
 רשימת קניות: עוברים לאוכל אמיתי

הרשימה היא בגדר המלצה למזונות שמתוך הניסיון והידע שלי מאפשרים לנו לחיות 
 חיים בריאים, שבעים וטעימים יותר.

אם אתם נמנעים מחלבון מהחי, אפשר להחליף את רשימת החלבונים בחלבונים צמחיים 
גלם ברורים ומוכרים ובלי משמרים כל עוד מדובר במזון אמיתי, לא מעובד עם חומרי 

 וסוכרים למינהם

  

 הערות כמה מה 
   ירקות:

   מלפפונים
   עגבניות

   עגבניות שרי
   גזר
   בצל

   חצילים
   כרוב לבן/סגול

   שום
   בטטה

   דלעת/דלורית
   פטריות
   קולורבי

   פלפלים צבעוניים
   כרישה

   ארטישוק
   סלק
   סלרי
   צנון

   עלים ירוקים
   אבוקדו

   חסה
   פטרוזיליה/כוסברה

   שמיר
   עירית

   מנגולד
   תרד

   שורש סלרי
   שורש פטרוזיליה

פירות ביום. את אלה שעדיפים פרטתי.  2עד   מגוון -פירות 
 כל השאר על אחריותכם.

   תותים
   דובדבנים/פירות יער

   תפוחי עץ
   לימון



  

   חלבונים
   ביצים

 מפורק/שלם/חזה/פילה/חלקי פנים  עוף
כל הסוגים עם עדיפות לשמנים כמו סלמון   דגים

 ודניס, לברק, בס, בורי
כל החלקים כולל חלקי פנים. כדאי להכיר   בקר/כבש/טלה

נתחים חדשים וזולים כמו כף, צ'אך, שפיץ 
צ'אך, פלדה,בריסקט. כשקונים בשר טחון 

 לפחות יהיו שומן 15%לבקש ש 
 כולל חלקי פנים  ברווז

בתנאי שזה בלי סוכר ומשמרים או שמנים   דגים משומרים/מעושנים
 מזוככים

מוצרי בשר מוכנים כמו 
 קבב/המבורגר/נקניקיות

בתנאי שהם מכילים בשר, שומן ותבלינים  
 בלבד.

   ומעלה 5%יוגורט 
   27%שמנת חמוצה 

גבינות קשות בשלות 
 30%מעל ושמנות 

גאודה, מוצרלה, טל העמק, ברי, קממבר.  
 להסתכל על המרכיבים ולראות שזה רק גבינה

 לשים לב שאין תוספת סוכר/ממתיק  38%שמנת מתוקה 
   שמנים

   שמן זית לא מזוכך
   שמן קוקוס לא מזוכך

   חמאה/חמאה מזוקקת )גהי(
   זיתים

   שומן מזוקק מהחי
   שמן שומשום

   גולמית טחינה
 תבלינים
 

שימו לב שאתם יודעים בדיוק מה הם מכילים.  
שאין תוספים. שיש פירוט מלא. שאם יש שמן 

 זה רק שמן זית. שאין משמרים למינהם.
 זה יכול להיות מדרון חלקלק אז בשיקול דעת   אגוזים
   מקדמיה

   אגוזי מלך
   צנוברים

   פקאן
   ברזיל

   לוז
   שקדים



 

   שונות
עגבניות מרוסקות/רסק 

 עגבניות
לשים לב לרכיבים שזה נטו עגבניות  

 ומקסימום בתוספת מלח
 לשים לב לרכיבים. נטו קוקוס  חלב/קרם קוקוס

   חמאת קוקוס
   חמאת שקדים
   קמח שקדים
   קמח קוקוס

   מייפל טבעי*
   סוכר קוקוס*

   דבש*
שימו לב למרכיבים ולכמות נמוכה של   חרדל

 פחמימות
חומץ תפוחים אורגני לא 

 מסונן
  

 אמיתי. בלי קרמל וסוכרים  חומץ בלסמי
   
   
   
   
   


