולי בקערת מים עם מעט חומץ ל-10 דק', שוטפים היטב ומפרידים 
לפרחים קטנטנים. 

2 מעבירים את פרחי הברוקולי השטופים לקערה עם מים רותחים ל-10 דקות. 

3 מגרדים את הגזר גס לתוך קערת הברוקולי. 

4 קוצצים את הבצל הסגול ומוסיפים פנימה לקערת הירקות. 

5 מערבבים את חומרי הרוטוב ומוסיפים לקערת הירקות ומניחים לספיגת הטעמים במקרר. 

6 לפני ההגשה מוסיפים את אגוזי הקשיו מעל. 

סלט עוף קצוץ 

מרכיבים: 

1 חזה עוף שלם מבושל או מאודה – קצוץ  

2 כוסות עלי בייבי תרד 

1 עגבניה גדולה חתוכה לקוביות 

1 מלפפון חתוך לקוביות 

2/3 כוס פטריות חתוכות  

1/2 בצל סגול קצוץ דק 

1/4 כוס זיתים שחורים חתוכים לחצי 

1 כף שמן זית 

1 כף חומץ בלסמי 



הוראות הכנה: 

מניחים את כל החומרים בקערת סלט ומערבבים היטב. מגישים. 

סלט ירקות חם 

מרכיבים: 

1 כפית שמן זית 

1 פלפל אדום חתוך 

1 פלפל כתום חתוך 

1 פלפל צהוב חתוך 

1 אשכול אספרגוס חתוך לשלוש לרוחב 

1/4 כפית מלח 

הוראות הכנה: 

מניחים שמן במחבת בגודל בינוני על להבה בינונית, מוסיפים את הפלפלים החתוכים, 
אספרגוס ומלח.  

מערבבים הכל היטב עד שהירקות מכוסים בשמן, מנמיכים את האש. 

סוגרים את המכסה של המחבת ונותנים לירקות להתבשל בתוך הנוזל של עצמו במשך 
15-20 דקות או עד שהפלפלים והאספרגוס מתרככים מעט. מגישים בקערה גדולה. 

בשר: 
המבורגר המושלם 

מרכיבים: 

להמבוגר: 

450 גרם בשר בקר טחון 

1/4 בצל סגול בינוני – טחון 



1 כף חרדל דיג'ון 

1 כפית שום מגורען 

מלח ופלפל לפי טעם 

לצ'יפס: 

2 גזר לבן – קלוף 

100 גרם שמן קוקס מותך 

הוראות הכנה: 

1 - בקערת ערבוב בינונית, מערבבים יחד את כל המצרכים להמבורגרים מבלי לעבוד יתר 
על מידה את הבשר. 

2 – מחלקים את התערובת לשלוש חתיכות שוות, בנוסף בכל בורגר עם האגודל יוצרים שקע במרכז 
ההמבורגר ומניחים בצד 

3 – בעזרת קולפן מקלפים את הגזר הלבן המקולף ויוצרים ספירלות 

4 – מחממים מחבת גריל לחום בינוני גבוה ומחממים סיר בינוני לחום בינוני גבוהה 

5 - ברגע שהגריל חם, מניחים את ההמבורגרים על הגריל וסוגרים את המכסה. מבשלים 6 
דקות. 

6 – בעוד ההמבורגרים מתבשלים, מוסיפים שמן קוקוס לסיר. בשביל לבדוק שהשמן חם מניחים 
שרוך/ספירלה 1 בשמן החם לראות אם השמן מבעבע.מניחים את הספירלות גזר לבן בסיר לכ 1-2 עד 

שמקבלים צבע זהוב ומניחים את הספירלות על גבי נייר סופג שמן. 

7 – הופכים את ההמבורגרים ונותנים להם עוד 2 – 3 דקות על המחבת בשביל מידת עשיה MR  או 
למידה הרצויה. מסירים את ההמבורגרים מהמחבת ונותנים להם לנוח בצד כ- 5. 

8 – מגישים עם לחם נטול גלוטן(יש מתכון בספר) וצ'יפס גזר, בתיאבון. 

קציצות בשר פליאו 

מרכיבים: 



450 גרם בשר בקר טחון 

1 ביצה שלמה 

1 כפית אבקת שום 

1 כפית פפריקה 

מלח ופלפל לפי טעם 

1/2 בצל קטן – טחון 

1 כף פטרוזיליה קצוצה דק 

הוראות הכנה: 

1 – מחממים תנור ל200 מעלות 

2 - בקערה גדולה, טורפים ביצה ומשלבים את כל שאר החומרים. מערבבים היטב. 

3 – לוקחים כף גלידה על מנת לקבל מנות שוות ומניחים על מגש מצופה נייר אפיה או נייר אלומיניות 

4 - אופים במשך 10 דקות ולאחר מכן הופכים את הקציצות לצד השני ואופים עוד 10 דקות. 
זמן בישול כולל הוא 20 דקות 

5 – מסירים מהתבנית ומגישים. 

חזה עוף עם פטריות 

מרכיבים: 

1/2 ק''ג חזה עוף חתוך לקוביות 

1 שקית ערמונית קלופים באריזת ואקום 

הרבה סוגי פטריות (שיטאקה,שמפיניון ופורטבלו) חתוכות לרבעים 



4 בצלים ירוקים חתוכים אלכסונית 

למרינדה: 

3 כפות סויה(ללא גלוטן) 

כף ג'ינג'ר 

2 כפות שמן זין 

2 כפות סילאן 

2 שיני שום פרוס 

1 מיץ מתפוז (מיץ טרי) 

הוראות הכנה: 

1 מכניסים את כל חומרי התחמיץ פרט למיץ התפוז לקערה. 

2 מוסיפים לקערה את חתיכות חזה העוף ומניחים במקרר ללילה. 

3 מחממים תנור לחום של 180 מ''צ, מעבירים את חזה העוף והפטריות ללא התחמיץ לתבנית פיירקס. 

4 מוסיפים את מיץ התפוז ליתרת התחמיץ ויוצקים מעל קוביות העוף בתבנית הפיירקס. 

5 מכסים בנייר אלומיניום ואופים כ-20 דק' ומסירים את האלומיניום. 

6 מוסיפים את הבצל הירוק החתוך והערמונים ואופים עוד כ-7 דק' או עד שמזהיב. 

חזה עוף במייפל וצ'ילי 

מרכיבים: 

500 ג' חזה עוף שלם(לא משוטח לשניצל) 

2 כפות שמן זית 

1/4 כוס יין לבן/סויה 

1/2 לימון פרוס לעיגולים 

2 כפות מיץ לימון 

2 כפות סירופ מייפל אמיתי/סילאן 

1 כפית שבבי צ'ילי/פפריקה 



מלח ופלפל שחור גרוס 

קורט טימין יבש 

הוראות הכנה: 

1 מוציאים את חזה העוף מהמקרר כחצי שעה לפני ההכנה. 

2 שוטפים את העוף במים ומייבשים היטב בנייר סופג, מורחים על העוף את הצ'ילי(לילדים מורחים רק 
פפריקה כי זה עדין יותר בטעם),מלח, פלפל שחור וטימין 

3 מחממים מחבת גדולה, מוסיפים שמן זית ואת חזה העוף. מטגנים עד לסיגרת הבשר וקבלת גוון שחום. 

4 מערבבים את הנוזלים – יין לבן או הסויה, מייפל ומיץ הלימון – ויוצקים מעל חזה העוף 
במחבת.מוסיפים פרוסות לימון ומביאים לרתיחה. 

5 מנמיכים את הלהבה, מכסים ומבשלים כ-10דק'(הופכים צד במהלך הבישול) 

עד שהעוף מוכן. נזהרים לא לייבש. 

6 פורסים את חזה העוף לפרוסות דקות ומניחים אותו כגוש פרוס בתבנית. עליו שופכים את הרוטב 
ופרוסות הלימון ומגישים. 

סטייק סינטה עם פטריות בויסקי 

מרכיבים: 

2 סטייקים סינטה (כ150 גרם) 

1 כף שמן זית  

100 גרם פטריות ערמונים, פרוסות 

2 שיני שום, קלוף וקצוץ דק 

150 מ''ל ציר בקר חם 

45 מ''ל ויסקי 

75 מ''ל שמנת מתוקה 

2 כפות עירית קצוצה טרי 

קמצוץ מלח 

פלפל שחור  



הוראות הכנה: 

1 מחממים מחבת לא דביקה על אש בינונית  בשמן זית ומניחים את הסטייקים עד לעשיית המידה 
הרצויה. 

2 למידת עשייה נע מבשלים 2 דק' על כל צד, למידיום 4 דק' כל צד ועשוי היטב 6 דק' כל צד. 

3 מנמיכים את האש ומניחים את הפטריות החתוכות ושום בפנים. 

4 מבשלים במשך 3 דקות, תוך ערבוב מדי פעם. מוסיף את הציר, מגדילים את האש 
ומרתיחים במשך 3 דקות עד שמצטמצם מעט. מוסיפים את הוויסקי והשמנת ומרתיחים 

במשך 3-4 דקות נוספות עד שהרוטב מעובה מעט. מוסיפים את העירית. 

5 מגישים עם ירקות של העונה 

חביתות: 
חביתה ספרדית 

מרכיבים: 

1/4 קילו חזה עוף טחון 

1 שן שום קצוצה דק 

1 כפית אבקת בצל 

1 כפית פפריקה 

1 כפית אבקת צ'ילי 

1/2 כפית כורכום 

מלח ופלפל לפי טעם 

2 ביצים 

1 כף מים 



1 כף חמאה 

הוראות כנה: 

1 – מטגנים את החזה עוף טחון על מחבת ביחד עם השום,אבקת בצל,פפריקה,אבקת צ'ילי וכורכום. 

2 – הבשר אמור להיות מטוגן קלות 

3 – טורפים את הביצים בקערה ושופכים למחבת 

4 – מרימים מעט את החביתה כאשר החלק התחתון התגבש ונותנים למיצים שמעל לזלוג מתחת. 

5 – הופכים את החביתה ומניחים לה עוד כדקה על מחבת ומגישים 

חביתת עגבניות ופטריות 

מרכיבים: 

3 ביצים 

1 עגבניה - חתוכה לקוביות 

4-6 פטריות חתוכות(לבחירה) 

מלח ופלפל לפי טעם 

1 כף שמן זית 

הוראות הכנה: 

1 – מחממים על מחבת שמן זים ומוסיפים את הפטריות עד שהן מקבלות צבע חום 

2 – מוציאים את הפטריות מהמחבת ומניחים בצד 

3 – מטגנים את העגבניות 1-3 דק' ומניחים בצד 

4 – מנקזים את השמן מן המחבת, מנקים קלות ומוסיפים שמן חדש 

5 – יוצקים את הביצים למחבת ומרימים את הצדדים של החביתה על מנת לתת לביצה הנוזלית מלמעלה 
לנזול מטה. 

6 – כאשר נשאר מעט ביצה נוזלית מלמעלה מניחים את העגבניות והפטריות על הביצים ונותנים לזה 
להתבשל עוד כשלוש דק', הופכים נותנים לזה עוד דקה 



ומגישים. 

אומלט סלמון מעושן 

מרכיבים: 

60 גר' סלמון מעושן 

1/2 בצל לבן קצוץ דק 

1/2 כף שמן זית 

3 ביצים 

2 כפות עירית קצוצה דק 

מלח פלפל לפי טעם 

הוראות הכנה: 

1 מטגנים את הבצל בשמן במחבת על אש גבוהה במשך 2-3 דקות או עד שבצל מתרכך. 
מסירים את הבצל מהמחבת. 

2 בקערה, להקציף יחד את הביצים, בצל, עירית ופלפל. 

3 יוצקים את התערובת עד להשחמה של התחתית של האומלט והופכים לעוד 2-3 דק' 

4 מניחים את האומלט על גבי צלחת. 

5 צורבים את הסלמון כ1-2 דק' על אש בינונית על כל צד ומניחים על גבי האומלט ומפזרים 
מעט עירית מעל. 



אומלט קישואים 

מרכיבים: 

3 כוסות קישואים, חתוך לקוביות 

1/2 בצל לבן, קצוץ דק 

1 כף אורגנו 

1/2 כפית מלח 

1/2 כפית פלפל 

1/2 כפית שמן זית 

5 ביצים 

פטרוזיליה לקישוט 

הוראות הכנה: 

1 מחממים תנור ל- 180 מעלות 

2 על תבנית עם נייר אפייה מפזרים קישואים בצורה אחידה, בצל, אורגנו, מלח ופלפל 

3 בקערה מקציפים את הביצים עם שמן זית ומוזגים לתוך התבנית עם הקישואים 

4 אופים במשך 20-30 דק' עד שהביצים מוכנות 

5 מוצאים מהתנור נותנים לזה כמה דק' להתקרר ומגישים עם פטרוזיליה מעל 



מתוקים: 
חטיף אנרגיה 

מרכיבים: 

2 כוסות אורז תפוח(פצפוצי אורז) 

2 כוסות גרעיני חומניות 

1 כוס שקדים 

3/4 כוס קמח "קונדיטור" 

1/4 שמן קנולה 

1 כוס אגוזי פקאן 

1 כפית אבקת סודה לשתייה 

1/4 כוס סוכר חום 

1/2 כוס טחינה גולמית משומשום מלא 

1 כפית תמצית וניל 

הוראות הכנה: 

1 – שמים בקערה גדולה את כל החומרים היבשים – פצפוצי אורז, קמח ואבקת סודה לשתייה – 
ומערבבים 

2 - מכניסים לקערה את כל החומרים הרטובים – שמן קנולה, דבש, חמאת שומשום ותמצית וניל – 
מערבבים הכול בידיים על לקבלת תערובת אחידה. 

3  - מעבירים את התערובת לתבנית תמור מרופדת בנייר אפייה ודוחסים היטב בעזרת כוס.אופים בחום 
של 170 מעלות כ45 דק' על להזהבה קלה. 

4 – חותכים למנות אישיות. 

עוגת גבינה קלאסית עם פירורים ללא חיטה 



מרכיבים: 

1 וחצי כוסות אגוזי פקאן טחונים 

ממתיק כגון תמצית סטיביה או ספלנדה  

1 וחצי כפיות קינמון טחון 

6 כפות חמאה ללא מלח,מומסת וקרה 

1 ביצה גדולה 

1 כפית תמצית וניל 

מילוי: 

450 ג' גבינה רכה מופחתת שומן, בטמפרטורה של החדר  

3/4 כוס שמנת חמוצה 

ממתיק כגון סטיביה או ספלנדה 

קורט מלח ים עדין 

3 ביצים גדולות 

מיץ מלימונית קטנה ו1 כפית קליפת לימונית מגוררת 

2 כפיות תמצית וניל 

הוראות הכנה: 

1 חממו את התנור מראש ל170 מעלות 

להכנת הבסיס: 

שימו את האגוזים הטחונים, הממתיק והקינמון בקערה גדולה. הוסיפו את החמאה המומסת, הביצה 
והווניל וערבבו היטב. 

2 הדקו את תערובות הבסיס לתחתית תבנית פאי בקוטר 25 ס''מ, והדקו גם בגובה 5-4 ס''מ על 
השוליים. 

להכנת המילוי: 

1 ערבבו את הגבינה, השמנת החמוצה, הממתיק והמלח בקערת מיקסר. 

ערבלו במהירות נמוכה עד שהמוצרים יתמגזו.טרפו פנימה את הביצים, מיץ הלימון, קליפת הלימון 
והווניל. ערבלו במהירות בינונית במשך דקה. 



2 שפכו את המילוי על הבסיס שבתבנית.אפו עד שיהיה כמעט מוצק במרכז. כ50 דק'. קררו את העוגה 
על רשת. אחסנו במקרר כדי שהעוגה תתקר היטב לפני ההשגה. 

עוגת שוקולד קלה 

מרכיבים: 

200 ג' שוקולד מריר(70% מוצקי קקאו) 

200 ג' חמאה 

1 כוס סוכר חום 

1 וחצי כוסות קמח תפוחי אדמה 

1/2 כוס חלב עיזים 

1 כפית גדושה אבקת אפייה 

2 ביצים 

לקרם: 

1 שמנת מתוקה 

100 ג' שוקולד מריר 

הוראות הכנה: 

1 ממיסים בסיר בתוך סיר עם מים את השוקולד, החמאה וכוס סוכר חום. 

2 כשהכול מומס, מורידים מהאש, מצננים מעט ומתחילים להוסיף את הביצים בהדרגה תוך כדי ערבוב. 

3 מוסיפים את קמח תפוחי האדמה ואבקת האפייה ומערבבים היטב. 

4 שופכים לתבנית ואופים בחום של 170 מ''צ 

5 לקרם: ממיסים את השמנת המתוקה עם השוקולד, שופכים את הקרם על העוגה בעודה חמה. 



קוקוס וקרם ליים 

מרכיבים: 

1 כוס חלב קוקוס 

1/2 כוס מים 

1 כף דבש 

1 לימון מגורד דק 

1 מיץ לימון טרי 

1 כפית תמצית וניל 

4 ביצים 

1/4 כוס קוקוס מגורד, קלוי 

הוראות הכנה: 

1 מחממים תנור ל 180 מעלות  

2 מניחים את החלב קוקוס, מים, דבש, לימון מגורר ומיץ לימון בסיר ומבשלים על אש 
בינונית במשך דקה 1. 

3 בקערה מערבבים את הביצים לכמה דקות ולאחר מכן מוסיפים לאט לאט לתערובת חלב 
קוקוס חם,מערבבים בצורה כזאת שנקבל תערובת אחידה. 

4 מחלקים את תערובת הפודינג לתוך 4 תבניות חסינות חום ומניחים  אותם במחבת 
עמוקה. יוצקים מים רותחים לתוך המחבת עד שהמים מגיעים לאמצע התבנית בצדדים של 

המנות.  

5 לאפות בתנור במשך 30-40 דקות או עד שהפודינג נהיה קצפתי. 

6 לצנן לטמפרטורת החדר ולאחר מכן למקם את התבניות במקרר לצינון למשך 6 שעות או 
למשך הלילה. 

מגיש עם קוקוס קלוי מפוזר 

עוגיות שקדים ודבש 



מרכיבים: 

3 כוסות שקדים 

1 כוס דבש 

הוראות הכנה: 

1 מחממים תנור ל 150 מעלות צלסיוס 

2 גורסים את השקדים במעבד מזון עד שהשקדים גרוסים דק דק. 

3 מניחים את השקדים הטחונים לקערה ומוסיפים דבש. לבחוש היטב. 

4 מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה. מרדדים תערובת שקדים לכדורים ומניחים על מגש 
האפייה. לשטח כדורים מעט על ידי לחיצה עליהם עם כף היד. 

5 אופים את העוגיות בתנור במשך 10 דקות או עד להשחמה קלה. לקרר לפני ההגשה. 


