
 

 
 

  תפריט המדריך לטבעוני
 

 ענבר אלכסנדרין
  יועצת תזונה מוסמכת

  מנטורית מומחית לתזונה טבעית וניקוי רעלים
  שפית לאוכל טבעוני ורופוד

www.maui.co.il 
 

 בוקר  יום / ארוחה

  שייק ירוק על בסיס מים
  ½ כוס מים

  ½ כוסות תרד
  תפוח ירוק

  חופן פטרוזיליה
 2 עליי קייל

  4 גבעולי סלרי
  1 מלפפון

  תמר ללא גלעין
 כפית זרעי ציי"ה
  קרח לפי הטעם

 
 
 

 יום ראשון

  דייסת קוואקר עם פרי
  3-4 כפות קוואקר

  ½ כוס חלב שקדים
  1 תפוח חתוך לקוביות

  4 אגוזי מלך
  6 שקדים

  כפית קקאו טבעי או כל סופר פוד לבחירה
  כפית אבקת חלבון SUN WARRIOR להשיג בחנויות טבע.

  יום שני

http://www.maui.co.il/


 
  כריך אבוקדו , פסטו וחסה

  2 פרוסות לחם עדיפות לכוסמין או ללא גלוטן
  או  2 פריכיות אורז מלא

  ½ אבוקדו עם תיבול של לימון
  1 פרוסות עגבניה

  חסה
  ניתן להמיר אבוקדו בטחינה /פסטו /חומוס ביתי

 יום שלישי

  שייק פירות יער עם סופר פוד
  ½ כוס חלב שקדים

  ½ כוס פירות יער
  ½ שקית אסאי

  3 אגוזי מלך
  4 עלי נענע

  1 בננה
  1 כף אבקת  חלבון  טבעוני (מומלץ אחרי  אימון)

 יום רביעי

  חביתת חומוס עם עשבי תיבול
  ½ כוס קמח חומוס

  ½ כוס עלי תרד
  ¼ כוס פטרוזיליה

 ¼ כוס מים (לערבב הכל יחד ,להניח על מחבת משומנת על אש בינונית )
 תוספת :

 עד 4 פריכיות כוסמת /לחם  ללא גלוטן
 מנת שומן לבחירה - ממרח טחינה עד 2 כפות  /אבוקדו עד ½

  סלט בתיבול לימון, מלח, פלפל.
 

 יום חמישי

  ארוחת אסאי
  מצורף מתכון

  יום שישי

  סלט פירות עם תוספת של אגוזים ושקדים
  כל פירות העונה (למעט פירות הדר תפוז קלמנטינה  חומציים מידי על הבוקר)

  שבת

 ביניים 1  

 אפשרויות :
  מומלץ להכין מראש

 



  רצועות של ירקות עם מטבל טחינה●
  מי קוקוס ופרי●
  תפוח עץ +אגוזים ושקדים●
 חטיף ממה (להשיג בחנויות טבע )●
  פריכיות אורז מלא עם ממרח●
  שייק●
  מיץ ירוק●
 חטיף חלבון טבעוני (להשיג בחנויות טבע )●

 

 

 צהרים  

  ירקות מוקפצים עם טופו
 אפשרויות לתוספות :

  אורז מלא /אטריות אורז מלא /קינואה

 יום ראשון

  ירקות מאודים
 אפשרויות לתוספות :

  אורז מלא /קינואה /עדשים
 

  יום שני

  מרק ירקות טחון
  אפשרויות לתוספות :
  אפונה /ירקות /כתום

  בלי אבקות תיבול מלח, פלפל, כורכום

 יום שלישי

  תבשיל עדשים עם ירקות
 כל הירקות כולל ברוקולי להקפיץ עם טופו אורגני (¼ חבילה )

  ניתן להוסיף אטריות אורז מלא
  תיבול: רוטב סויה ללא גלוטן או הצבע הירוק

 יום רביעי

  פסטה  אורז מלא
  רוטב עגבניות /פסטו וטופו.

  בלי אבות מרק תיבול כורכום ,ג'י נגר ,מלח פלפל

 יום חמישי

  סלט
   סלט קינואה  /סלט ירקות /אנטיפסטי בתנור  עם תוספת טחינה.

 

  יום שישי

  בחירה חופשית   שבת

 



 ביניים 2
  ראי אפשרויות בטבלה

 

 ערב  

  אומלט חומוס עם ירקות
  בתוספת 2 פריכיות אורז ואבוקדו

 (כל ירק שמתחשק לך להכניס לחביתה )

 יום ראשון

 
  מרק ירקות

  מומלץ במקום תפוח אדמה להכניס  בטטה ,קישוא ,שומר ,סלרי
  דלעת ,דלורית

  יום שני

  ירקות מוקפצים עם ,ברוקולי , טופו  יום שלישי

  סלט ירקות גדול
 חשוב להוסיף עלים ירוקים

  תיבול : או 2 כפות טחינה גולמית / ½ אבוקדו / 2 כפות שמן זית

 יום רביעי

  תבשיל קטניות  עם ירקות
  (כוסמת /קינואה /עדשים)

 מומלץ להשרות את העדשים לפחות 3 שעות, לבשל על אש בינונית,להוסיף
  בטטה, חופן פטרוזיליה וכל ירק שאוהבים ומשתלב לך נכון עם  העדשים.

 יום חמישי

 
 פסטה

   עם רוטב עגבניות

  יום שישי

  מרק טחון
 תוספת לחם :

 (לחמים מומלצים לחם פלא בחנויות  טבע נמצא במקפיא )

  שבת

 

 שימי לב :
 *ניתן להחליף בין האופציות של ארוחת הצהריים לערב .

  *חשוב להמשיך לשתות ליטר וחצי של מים
  *להשתדל לשלב כל יום שייק ירוק בתפריט

  *לשים לב לכמויות טחינה /אגוזים /שקדים תמרים
 *לשים לב לצרוך לפחות מנת חלבון אחת ביום .

  *חשוב להשרות את כל הקטניות  לפני הבישול למנוע גזים.



 


