
 

 
 

 
 

 משוכנעים שטבעונות היא דרך חיים תובענית, יקרה ולא טעימה? זה דווקא הרבה יותר פשוט ממה שאתם
 חושבים. מהתחליפים הצמחיים, דרך המסעדות המומלצות ועד הויטמינים שחייבים להשיג - הכנתי לכם  מדריך

  לטבעוני המתחיל, כדי שתעשו את המהפך בצורה הבריאה והמהנה ביותר.
 
 

 הנחיות:
 גלו את התחליפים-

 
  במקום בשר:

 סויה
 סייטן (המבוסס על חיטה),

 טופו,
 טמפה וקטניות

  אורז מלא
  עדשים

  קציצות של חברת מונבטים.
 

  במקום חלב וגבינות:
 חלב  סויה

 שקדים
 אגוזים

  שיבולת שועל ואורז.
  לגבי תחליפי גבינה ניתן לצרוך אך לא על בסיס יומיומי מכיוון שהם מכילים הרבה סוכר ושומן.

 
  במקום ביצים:

 לכל הפונקציות שיש לביצה במזון שאינו טבעוני יש תחליף צמחי.
  -קמח חומוס - חביתת חומוס

  - כפית סודה לשתיה וכף חומץ רגיל /תפוחים /בלסמי
  (יחס שווה לביצה אחת)
    לתבשילים כמו קציצות

 הדבקה בבישול. במקומות שבהם צריך להשתמש בביצה להדבקה, כמו למשל בקציצות, אפשר להשתמש בעמילן
 בקטניות מושרות ולא מבושלות (כך אגב מכינים פלאפל). אפשר להשתמש גם בדגן כלשהו (אורז למשל), בקמח,

 בפירורי לחם, בטחינה, ובמתוקים ברסק תפוחים ובננה
 



 
 * היזהרו מג'אנק

 למרות שטבעונות מתקשרת אוטומטית עם בריאות, אפשר בהחלט להיות טבעוני אדוק ולהתקיים על ג'אנק כמו
 פלאפל, במבה, ובורקסים.  המחקרים גילו כי תזונה טבעונית נכונה לא זו בלבד שהיא מועילה במניעת מחלות

 אלא אף מטפלת במחלות קיימות.
 

 * שימו לב לחסרים
 בהנחה שקראתם את הסעיף הקודם והפנמתם, התזונה הטבעונית תספק לגופכם את כל אבות המזון - חלבון,

  פחמימות, שומן וכל המינרלים והוויטמינים.
 

  *החליטו על יום בישולים -
 הקדישו זמן לשהות במטבח לבשל במרוכז כמה תבשילי ירקות (קינואה וירקות, טופו מוקפץ, רטבים לסלטים

  ועוד..)
 וודאו שאתם מכינים כמות גדולה יותר שתספיק לכם 2-3 ימים ככה תוכלו לקחת לעבוד ותמיד אהיה לך מה לאכול

  במקרר.
  *ודאו שאתם מגוונים -

 הרבה טבעוניים מתבססים על אותו תפריט ולא מגוונים בכדאי לא להשתעמם ולתת לגוף את כל הערכים
  התזונתיים חשוב שתכוונו את התפריט.

  שומנים, חלבונים, פחמימות.
  *אגוזים שקדים ופירות יבשים -

  מקור נהדר לחלבון חשוב לשים לב לכמויות
  עד 12 שקדים ביום

  עד 4 אגוזי מלך ביום
  *לא כל מה שטבעוני הוא בריא:

 חשוב לזכור שלא כל מוצר שכתוב עליו טבעוני הוא אכן בריא חשוב להמשיך לקרוא את רשימת הרכיבים ככל
  שרשימת הרכיבים קצרה יותר ככה המוצר נקי יותר.

  רשימת רכיבים ארוכה המוצר מעובד יותר.
 

  *תחליפי גבינה ובשר -
 מדי פעם אפשר לאכול ולהיזכר בטעמים שהתגעגעתם אליהם אבל לא לצרוך אותם על בסיס יומי כי לרוב אלו

  מוצרים מאוד מעובדים ועתירים בשומן.
 
 

 
 ענבר אלכסנדרין

  יועצת תזונה מוסמכת
  מנטורית מומחית לתזונה טבעית וניקוי רעלים

  שפית לאוכל טבעוני ורופוד

www.maui.co.il 
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