





מה שלומך? הכנתי לך משהו מרתק היום. רשימת מזונות שאומנם מכילים לא מעט פחמימות פר 100 

גרם, אבל הם בעלי ערכים תזונתיים מעולים - ויותר חשוב מזה? הם בעלי דחיסות קלורית נמוכה.


זה אומר שאת מקבלת בפחות קלוריות יותר ערך תזונתי.


יותר ויטמינים.

יותר מינרלים.

יותר ערכים.

זו רשימה שמאוד קשה לייצר, ואני אסביר לך למה… בשביל לעשות את זה, את צריכה לעבור עשרות 

ומאות מזונות, ולעשות חישובים על כל מזון, ואחרי זה לכתוב מה הדחיסות הקלורית.

דחיסות קלורית נמוכה נחשבת לכל מה שיש בו 1 ומטה … למשל אם במזון יש 300 קלוריות ל-100 גרם, 

זה אומר שהדחיסות הקלורית שלו היא 3 300) לחלק ל-(100.


אבל אם במזון יש 100 קלוריות ל-100 גרם? זה אומר שהדחיסות הקלורית שלו היא 1. טוב לנו.

אחרי זה את צריכה לעבור ולוודא שיש בו באמת מספיק פחמימות איכותיות.  לי לקח כמה חודשים 
טובים לייצר קובץ מלא שמכיל את כל הערכים התזונתיים הנדרשים, פחמימות, חלבונים, שומנים, והכל 


מקוטלג לפי הצפיפות הקלורית.


אז הלכתי לקובץ הזה, ושלפתי לך את המזונות שנתתי לאחת הלקוחות הכי מוצלחות שלי, 

בשביל שהיא לא תצטרך לשנות את כל התזונה שלה )היא ממש אוהבת פחמימות(, 

אבל מצד שני, היא כן תוכל לשפר אותה. בנוסף, בתקופה האחרונה היא התחילה להוסיף גם 

פרוביוטיקה, ורואה גם שהנפיחות הבטנית שלה הולכת ויורדת.


בכל מקרה, הנה רשימה המזונות בעלי דחיסות קלורית נמוכה, 

שמכילים כמות פחמימות די גבוהה. 


את ממש תהני מהרשימה הזאת שנמצאת בדף הבא



16 הפחמימות (הלא מוכרות) בעלות צפיפות קלורית 
נמוכה (הדבר שהכי מעניין אותך בשביל לייצר שובע, בטן 


חטובה וגוף הדוק - לתמיד)… 
 

וכל זה מבלי לשנות את החיים שלך מקצה לקצה






דרך אגב, אם את רוצה לשפר את התהליך, ולהוסיף גם פרוביוטיקה לתהליך בשביל … 
להוריד את הנפיחות הבטנית •
לרדת ב-2 מידות בהיקפים  •
לשפר את מערכת העיכול •
ולהקל על תהליך החיטוב  •

 
את מזומנת להציץ כאן בשביל להבין איך גם את יכולה לנצל את הפרוביוטיקה ולרדת ב-2 מידות בהיקפים 

אוהב מאוד,  ֿ
ג׳ניה רומסקי. 

(c) כל הזכויות שמורות לבריאותלי בעמ וג׳ניה רומסקי

תפוח אדמה אפויים ללא קליפה

חומץ בלסמי

חבושים מבושלים

תאנים טריות

בטטה טרייה עם קליפה

יוגורט עיזים בטעם אפרסק משק צוריאל

חבושים

דייסת אורז עם חלב

קוביות סלק

ליצ`י ללא קליפה

עדשים ירוקים מבושלים שטראוס

דייסת סולת

רוטב פסטה לילדים יכין

דלורית

דנונה

פלפלים אדומים קלויים על האש סרה
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