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חג שמח חברים ושנה טובה, 

מחברים  שאם  למדתי,  בריאות  אימון  בקורס 
ל“חלום“ לוח זמנים ותוכנית פעולה - הוא הופך 
בשנתיים  אכן,  למציאות.  גם  כך  ואחר  ל“חזון“ 
שלי  מדהימים  חלומות  הגשמתי  האחרונות 
את  להגשים  שלי  למטופלים  שעזרתי  בכך 
בריאות,  מדדי  שיפור  במשקל,  ירידה  שלהם: 
הפחתה בנטילת תרופות, שיפור שינה ובעיקר 
אוכל.  עם  וקלה  טבעית   – מחודשת  התנהלות 
אישיים  כאימונים  שהתחיל  ומה  גדול  הביקוש 
קבוצתיים,  ואימונים  מבוא  להרצאות  התפתח 
שתופסים תאוצה. כל הפרטים אודות הרצאות 

מבוא וקבוצת אתגר 30 יום בשער האחורי.

תחילת שנה תמיד מעוררת אותי לעשייה ואני 
בתוכניות  חג(  זאת  בכל  )נו...  כרימון  מלאה 
אתם   – אתכם  מה  אז  הבאה.  לשנה  ורעיונות 
לשפר,  גדול:  משהו  לעשות  בואו  מצטרפים? 

לתקן ולקדם את ההרגשה והבריאות שלכם. 

“איפה ומתי מתחילים?“ ואני עונה “כאן ועכשיו! 
בצעדים קטנים“. מדי יום פונים אלי ומבקשים 
לפליאו(,  )כשר  כשל“פ  ומתכונים  תפריטים 
שמתאימים לשגרת היומיום ועוד יותר לחגים. 
המתכונים  מיטב  את  מכילה  הפעם  החוברת 
מנות  פה  תמצאו  האחרונה.  בשנה  שפרסמתי 
בשר,  גלוטן,  ללא  כופתאות  עם  מרק  דגים, 
עוף, ירקות וגם קינוחים. לדעתי גם אוכל שהוא 
“שואף לפליאו“ יותר טוב מעוד מנת פחמימות 
גלוטן,  ללא  הם  המתכונים  כל  הפעם,  ריקות. 
תוספת  ללא  טראנס,  שומני  ללא  דגנים,  ללא 
סוכר ומבוססים על אוכל אמיתי, פשוט וטעים. 
פה  יימצא  “פליאו“  לאכול  תכנן  שלא  מי  גם 

מתכונים בדוקים וטובים. 

חינם   – ממני  לקבל  להמשיך  מוזמנים  אתם 
שלי  השבועי  בניוזלטר  ותפריטים  מתכונים   –
“מילים של טעם“. אני מזמינה אתכם גם להיות 
שם   - שלי  הרשמי  הפייסבוק  בעמוד  חברים 
אישיים,  אימונים  הופעות,  על  מידע  תמצאו 

מתכונים, סרטונים, טיפים ומבצעים. 

אני מאחלת לכם שנה טובה ומתוקה
וחג שמח, בריא וטעים.

שלכם תמי סירקיס.

אתגר 30 יום פליאו
מיד אחרי החגים – נובמבר 2016

הירשמו כבר עכשיו והבטיחו את 

מקומכם בקבוצת “אחרי החגים“. 30 

הימים הראשונים הם הקריטיים בכל 

תהליכי יצירת שינויים. אל תעברו את זה 

לבד! האתגר שלי הזניק עשרות אנשים 

לבריאות טובה, ירידה במשקל ומעבר 

לאורח חיים בריא. ומה אתכם?

להרשמה ולקבלת מידע נוסף

Photography by Kimberley Billma
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דג אפוי ביין וצנוברים

אירוח  ארוחות  הרבה  עם  ארוך  חג  לפנינו 
את  לפעמים  לגוון  טוב  לפיקניקים.  ויציאות 
מנת הדג בארוחות החג ולנסות את המתכון 
בתבנית  שלמה  ארוחה  מציע  אשר  הזה, 
בו  הסרטון  את  לראות  אתם מוזמנים  אחת. 

אני מדגימה את ההכנה.

החומרים להכנת 6 מנות:
1 קילו פילה דג לבן נקי )לוקוס או הליבוט(

1 לימון
1/2 כוס שמן זית

5 תפוחי אדמה או בטטות - לפרוס דק
5 שיני שום, כתושות

5 בצלים ירוקים, פרוסים
3 עגבניות, חתוכות לקוביות

500 גרם עלי תרד טריים, נקיים ויבשים
3 כפות שמן זית

50 גרם צימוקים או חמוציות 
100 גרם צנוברים
1/4 כפית כורכום

מלח ופלפל שחור - לפי הטעם
כוס וחצי יין לבן יבש

לקישוט: חצי כוס עלי פטרוזיליה, קצוצים

ההכנה:
 200( גבוה  לחום  התנור  את  מראש  מחממים 
את  היטב  ומייבשים  שוטפים  צלזיוס(.  מעלות 
ושומרים  הלימון  מיץ  את  עליו  מזליפים  הדג. 

בקירור עד לשימוש.

את  ומטגנים  במחבת  השמן  את  מחממים 
תפוחי האדמה או הבטטות משני הצדדים עד 
שיזהיבו. מניחים אותם בתחתית תבנית אפייה 

מלבנית או אובלית.

קצר  טיגון  הדג  את  מטגנים  השמן  באותו 
השמן  בשארית  האדמה.  תפוחי  על  ומניחים 
והעגבניות  הירוק  הבצל  השום,  את  מטגנים 

ומפזרים מעל הדג.

מעט.  שיתרככו  עד  התרד  עלי  את  מטגנים 
לבסוף,  העגבניות.  מעל  אותם  מסדרים 
שמן  כפות  כשלוש  עוד  למחבת  מוסיפים 
ומטגנים בו את הצימוקים והצנוברים. מפזרים 

אותם מעל התרד.

זורים על הכל מחצית מכמות עלי הפטרוזיליה, 
לפי  השחור  והפלפל  המלח  הכורכום,  את 

הטעם.

התבנית  את  מכסים  היין.  את  מעל  יוצקים 
ברדיד אלומיניום ואופים כ-45 דקות, עד שהדג 
שארית  את  מעל  מפזרים  ההגשה  לפני  מוכן. 

עלי הפטרוזיליה.
לצפייה בסרטון לחצו כאן
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https://www.youtube.com/watch?v=RIorDDhr98w


פילה מוסר ביין לבן

ההכנה:
שוטפים ומנגבים היטב את נתחי הדג ומזליפים 
ולא  שטוח  סיר  בוחרים  לימון.  מיץ  מעט  מעל 
הירקות  היין,  המים,  את  לסיר  יוצקים  עמוק. 

והתבלינים. מביאים לרתיחה עדינה.

מסדרים בסיר את נתחי הדג. מכסים, מנמיכים 
את האש ומבשלים כ-5 דקות, עד שהדג משנה 

את צבעו. טועמים ומתקנים לפי הטעם.

מכבים את האש אך משאירים את הסיר מכוסה 
ואת הדג בציר, עוד כ-10 דקות.

אפשר גם להעביר את הדג למקרר עד להגשה, 
ואז מגישים קר, עם רוטב מיונז עשבי תיבול.

החריימה  או  פיש  הגפילטע  מנת  במקום 
השנה  לגוון  מציעה  אני  הסטנדרטיות, 
המנה  לבן.  ביין  מוסר  של  פרוסות  ולהגיש 
ביום  קרה  או  פושרת  חמה,  כשהיא  טעימה 
שאינו  למי  מאוד  פרקטית  ולכן  שלמחרת, 
נוסף:  יתרון  ברגע האחרון.  אוהב להכין הכל 
לא מוסיפים לדג אפילו גרם אחד של שומן 

בעת הבישול.

החומרים להכנת  6 מנות:
6 נתחי פילה של דג מוסר טרי

)200-150 גרם כל נתח(
1/2 לימון

4 כוסות מים
3 כוס יין לבן חצי יבש

3 בצלים בינונים פרוסים גס
3 גזרים פרוסים גס

1 עלה דפנה
מלח, פלפל שחור

קורט אגוז מוסקט טחון

רוטב עשבי תיבול חמצמץ

החומרים:
1/2 כוס מיונז טוב או יוגורט

3-2 כפות יין לבן 
3-2 כפות שמן זית

3-2 כפיות מיץ לימון
פטרוזיליה,  שמיר,  טריים:  תיבול  עשבי  חופן 
ריחן, טרגון, עירית )כולם או חלקם, לפי הטעם(,

מלח, פלפל שחור

ההכנה:
בשייקר או בצנצנת מנערים יחד את כל חומרי 
הטעם.  לפי  תיבול  ומתקנים  טועמים  הרוטב. 

יוצקים על הדג הקר סמוך לפני ההגשה.
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כופתאות ללא גלוטן

נפרד  בלתי  חלק  הוא  כופתאות  עם  מרק 
של  ליתרונות  המודעות  תשרי.  חגי  מארוחות 
תזונה דלה בפחמימות בכלל וללא גלוטן בפרט 
מוזמנים  אתם  האחרונות.  בשנים  מאוד  עולה 
לנסות להכין כופתאות ללא גלוטן, עם “חיזוק“ 

טעמים ומרקם טובים של בצל ופטריות.

יחד  הביצים  את  טורפים  אחרת  בקערה 
הגדולה  לקערה  יוצקים  והמים.  השמן  עם 
או  גדולה  בכף  לערבב  אפשר  יחד.  ומערבבים 
אפילו בידיים נקיות. אם צריך מוסיפים בהדרגה 

עוד כף או שתיים של מים.

אותם  ומתבלים  גדול   בסיר  מים  מרתיחים 
במעט מלח ופלפל )אם רוצים אפשר לתבל את 

המים בכחצי כוס מרק מוכן – לפי הטעם(.

כופתאות  כ-20  ומכינים  הידיים  את  מרטיבים 
בגודל אחיד. כשמכינים כופתאות, חשוב לזכור 
להכין  כדאי  ולכן  הבישול  במי  מתנפחות  שהן 

כדורים קטנים.

מבשלים את הכופתאות בסיר המים הרותחים 
כ-15 דקות ומוציאים מהמים עם כף מחוררת. 
ולהזליף  כדאי להעביר את הכופתאות לקערה 
יתייבשו  לא  שהכופתאות  כדי  שמן  קצת  מעל 

ולא ידבקו זו לזו. 

 2-3 עם  שהכנו,  החם  המרק  את  מגישים 
כופתאות קטנות, לפי הטעם.

החומרים להכנת  כ-20 קופתאות בינוניות:
1 אריזת פטריות מיובשות 45-25 גרם

1 בצל קצוץ 
3 כפות שמן זית

1 כוס קמח טפיוקה
1 כוס קמח קוקוס

1 שקית אבקת אפייה
1 כפית מלח 

1/4 כפית פלפל שחור
3 ביצים

1/4 כוס שמן זית
1/4 כוס מים

ההכנה: 
חמים  במים  המיובשות  הפטריות  את  משרים 
כ-20 דקות, עד שהפטריות יתרכחו. בזמן הזה, 
שמן  כפות   2-3 ב  הקצוץ  הבצל  את  מטגנים 
זית, עד להזהבה. סוחטים את כמות הפטריות 
מוסיפים  בינוני.  לגודל  אותם  וקוצצים  הרצויה 
כמה  עוד  יחד  ומטגנים  הבצל  עם  למחבת 
דקות. מתבלים במלח ופלפל שחור לפי הטעם. 

מניחים בצד.

שמים בקערה גדולה את כל המרכיבים היבשים 
הבצל  את  לקערה  מוסיפים  יחד.  ומערבים 
הבישול.  שמן  כולל   – המטוגנות  והפטריות 

מערבבים.

פטריות מיובשות: לפטריות מיובשות יש 
שמשרים  לאחר  בשרני  ומרקם  עמוק  עם 
אותן במים חמים. יש להשיג מגוון גדול של 
סוג  עם  משקיות  החל  מיובשות:  פטריות 
אחד של פטריות, דרך לקט שכולל פטריות 
שמפיניון, יער ושיטאקי – מהמזרח הרחוק, 
וכלה בפטריות יער שחורות ממזרח אירופה. 
גודל  גם  האישי.  טעמכם  לפי  לבחור  כדאי 

האריזות משתנה 45-25 גרם.

במים  הכמות  כל  את  להשרות  מציעה  אני 
וסמוך להכנה להחליט אם מכניסים את כל 
הפטריות או רק חלקן לתערובת הקניידלך. 
את יתר הפטריות המושרות אפשר להוסיף 
או  למרק,  לצלי,  ליד:  שמתבשל  מה  לכל 

לפשטידות.

המתכון  לפי  עוף  מרק  מכינים  עוף:  מרק 
החביב עליכם או ציר עצמות על פי המתכון 
צח  יהיה  שהמרק  חשוב  באתר.  שמופיע 
שאריות  או  ירקות  של  חתיכות  ללא  וצלול 
נתחי עוף. אפשר להכין את המרק יום מראש 
ולסנן ממנו את כל הירקות וחתיכות העוף. 
אח“כ מומלץ לקרר אותו לילה במקרר בסיר 

נקי אן אפילו בקנקן גדול. 

ומשקעי  למעלה  צף  השומן  הקירור  בזמן 
המרק צונחים לתחתית. סמוך לפני ההגשה 
אפשר להסיר חלק מהשומן שצף ולהעביר 
ללא   - בישול  לסיר  המרק  את  בזהירות 
המשקעים שבתחתית ככה הוא יהיה צלול 
לרתיחה  עד  המרק  את  מחממים  מאוד. 

עדינה ומגישים עם הכופתאות המוכנות. 

חשוב: יש לבשל את הכופתאות בסיר אחר 
ולא בתוך המרק - כדי שלא יהיה עכור.

טיפ 1#

טיפ 2#
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כבד ברווז עם תפוחים מקורמלים

ההכנה:
מנקים את אונות הכבד ומסלקים גידים לבנים. 
שומרים את הכבד בקירור עד לבישול. פורסים 
את תפוחי העץ לפרוסות דקות מאוד, ומזליפים 

מעל מעט מיץ לימון שלא ישחירו.

במחבת עם תחתית עבה מחממים את השמן, 
עד  יחד  בוחשים  המייפל.  סירופ  ואת  הדבש 
שהמייפל והדבש נוזליים. מניחים בזהירות את 
עד  הצדדים  משני  ומטגנים  התפוחים,  פלחי 
שהתפוחים רכים ומתחילים להזהיב בשוליים. 
ושומרים  מהמחבת  התפוחים  את  מוציאים 

אותם בצד. מקטינים את האש.

על  הכבד  אונות  את  מטגנים  המחבת,  באותה 
חום בינוני משני הצדדים, כאשר נזהרים מנתזי 
ופלפל  בישול  מלח  מעט  מעל  בוזקים  שמן. 
לוודא  אחת  אונה  בודקים  טרי.  גרוס  שחור 
להימנע  כדאי  הטעם.  לפי  מבושל  שהכבד 

מייבוש הכבד. מוסיפים למחבת את הברנדי.

תפוחי  פרוסות  כמה  מסדרים  מיד.  מגישים 
אונות  של  יפה  אישית  מנה  לצד  בצלחת,  עץ 
כבד. מזליפים מעל את הרוטב שנוצר במחבת. 

אפשר לקשט עם כמה פירות יער חמצמצים.

גיוון:
למנה ראשונה יש לחשב כ -100 עד 150 גרם

עם  זאת  מנה  להכין  אפשר  סועד.  לכל  כבד 
אונות כבד עוף או רצועות כבד עגל.

מעדן  הוא  בארץ  שמשווק  טרי  ברווז  כבד 
אונות  חג.  לארוחות  מתאים  ומאוד  מיוחד 
הכבד קטנות, ומזכירות בגודלן כבד עוף, אבל 
מזכירות  דווקא  הן  העדין  ובמרקמן  בטעמן 

את כבד האווז. 

במנה הזו נעשה שימוש קלאסי בכבד ברווז 
משך  מחבת.  על  מאוד  קצר  בטיגון  שמטוגן 
ונפלאה.  טרייה  מנה  מבטיח  הקצר  ההכנה 
עץ  תפוחי  של  פרוסות  עם  הכבד  את  נגיש 

מקורמלים בדבש וסירופ מייפל אמיתי. 

החומרים להכנת 6 מנות:
1 קילו כבד ברווז טרי

3 תפוחי עץ
6 כפות דבש

6 כפות סירופ מייפל אמיתי או סילאן
3 כפות שמן זית

1/2 כוס ברנדי
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למרות הדימוי החגיגי שיש למנת שוק טלה 
הסוד  מסובכת.  לא  למעשה  הכנתו  שלם, 
ובתיבול  בינוני  בחום  ארוך,  בבישול  טמון 
רוזמרין,  עלי  שום,  הרבה  עם  הקלאסי 
משך  את  לחשב  כשרוצים  ותבלינים.  ירקות 
שעה  חצי  הוא:  הטוב  האצבע  כלל  הבישול, 
צלייה ראשונה בחום גבוה, ואחר כך – בחום 
נמוך - לפחות שעת בישול אחת לקילו בשר 
)לדוגמה, 2.5 קילו בשר יבושלו שעתיים וחצי 
בבישול איטי, לאחר הצלייה – סה“כ 3 שעות(.

החומרים להכנת 6 מנות:
שוק טלה עם העצם )כ- 2.5 קילו(

5 תפוחי אדמה, קלופים וחתוכים לרבעים
5 גזרים, קלופים וחצויים

2 בצלים סגולים, קלופים וחתוכים לרבעים
2 גבעולי כרישה, שטופים וחצויים

200 גרם דלעת, קלופה וחתוכה לשש חתיכות
1 כרובית קטנה, שטופה וחתוכה לשש חתיכות 

2 ראשי שום, מקולפים 
4 עלי רוזמרין, שטופים

3 כוסות מים

משחת תבלינים: 
1/3 כוס שמן זית

4 שיני שום כתושות
3 כפות פפריקה מתוקה 

1 כפית פלפל שחור
1 כף מלח בישול

ההכנה: 
מחממים מראש תנור לחום גבוה )220 מעלות 
צלזיוס(. בוחרים סיר בנפח של 8-10 ליטר, עם 
תחתית עבה, מכסה וידיות, שמתאימים לתנור.

צלי שוק טלה בירקות
מנקים את שוק הטלה ומנגבים עם מגבת נייר. 
שעל  השומן  שכבת  את  חדה  בסכין  חורצים 

הבשר בצורת שתי וערב.

מערבבים   – התבלינים“  “משחת  את  מכינים 
לקבלת  קטנה,  בקערה  החומרים  כל  את  יחד 
משחת תבלינים מרוכזת. בעזרת כף, או בידיים 
נקיות, מורחים את התבלינים ביסודיות על כל 

חלקי שוק הטלה ובעיקר על שכבת השומן. 

שוק  את  מניחים  הירקות.  כל  את  בסיר  שמים 
הטלה במרכז הסיר, על הירקות עם השומן כלפי 
מעלה. מפזרים את שאריות משחת התבלינים 
על הירקות. מחדירים חצאי שיני שום בחריצים 
השום  שיני  יתר  ואת  הבשר  על  השומן  של 
מפזרים בסיר. מניחים מעל את ענפי הרוזמרין.

מוסיפים את המים, מכסים את הסיר ומכניסים 
גבוה.  בחום  שעה  חצי  למשך  לצליה  לתנור 
כדי  הסיר  את  לפתוח  שלא  חשוב  זה,  בשלב 

שלא ישתחררו הנוזלים.

צלזיוס  מעלות  ל-170  החום  את  מורידים 
בתום  לפחות.  וחצי  שעתיים  עוד  ומבשלים 
כשעתיים בישול, מרימים בזהירות את המכסה 
אם  בסיר.  שנוצר  ברוטב  הבשר  את  ומרטיבים 
חצי  עוד  מוסיפים  נוזלים  מספיק  שאין  נדמה 

כוס מים ודואגים לסגור את הסיר היטב. 

בתום הבישול הבשר רך ונפרד בקלות מהעצם, 
מרוכז  רוטב  ויש  מאוד  רכים  בסיר  הירקות 
וטעים. מגישים את הטלה עם הירקות והרוטב 

שבסיר עם קישוט של רוזמרין טרי מעל.
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כדורי בשר בקוקוס קארי ולימון

החומרים להכנת 30 כדורי בשר:

לכדורי הבשר:
1.5 קילו בשר בקר טחון )כולל כ-250 גרם שומן 

בקר(
4 שיני שום, כתושות

1 בצל סגול קצוץ במעבד מזון עם להב מתכת
3 גזרים, קצוצים במעבד מזון עם להב מתכת

1 כפית מלח
1/2 כפית פלפל שחור

1/2 כוס עלי פטרוזיליה )או כוסברה( לפי הטעם
1/4 כוס עלי נענע קצוצים

לרוטב:
2 כפות שמן קוקוס

1 בצל פרוס דק
5 גבעולי סלרי

400 מ“ל קרם קוקוס
400 מ“ל מים

כף וחצי תבלין קארי
מיץ מלימון שלם

מלח, פלפל שחור לפי הטעם

לקישוט:
הטעם,  לפי  נענע  או  כוסברה  פטרוזיליה,  עלי 

קצוצים דק-דק.

ההכנה: 
עם  לישה  בתנועות  הבשר  את  מערבבים 
לעבוד  חשוב  הקצוצים.  והירקות  התבלינים 
את  מתקנים  כפפות.  עם  או  נקיות  בידיים 
התיבול לפי הטעם. שומרים את הבשר בקירור 

מכוסה, עד שהרוטב מוכן.

דפנות  עם  מחבת  או  גדול  סוטאג’  בוחרים 
שמן  את  מחממים  מכסה.  לה  שיש  גבוהות 
הקוקוס במחבת ומטגנים בו את הבצל הפרוס. 
מוסיפים את גבעולי הסלרי. מוסיפים למחבת 
את קרם הקוקוס וכמות זהה של מים. בוחשים 
פנימה את הקארי. מביאים את הרוטב לרתיחה 
טועמים  הלימון,  מיץ  את  מוסיפים  קלה. 

ומתקנים את התיבול לפי הטעם.

מכינים מהבשר המתובל כ-30 כדורי בשר בגודל 
אחיד. בזמן הכנת הכדורים חשוב שלא לדחוס 
בעדינות  אותם  ולהניח  המידה  על  יתר  אותם 
חום  על  לעבוד  כדאי  הזה  בזמן  החם.  ברוטב 
בינוני – נמוך. כשכל כדורי הבשר ברוטב, מזיזים 
נדבקים  אינם  שהם  לוודא  כדי  בעדינות  אותם 
זה לזה או מתפוררים. מוסיפים עוד מעט מים 

– עד לכמעט כיסוי כדורי הבשר ברוטב.

25 דקות.   מכסים ומבשלים על אש בינונית כ- 
מהר  מתייבש  לא  שהרוטב  פעם  מדי  בודקים 
לתחתית.   נדבקו  לא  הירקות  או  ושהבשר  מדי 
בודקים בטעימה כדור בשר אחד ומתקנים את 
התיבול לפי הטעם. אם צריך מבשלים עוד כמה 

דקות.

הרוטב  עם  החמים  הבשר  כדורי  את  מגישים 
טריים  עלים  עם  מעל  ומקשטים  בקערות 

קצוצים.

קוקוס,  של  וטעים  עשיר  ברוטב  בשר  כדורי 
קארי ולימון הם גיוון נפלא לארוחות החגים 

שלפנינו. 

שיטת ההכנה הפעם אינה כוללת הוספה של 
פירורי לחם או ביצים לכדורי הבשר. כמו כן, 
ורק  אינם מטוגנים בשום שלב  כדורי הבשר 
קוקוס,  בטעמי  העשיר  ברוטב  מתבשלים 

קארי ולימון טרי.
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קדירת עוף עם פירות יבשים

קדירת עוף זאת מתאימה להגשה בערב החג 
ובשאר ימי החגים. כיף לשים הכל בסיר גדול, 
לאפות בתנור ולהגיש מנה מרשימה וטעימה. 
גם  שאפשר  לדעת  משמח  במיוחד  אותי 
אחרי  קר  למחרת, כשהוא  להגיש את העוף 

חימום קליל.

החומרים להכנת 4-6 מנות:
1 עוף שלם )כ-2 קילו(

2 לימונים, שטופים
4 בטטות, קלופות וחתוכות לרבעים
4 בצלים, קלופים וחתוכים לרבעים

400 גרם שזיפים יבשים מגולענים )עדיף(
150 גרם משמשים יבשים 

1 כוס מים

משחת תבלינים: 
4 כפות דבש

2 כפות רוטב צ‘ילי מתוק
2 שיני שום כתושות )אפשר גם קפוא(

1 כף ג‘ינג‘ר מגורר )אפשר גם קפוא(
1 כף מלח

1 כפית פפריקה מתוקה
1 כפית כורכום

1 כפית כמון
1 כפית קינמון

1/2 כפית פלפל שחור

ההכנה: 
 180( בינוני-גבוה  לחום  תנור  מראש  מחממים 
ושטוח  גדול  סיר  בוחרים  צלזיוס(.  מעלות 
)סוטאז‘(, עם מכסה וידיות שמתאימים לאפייה 

בתנור. 

מנקים את העוף ומנגבים עם מגבת נייר. חוצים 
את הלימונים ומשפשפים את עור העוף בלימון 
החצוי. לוחצים בעדינות כדי לשחרר מעט מיץ. 
הקליפה,  עם  הלימונים,  חצאי  ארבעת  את 

דוחסים לחלל העוף.

מכינים את “משחת התבלינים“ – מערבבים יחד 
את כל החומרים בקערה קטנה לקבלת משחת 
התבלינים  את  מורחים  מרוכזת.  תבלינים 
ביסודיות על כל חלקי העוף. מניחים את העוף 
הבטטות,  את  מסביב  ומסדרים  הסיר  במרכז 
את  מפזרים  היבשים.  הפירות  ואת  הבצל 
שאריות משחת התבלינים על הירקות. יוצקים 

לסיר כוס מים אחת.

לאפייה  לתנור  ומכניסים  הסיר  את  מכסים 
של שעתיים. עדיף לא לפתוח את הסיר בזמן 
בתום  הנוזלים.  ישתררו  שלא  כדי  הבישול 
אחיד  באופן  מבושל  עוף  מתקבל  הבישול 

וירקות אשר בושלו ברוטב מרוכז וטעים. 

מגישים את העוף עם הירקות והפירות היבשים 
וקישוט של מעט קורנית טרייה מעל.
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תחתיות ארטישוק ממלואות בשר

החומרים להכנת 8-10 מנות:
2 שקיות תחתיות ארטישוק מוקפאות

)400 גרם כל אחת(

למלית:
500 גרם בשר בקר טחון, טרי

1 ביצה
150 גרם צנוברים

1 בצל קטן, קצוץ מטוגן קלות
3 שיני שום כתוש

1/4 כוס עלי פטרוזיליה קצוצים
2 כפיות פפריקה מתוקה

2 כפיות תימין יבש
1 כפית כמון טחון

1 כפית כורכום טחון
1 כפית מלח

חצי כפית פלפל שחור

לרוטב:
1/2 כוס שמן זית 

4 בצלים, בינוניים קצוצים גס
800 גרם )1 ק. שימורים( קוביות עגבניות במיץ

400 גרם )1 גביע( סלט מטבוחה מוכן
קליפה מגוררת או קצוצה של חצי לימון 

מיץ משני לימונים )כשליש כוס(
1 כפית מלח
1 כפית סוכר

2 כפות רוטב צ’ילי חריף-מתוק
150 גרם פטריות טריות

1/2 כוס עלי פטרוזיליה טרייה ונקייה

ההכנה: 
מפשירים את תחתיות הארטישוק במסננת.

מכינים את המלית: 
מערבבים בקערה את הבשר עם כל יתר חומרי 
התיבול  את  ומתקנים  מעט  טועמים  המלית. 

לפי הטעם.

מכינים מהבשר כדורים וממלאים את תחתיות 
הארטישוק באופן שווה ונדיב. שומרים במקרר 

עד הבישול.

מכינים את הרוטב:
לפחות  ס“מ   30 בקוטר  סוטאז’  בוחרים 
)סוטאז’: מחבת גדולה עם שוליים מוגבהים(. 
עד  הבצל  את  ומטגנים  השמן  את  מחממים 
יתר  כל  את  לסיר  מוסיפים  קלה.  להזהבה 
לרתיחה  ומביאים  לפטרוזיליה  פרט  החומרים 

עדינה.

תחתית  על  הארטישוק  תחתיות  את  מסדרים 
מעט  יוצקים  כף  בעזרת  הרוטב.  בתוך  הסיר, 
רוטב על כל מנה. אם נדמה שהרוטב סמיך מדי, 
על  מכוסה,  מבשלים,  מים.  כוס  חצי  מוסיפים 
איש בינונית כ-40 דקות. מרטיבים מדי פעם את 
מתחילה  שלא  ומוודאים  ברוטב  הבשר  כדורי 
חריכה בתחתית הסיר. בסוף הבישול מוסיפים 
לסיר מחצית מהפטרוזיליה הקצוצה. שומרים 

חם בסיר המכוסה עד להגשה.

תחתיות  את  בזהירות  מוציאים  גדולה  בכף 
רוטב  הרבה  עם  מגישים  מהסיר.  הארטישוק 
מעל.  קצוצה  פטרוזיליה  קצת  ועוד  מסביב 
המנה טעימה מאוד גם לאחר קירור, יום אחרי.

מתבקש  ממש  הקרובות,  החג  בארוחות 
להכין מנה שהיא קצת יותר מורכבת ועשירה. 
ובכל זאת, לא כתוב בשום מקום שחייבים גם 

לעבוד קשה...
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פטריות ממולאות באגוזים

פטריות ממולאות הן מנה ראשונה קלאסית 
תוספת  או  סוכות,  המועד  חול  לארוחות 
פטריות  למצוא  טוב  החג.   בארוחת  נחמדה 
מאוד  שמתאימות  בגודלן  ושוות  גדולות 

למילוי.

החומרים להכנת 6 מנות:
6 פטריות פורטבלו / שמפיניון גדולות במיוחד

100 גרם אגוזי מלך, קצוצים
100 גרם שקדים, קצוצים

100 גרם אגוזי לוז )אילסרים(, קצוצים
6 כפות חמאת בוטנים או מחית אגוזים אחרים

6 גבעולי קורנית טרייה
6 כפות שמן זית

ההכנה: 
 180( בינוני-גבוה  לחום  תנור  מראש  מחממים 

מעלות צלזיוס(.

שוטפים ומייבשים היטב את הפטריות. קוטמים 
תבנית  על  אותן  ומניחים  הפטריות  “רגלי“  את 
אפייה כשהן מונחות בצורת קערה. קוצצים את 
בקערה  ושמים  קטנות,  לחתיכות  ה“רגליים“ 

יחד עם אגוזי המלך, השקדים ואגוזי הלוז.

הבוטנים  חמאת  את  בהדרגה  מוסיפים 
בעזרת  דביקה.  עיסה  ליצירת  עד  ומערבבים 
במלית,  הפטריות  את  ממלאים  כפות  שתי 
ומהדקים אותה. מזליפים מעל כל פטריה שמן 
זית ואופים במרכז התנור למשך 20-25 דקות, 

עד שהפטריות מבושלות.

להגשה חם מיד לאחר האפייה, או לאחר קירור 
כמתאבן.

ללא
גלוטן
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במתחם “קמפוס“

רחוב הלח“י 31 בני ברק.

18:00-22:00 | 27.10.2016

לפרטים נוספים לחצו כאן
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סלט עלים
ופירות מרענן

החומרים להכנת 4-6 מנות:
עלים שטופים ויבשים של ראש חסה אחד

1/2 צרור עלי נענע, שטופים ומיובשים
1 מנגו, מקולף, חתוך לקוביות

2 תפוחים, חתוכים לפלחים עם הזלפה של 
מיץ לימון כדי שלא ישחירו

100 גרם אגוזי לוז )אילסרים(, קצוצים גס

לרוטב: 
1/2 כוס שמן זית 

1/4 כוס מיץ לימון טרי
1 כף דבש

מלח, פלפל שחור

ההכנה: 
קורעים את עלי החסה ביד או חותכים בעזרת 
סכין חד מאוד. קוצצים את עלי הנענע וחותכים 
את הפירות לקוביות בגודל דומה. שמים הכול 

בקערת סלט גדולה.

בכלי אחר מערבבים יחד את כל חומרי הרוטב. 
הטעם.  לפי  התיבול  את  ומתקנים  טועמים 
בעדינות.  יחד  ומערבבים  הסלט  על  יוצקים 
מפזרים מעל את אגוזי הלוז הקצוצים ומגישים 

מיד.

שילוב  בזכות  ומפתיע  מרענן  זה  סלט 
החסה  עלי  עם  ונענע  אגוזים  פירות,  של 
כדאי  מניסיוני,  הסלט.  של  ה“סטנדרטיים“ 
אבל   - מראש  הסלט  חומרי  כל  את  להכין 
כדי  ההגשה,  לזמן  סמוך  רק  אותו  להרכיב 

שכל המרכיבים יישארו פריכים וטריים.

סלט בריאות
קליל ושמח

החומרים להכנת 4-6 מנות:
1 שקית עלי בייבי, שטופים ומיובשים

1/2 מיכל נבטי חמנייה טריים
1 סלסלת פטריות שמפיניון, פרוסות דק 

5 עגבניות שרי חתוכות
50 גרם חמוציות
50 גרם שקדים 

לרוטב: 
1/2 כוס שמן זית 

1/4 כוס מיץ לימון טרי
1 כף חרדל גרגירים

מלח, פלפל שחור

ההכנה: 
קוצצים את עלי הבייבי והנבטים ושמים בקערת 
סלט גדולה. מוסיפים את הפטריות, העגבניות, 

החמוציות והשקדים.

בכלי אחר מערבבים יחד את כל חומרי הרוטב. 
הטעם.  לפי  התיבול  את  ומתקנים  טועמים 
בעדינות.  יחד  ומערבבים  הסלט  על  יוצקים 

מגישים מיד.

מוסיפים  בהן  המסעדות  שבכל  לב  שמתם 
לסלט נבטים כלשהם, הוא מיד הופך להיות 
מתכון  לפניכם  הנה  אז  בריאות“?  “סלט 
לסלט “בריאות שמח“ )בריא בזכות הנבטים 
והחמוציות(.  השקדים  בזכות  שמח  וגם 
חמנייה,  זרעי  של  בנבטים  השתמשתי  אני 
בנבטים  ולבחור  לגוון  מוזמנים  אתם  אבל 

שטעימים לכם.

סלט
בריאות

קליל
ושמח

סלט
עלים

ופירות
מרענן
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רוטב פסטו ללא גבינה

החומרים:
3 כוסות )75 גרם( עלים ירוקים טריים

עלי  ריחן,  עלי  הוא:  עלי  המועדף  )הקוקטייל 
פטרוזיליה ועלי נענע ביחסים שווים(

1/2 כוס שמן זית איכותי
1/2 כוס )50 גרם( אגוזי פקאן לא קלויים

1/2 כפית מלח
1 שן שום )לא חובה(

ההכנה: 

שוטפים ומייבשים היטב את העלים.

שיש  לוודא  ומודדים  מהגבעולים  מפרידים 
כמות נכונה.

להב  עם  קטן  מזון  במעבד  העלים  את  שמים 
מתכת ומפעילים בפולסים קצרים.

אם  )רק  השום  את  גם  מוסיפים  הזה  בשלב 
רוצים(.

מוסיפים למעבד המזון את שמן הזית והפקאנים 
מומלץ  זריזים.  פולסים  כמה  לעוד  ומפעילים 

שלא לטחון דק מדי.

את  ומתקנים  טועמים  מלח,  במעט  מתבלים 
הפסטו  את  מעבירים  הטעם.  לפי  התיבול 

לצנצנת סגורה ושומרים בקירור.

רוטב פסטו, שמכינים מעלים טריים ומגישים 
מיד, טעים, בריא וקל מאוד להכנה. פסטו גם 
פליאו:  בתזונת  שבוחר  למי  מתאים  מאוד 
אפשר למרוח אותו על יקרות אפויים בתנור, 
ליהנות  או  טריים  ירקות  עם  כמטבל  להגיש 
ממנו כרוטב לסלט או תוספת טעם למרקים.

לנו  מאפשרת  העלים  של  הכתישה  בפסטו 
ועל  עלים  של  גדולה  כמות  בקלות  לאכול 
שלנו  היומית  התזונה  את  להעשיר  הדרך 

בעוד כמה כפות שמן זית איכותי.
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קינוח תפוחים דבש ושקדים

ההכנה:
במעבד  קליפתם  עם  העץ  תפוחי  את  מגררים 
לקערה  מעבירים  גסה.  בפומפייה  או  מזון 
יחד,  מערבבים  החומרים.  שאר  את  ומוסיפים 

טועמים ומתקנים תיבול לפי הטעם.

דווקא  לסיים  נחמד   - מלאה  ארוחה  בסוף 
עם פרי חמצמץ ומרענן. זה בוודאי עדיף על 
קינוח עמוס סוכר או דברי מאפה עם קמח. 
תפוחים  של  קליל  שילוב  על  דעתכם  מה 

ודבש עם שקדים?

החומרים להכנת  4 מנות:
2 תפוחי עץ חמצמצים, לא קלופים

מיץ מחצי לימון
300 גרם שקדים טחונים או קצוצים גס

1/2 כוס יין לבן מתוק: יין קינוח או תירוש בהיר
1 כף דבש או סילאן

1/2 כפית קינמון
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עוגיות שקדים ודבש בניחוח לימון

גם למי שנמנע מגלוטן וסוכר לבן, מתחשק 
של  התה  כוס  ליד  קטנה  “עוגיה“  לפעמים 
להכין  מציעה  אני  עשירה.  חג  ארוחת  סיום 
קמח,  מכילות  אינן  אשר  טעימות,  עוגיות 
הבצק  את  אופים  חלב.  מוצרי  או  לבן  סוכר 
וחותכים  גדולה,  לא  מרובעת  בתבנית 
חם.  עדיין  כשהמאפה  אישיים  לריבועים 
על  לשמור  שמנסה  מי  לכל  כללי,  באופן 
להכין  ממליצה  אני  והבריאות,  המשקל 
גדולות  עוגות  ולא  ואישיים  קטנים  קינוחים 

אשר מגרות אותנו “ליישר“ אותן שוב ושוב.

שזה  שקדים   ב“קמח“  השתמשתי  במתכון 
דק-דק.  טחונים  קלויים  לא  שקדים,  בעצם 
אפשר לקנות את המוצר מוכן או להכין אותו 

בבית במעבד מזון עם להב מתכת.

הווניל  תמצית  ואת  הדבש  את  מוסיפים 
וממשיכים להקציף עד שהדבש נבלע )אם צריך, 
ומוודאים  מרית  עם  הקערה  שולי  את  מנקים 
שלא נשאר דבש על הדפנות(. מוסיפים לקערה 

את תמצית הווניל ואת אבקת האפייה. 

ומגררים  הלימון  קליפת  את  היטב  שוטפים 
הלימון  את  חוצים  הקערה.  לתוך  הקליפה  את 
וסוחטים את כולו לתוך הקערה. מקציפים שוב 
ומבעבעת  מבהירה  שהבלילה  שמבחינים  עד 
לתוך  השמן  את  בהדרגה  מזליפים  קלות. 

הקערה, תוך כדי הקצפה. 

מקטינים את מהירות הערבול ומוסיפים לקערה 
לסירוגין.  המים  ואת  הטחונים  השקדים  את 
לתבנית  מעבירים  סמיכה.  בלילה  מתקבלת 

האפייה ומחליקים את החלק העליון. 

להימנע  יש  שעה.  כחצי  התנור  במרכז  אופים 
העוגיות  את  לייבש  שלא  כדי   – יתר  מאפיית 
יתר על המידה. מוציאים את התבנית מהתנור 
את  חותכים  החדר.  לטמפרטורת  ומקררים 
יחידות(   20-24( שווה  בגודל  לריבועים  העוגה 
יפות  נייר  לעטרות  הריבועים  את  מעבירים 
ומסדרים על צלחת הגשה )או בכלי עם מכסה 

שנסגר היטב(.  

דבש  במעט  השקדים  את  טובלים  לקישוט: 
ומניחים על כל ריבוע.  טוב לשמור את העוגיות 

בקירור כשהן מכוסות.

חומרים להכנת 20-24 מנות אישיות:
3 ביצים

3 כפות דבש
2 כפיות תמצית וניל טובה

1 שקית אבקת אפייה )10 גרם(
1 לימון גדול

1/2 כוס שמן קוקוס )או שמן זית בטעם עדין(
2 כוסות )200 גרם( “קמח“ שקדים 

1/2 כוס מים 
20-24 עטרות נייר יפות

להגשה 20-24 שקדים ומעט דבש

ההכנה:
נמוך  בינוני  לחום  התנור  את  מראש  מחממים 
תבנית  קלות  משמנים  צלזיוס(.  מעלות   170(

אפייה קטנה מרובעת 24/18 ס“מ.

מקציפים את הביצים במיקסר במהירות גבוהה 
ללאכשתי דקות.

גלוטן

ללא
תוספת
סוכר

ללא
מוצרי
חלב
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קינוח היער השחור

קינוח מכשף, טעים ומפנק ללא גלוטן בכלל 
וללא תוספת סוכר לבן. נכון, יש בו קלוריות, 
לקינוח  ההשראה  ביס.  כל  שוות  הן  אבל 
“היער  הקלאסי  המתכון  הוא  הזה  המטורף 
השחור“, אשר כולל “עוגת“ שוקולד, גנאש, 
מנות  להכין  מציעה  אני  ודובדבנים.  קצפת 

זוגיות – כמו בצילום.

מרקם  לקבלת  היטב  הביצים  את  מקציפים 
הקצפה,  כדי  תוך  בהדרגה,  מוסיפים  אוורירי. 

את תערובת השוקולד ומאחדים.

בכל  מ“ל  )כ-200  שווה  באופן  לכוסות  יוצקים 
אפייה  תבנית  על  הכוסות  את  מסדרים  כוס(. 
ואופים במרכז התנור כ-30 דקות. אם  שטוחה 
החלק העליון משחים מהר מדי, מכסים קלות 
לתפוח  נוטה  העליון   החלק  אלומיניום.  ברדיד 

ואחר כך לנחות זה בסדר.

ההגשה.  לפני  כשעה  העוגות  את  מקררים 
בינתיים מכינים את שאר מרכיבי הקינוח:

גנאש: ממיסים את השוקולד עם השמנת בסיר 
על אש נמוכה או במיקרוגל.

מסירים מהאש ובוחשים לקבלת קרם חלק.

יציבה  לקצפת  השמנת  את  מקציפים  קצפת: 
)לא מוסיפים סוכר(. אם רוצים - אפשר להעביר 

את הקצפת לשק זילוף עם צנתר כוכבי.

להרכבת הקינוח, סמוך לפני ההגשה - יוצקים 
על שכבת העוגה את גנאש השוקולד, מזליפים 
מעל  ומקשטים  יפה  בצורה  הקצפת  את  מעל 

עם פירות יער קפואים.

חומרים להכנת 6 מנות זוגיות 
)או 12 מנות אישיות(:

לבסיס ה“עוגה“:
200 גרם שוקולד מריר

200 גרם חמאה
1/2 כוס דבש

קורט מלח
1 “שוט“ קפה אספרסו 

1 כפית תמצית וניל
4 ביצים

לגנאש השוקולד:
200 גרם שוקולד מריר

1 מכל )250 מ“ל( שמנת להקצפה
לקצפת:

1 מכל )250 מ“ל( שמנת להקצפה
לקישוט: 

כ-200 גרם פירות יער קפואים

ללא
גלוטן

ללא
תוספת
סוכר

ההכנה:
בינוני-נמוך  לחום  תנור  מראש  מחממים 
 6 קלות  משמנים  צלזיוס(.  מעלות   160(
כלי  כל  )או  בחום  עמידה  מזכוכית  תה  כוסות 
את  ממיסים  בתנור(.  לאפייה  שמתאים  אחר 
אש  על  בסיר  והדבש  החמאה  עם  השוקולד 
נמוכה או במיקרוגל. בוחשים מדי פעם לקבלת 
הקפה  המלח,  את  מוסיפים  ואחיד.  חלק  קרם 
לשוקולד  ומניחים  בוחשים  הווניל.  ותמצית 

להתקרר מעט.
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בראוניז פליאו

ושוב  שוב  שומעת  שאני  השאלות,  אחת 
ממתאמנים שלי ומפליאוליטים חדשים היא: 
מיתממת  אני  בהתחלה  הקפה?“  עם  “ומה 
 – מבינה  אני  אבל  איתו?“  מה  “נו,  ושואלת 
הקפה  ליד  מתוק  משהו  לנשנש  שרגיל  מי 
מתעצב מאוד על הפרידה מצנצנות העוגיות 

ותבניות העוגות, שמחכות בתנור כל שישי.

ומקפידים  מסורים  פליאוליטים  גם  בינינו, 
להכין  מתוק“  “משהו  פעם  מדי  מחפשים   –
ולהגיש כקינוח או בארוחה חגיגית. המתכון 
שלפניכם הן עוגיות בראוניז פליאו עסיסיות 
וטעימות. כמובן שהן ללא תוספת סוכר, ללא 
גלוטן וללא קמח מכל סוג שהוא. אני מכינה 
אותן בכמה דקות תוך עירבוב במזלג של כל 
החומרים בקנקן שעמיד במיקרוגל וגם יש לו 
ידית אחיזה נוחה. אני בוחרת בכוונה בתבנית 
קטנה, כדי להכין מנה קטנה של עוגיות טריות 

)טעימות מאוד כשהן חמות(.

החומרים:
להכנת 24-16 מנות קטנות
בתבנית קטנה 18X24 ס“מ

200 גרם שוקולד מריר
100 גרם חמאה

1 גביע )200 מ“ל( שמנת חמוצה
1 כפית תמצית וניל

2 ביצים
100 גרם קוקוס טחון

50 גרם אגוזי פקאן או מלך קצוצים גס

ההכנה:
 180 גבוה  בינוני  לחום  תנור  מראש  מחממים 

מעלות צלזיוס.

במיקרוגל(  )עמידה  בינונית  זכוכית  בקערת 
ואת החמאה במיקרוגל  ממסים את השוקולד 

)כדקה וחצי על עצמה מירבית(.

של  חלק  קרם  לקבל  כדי  במרץ  מערבבים 
שוקולד מומס וחמאה.

מוסיפים לקערה את השמנת החמוצה ותמצית 
הווניל ומערבבים יחד היטב.

היטב  יחד  ומערבבים  הביצים  את  מוסיפים 
לקבל  בתערובת,  אותן  להבליע  כדי  ובמהירות 

קרם חלק ואחיד.

ומעבירים  ואת האגוזים  מוסיפים את הקוקוס 
לתבנית אפייה קטנה )18X24 ס“מ(.

במשך  מראש  שחומם  התנור  במרכז  אופים 
כ-20 דקות  רק עד שהחלק העליון יציב והפנים 

עדיין רך.

מעוינים  או  לריבועים  המאפה  את  חותכים 
ומגישים חם  או לאחר קירור קצר.

הערה חשובה:
למה  מעבר  סוכר  של  תוספת  אין  זה  במתכון 
שיש בשוקולד. אם אתם מעדיפים עוגיות מעט 
מתוקות יותר  אפשר להוסיף כף או שתיים של 
דבש לבלילה או בהזלפה מעל העוגה המוכנה.
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להרשמה לניוזלטר של תמי לחצו כאן

אתם  מה  אז  לפינה:  מעבר  ממש  החג“  “אחרי 
תוכלו  אם  תרגישו  איך  שיקרה?  לעצמכם  מבטיחים 
במיטבכם:  עצמכם  את  ולראות  המראה  מול  לעמוד 
בריאים, חטובים ושמחים עם הגוף שלכם? כמה תהיו 
גאים בעצמכם שסוף סוף תפסתם את עצמכם בידיים 
ועשיתם שינוי אמיתי – לא דיאטת “זבנג וגמרנו )את 
עצמנו(“, אלא שינוי עמוק של הרגלי האכילה שלכם? 
מה יגידו על זה בני המשפחה והחברים? איך יגיב רופא 

המשפחה שיראה שיפור בבדיקות הדם? 

יש לכם תמונה בראש? יופי! כי זאת יכולה להיות 
המציאות שלכם בעוד כמה שבועות. 

ועמידה  כתיבה  של  שנים  אחרי  לכם:  לעזור  לי  תנו 
עם  פנים  אל  פנים  יושבת  אני  הבמה,  על  קהל  בפני 
אנשים ומאמנת אותם לשינוי חיובי בהרגלי החיים לפי 
עקרונות תזונת הפליאו. נכון, אני לא דוגמנית, אבל אני 
נראית ומרגישה הכי טוב שאני יכולה, אוהבת את הגוף 
שלי ומקבלת אותו כמו שהוא. גיליתי שתזונה נטולת 
סוכר, דלת פחמימות ועשירה במזון אמיתי משנה לא 
רק את הגוף אלא משפיעה על הנפש. גם המטופלים 
שבעים  להיות  נפלאה  הרגשה  שזאת  אומרים  שלי 

ונינוחים – כי מפה אפשר רק לצמוח ולהתקדם. 

היא  שלי  ההתמחות  לאכול:  שנועדנו  מה  לאכול 
שיפור תזונה לפי עקרונות תזונת הפליאו – שמבוססת 
ואכילת מזון “אמיתי“ )כמו  על תזונה דלת פחמימות 
המתכונים פה בחוברת(: ירקות, פירות, אגוזים, ביצים, 
לבן,  סוכר  ללא  מתועש,  מזון  ללא  ובשר.  עוף  דגים, 
ללא דגנים, ללא שומני טראנס ובוודאי ללא משקאות 

ממותקים )זה ההסבר הקצר לתהליך הארוך(.

בבריאות  להשקיע  בואו  מבוא?  הרצאות  יש  מתי 
שלכם: מפגש חוויתי, מעשיר וטעים בו תקבלו תמונה 
ברורה מה קרה בחמישים השנים האחרונות, שהביאו 
הפליאו,  מציע  מה  מכך,  וחשוב  הלום  עד  אותנו 
תזונה  ששיטות  במקום  בדיוק  להצליח  שמאפשר 
ודיאטות אחרות נכשלות. ואחרי ההרצאה, כדי שתהיו 
בטוחים שאתם עושים את הצעד הנכון, קבלו שיחת 

אימון אישית איתי )בשווי 400 ₪( ללא עלות.

לקבלת פרטים מלאים והרשמה: 

במתחם   ,9:00-13:00  30/9/16  - פליאו  בוקר 
“קמפוס“ רחוב הלח“י 31 בני ברק.

במתחם   ,18:00-22:00  27/10/16  - פליאו  ערב 
“קמפוס“ רחוב הלח“י 31 בני ברק.

מצטרפים  המבוא?  הרצאת  אחרי  עושים  ומה 
למסלול של שיחות אימון אישיות או לאתגר קבוצתי 
זמנים  וללוח  לאישיות  לתקציב,  מתאים  שהכי  מה   –
שלכם. בשני המסלולים תקבלו את כל תשומת הלב 
ביקורת. תקבלו הרבה מידע  או  בלי שיפוטיות   - שלי 
ויעוץ פרקטי איך  על פליאו בשילוב עם אימון לשינוי 
יותר. לא  לעשות אותו. משם הדרך שלנו קלה הרבה 
ותשעמם  דיאטה“ )שתצא לכם מהאף  מדובר ב“עוד 
אתכם מהר( אלא בצורת חשיבה טבעית ובריאה של 
תזונה לחיים. בואו לבד, בזוג או כמשפחה - קחו לכם 

שי לחג של התחדשות, בריאות ופריצה קדימה.

גרפי  עיצוב   | סירקיס  לתמי  שמורות  הזכויות  כל   | סירקיס  תמי  ועריכה:  כתיבה 
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אתגר 30 יום פליאו
מיד אחרי החגים – נובמבר 2016

הירשמו כבר עכשיו והבטיחו את 

מקומכם בקבוצת “אחרי החגים“. 30 

הימים הראשונים הם הקריטיים בכל 

תהליכי יצירת שינויים. אל תעברו את זה 

לבד! האתגר שלי הזניק עשרות אנשים 

לבריאות טובה, ירידה במשקל ומעבר 

לאורח חיים בריא. ומה אתכם?

להרשמה ולקבלת מידע נוסף
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