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על המחברות 
מיכאלה עפרוני, נשואה ואמא 

לשלוש בנות
תזונה  יועצת  סינית,  ברפואה  מטפלת 
ובריאות טבעית ומנחה סדנאות רואו פוד 

ותזונה טבעית.
את עולם התזונה הצמחית הנפלא גיליתי לפני 
כעשר שנים וב-7 שנים האחרונות התזונה שלי 
מורכבת כמעט בבלעדיות מרואו פוד-מזון צמחי חי 

שלא עבר חימום. 
בעידן המערבי בו המזון מלא בשומנים, סוכרים, חומרים משמרים, 
חומרי טעם ועוד דברים מזיקים, מזון צמחי חי שלא עבר חימום 

הוא מתנה שכל אחד חייב לגוף שלו, בכמות כזו או אחרת.
הגוף שלנו הוא הנכס היקר ביותר שאין לו חלקי חילוף, נותנים לו 

קצת והוא מחזיק כל כך הרבה, שווה להשקיע בו! 
יש לנו בטבע שפע של מזון צמחי מגוון אינסופי: פירות, ירקות 

אגוזים, צבעים, ריחות וטעמים...
הטעמים  והפשוט,  הטבעי  שלנו,  המקורי  למזון  כשחוזרים 
מתחדדים, מצליחים להנות מהמתיקות הטבעית שיש בתפוח, 
במליחות שבסלרי ולא מחפשים את הטעמים הגבוהים שנמצאים 

במזונות המעובדים.
הקידמה הביאה איתה גאדג׳טים נהדרים למטבח, ביניהם בלנדרים 
עוצמתיים שאפשר להכין מהם גלידות שיחליפו בכיף את הגלידות 
הקנויות, סמודי שייקים ארטיקים והכל כל כך טעים וכמובן בריא.

הילדים שלכם יהיו מאושרים שתגישו להם את גן העדן הזה.

תהנו!

 |   > הכנסו לעמודים שלי

https://www.facebook.com/michaellaefroni/
https://www.instagram.com/michaella.efroni.raw.vegan/?igshid=12p883s7er66b


דנייל חרמון
דיאטנית קלינית )M.Sc( משנת 2007, בעלת 
תואר ראשון במדעי התזונה ותואר שני 
במדעי הרפואה, מתמחה בתזונת ספורט, 
סוכרת, תזונת מתבגרים, גיל המעבר, 

טרשת נפוצה וצמחי מרפא.
פנימית  אונקולוגית,  במחלקה  עבדה 
בילינסון  החולים  בבית  ואורטופדית 
ומנחה סדנאות תזונה במחלקה לטרשת 

נפוצה בשיבא. 
בבית תמיד דיברנו על תזונה מאוזנת וחשיבותה הפיסיולוגית, אני 
החלטתי לקחת את הדברים צעד קדימה ולהעמיק וכך הגעתי 
ללימודי התזונה. מהר מאוד הבנתי את חשיבות התזונה בחיינו. 
לכל מה שאנחנו מכניסים לגוף ישנה השפעה על הבריאות, מצב 
הרוח והאנרגיה שלנו. מניסיון השנים למדתי שאין נוסחה אחת 
שמתאימה לכולם ועם זאת ישנם עקרונות מומלצים שמאוד 

כדאי לאמץ. 
בחרו את המזונות שלכם בצורתם הטבעית ביותר כשם שנתן לנו 
הטבע, הקשיבו לגוף, אכלו לאט, היו פעילים גופנית. ישמו את 
הדברים בדרך שתשתלב בחיי היומיום שלכם בזרימה טבעית 

ותוכלו להנות ממנה וכך להתמיד בה.
עולם השייקים הוא דרך נפלאה להזין את הגוף שלנו בויטמינים, 
מינרלים, נוגדי חמצון וחומרים נוספים להם זקוק הגוף בדרך טבעית 
וטעימה. שייקים הם דרך מצוינת להגברת צריכת פירות וסיבים 
תזונתיים בילדים וגם במבוגרים, בתוך השייקים ניתן "להחביא" 
טעמים שקשה לאכלם לבד ומביאים איתם שפע של בריאות. 
כיוון ששייק הוא גם מקור לסוכר ולקלוריות כדאי להרכיב אותו 
בצורה נכונה ולכלול בתוכו גם חלבונים ושומנים בריאים ולעיתים 

להחליפו בארוחה. 

 |   > הכנסו לעמודים שלי

https://www.facebook.com/DanyelClinic/?eid=ARAj3ElQX4UR8ANDpY2sB35VtESdLX0quJ837Z2tikQsC-uujtm8Tg9RsAgA6jAC_8CWDZ3ITl09WKe_&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=692165054&fref=tag
https://www.instagram.com/danyelchermon/


 החיבור של מיכאלה ודנייל משלים את התמונה. 
מזון לא מעובד, כמה שיותר קרוב לטבע!

יצרנו את החוברת על מנת ללמד אתכם כיצד להכין שייקים, 
גלידות וקעריות בקלות ובמהירות ולהעשיר את עולמכם 

בשפע של בריאות.

חשוב לנו לציין כי ישנם הבדלם בין בלנדרים ומעבדי מזון 
למיניהם וייתכנו שינויים בכמות הנוזלים במתכון בהתאם 

למכשיר הנמצא בביתכם. 

כלל מפתח בהכנת שייק הוא למלא את הכוס בה תשתו את 
השייק בפירות, להניח בבלנדר ולהגיע עד לקו הפירות עם 
הנוזל. אם אתם אוהבים מרקם סמיך יותר תוכלו לשים מעט 

פחות נוזל ולהיפך.

בהכנת גלידות וקעריות עליכם להתחיל עם כמות קטנה של 
נוזל )כ-120 מ"ל(, לערבב ולהוסיף נוזל במידת הצורך עד 

להגעה למרקם הרצוי. 

www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.



מתכונים לגלידותמתכונים לגלידות

גלידת קרם מנגו
חומרים ל-2 מנות 

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 248

שומנים )גרם(: 2.8
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 57
סיבים תזונתיים )גרם(: 6

נתרן )מ”ג(: 45
חלבונים )גרם(: 2.5

 מצטיין ב: 
ויטמין A הדרוש 

לתפקוד תקין של 
הראייה, מערכת 

החיסון ושמירה על 
בריאות העור.

www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

מרכיבים
3 כוסות מנגו קפוא 	 
2 תמרים קפואים מגולענים	 
1 כף בוסט מנגו	 
½ 1 כוס משקה שקדים	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל בבלנדר עוצמתי 

או מעבד מזון, מעבירים לכוס, 
מקשטים באוכמניות או כל מה 

שאוהבים ומתענגים!

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לגלידותמתכונים לגלידות
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

גלידת תות קופצני
חומרים ל-2 מנות 

מרכיבים
3 כוסות תותים קפואים 	 
3 תמרים קפואים מגולענים	 
2 כפות שקדיה 	 
1 כוס קרח 	 
½ כוס מים	 
2 כפות בוסט תות	 
הוסיפו כפית אבקת פיטאיה לתת טעם  +

ורוד מדליק ובוסט נוסף של נוגדי חמצון. 

אופן ההכנה
 טוחנים הכל בבלנדר חזק 

או מעבד מזון ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 283

שומנים )גרם(: 2.8
כולסטרול )מ”ג(: 0
פחמימות )גרם(: 31

סיבים תזונתיים )גרם(: 17.3
נתרן )מ”ג(: 6

חלבונים )גרם(: 6

 מצטיין ב: 
סיבים תזונתיים 

החשובים לתפקוד 
תקין של מערכת 

העיכול וסיוע 
באיזון רמות סוכר 

וכולסטרול בדם.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לגלידותמתכונים לגלידות
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 264

שומנים )גרם(: 17
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 30
סיבים תזונתיים 

)גרם(: 5.6
נתרן )מ”ג(: 2.5

חלבונים )גרם(: 3.2

 מצטיין ב: 
אומגה 7 המספקת 

אבני בניין לאנזימים 
אשר משתתפים 

בתהליכים של פירוק 
שומן בגוף. 

מרכיבים
2 כוסות תותים קפואים	 
2 כוסות בננות קפואות	 
½ כוס אגוזי מקדמיה	 
½ 1 כוס משקה שיבולת 	 

שועל או מים
2 תמרים קפואים מגולענים	 
הוסיפו כף בוסט תות וכף בוסט בננה לילדים  +

על מנת להעשיר הטעם ומתיקות טבעיים.

אופן ההכנה
טוחנים הכל בבלנדר חזק 

עד למרקם של גלידה, 
מוזגים ונהנים!

גלידת פונץ׳ בננה
חומרים ל-3 מנות

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לגלידותמתכונים לגלידות
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

גלידת שוקו בננה 
חומרים ל-2 מנות

מרכיבים
2 כוסות בננות קפואות	 
1 כוס משקה שיבולת שועל	 
שפיץ של מקל וניל	 
2 תמרים קפואים מגולענים	 
1 כף אבקת קקאו 	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל עד אחידות, 

מסדרים בכלים יפים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 239

שומנים )גרם(: 5.5
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 46
סיבים תזונתיים )גרם(: 6

נתרן )מ”ג(: 12
חלבונים )גרם(: 4.2

 מצטיין ב: 
מצטיין במגנזיום 
החשוב להרפיית 

שרירים ולהקלה על 
נדודי שינה.  

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לגלידותמתכונים לגלידות
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

גלידת פינה קולדה
חומרים ל-3 מנות

מרכיבים
1 כוס קוביות אננס קפואות	 
2 כוסות בננות קפואות	 
1 תמר מג׳הול 	 
1 כוס חלב קוקוס 	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד, מסדרים יפה 

בכוסות טרופיות ומדמיינים 
שאנחנו בתאילנד!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 330

שומנים )גרם(: 19.5
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 30.5
סיבים תזונתיים )גרם(: 5.5

נתרן )מ”ג(: 13.3
חלבונים )גרם(: 3.5

 מצטיין ב: 
אנזים ברומלין המסייע 

לתהליך העיכול
מכיל גם כמות נפלאה 

!C של ויטמין

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לגלידותמתכונים לגלידות
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

גלידת דובדבנים
חומרים ל-3 מנות

מרכיבים
2 כוסות דובדבנים 	 

מגולענים קפואים
1 כוס אפרסקים קפואים 	 
3 תמרים קפואים מגולענים	 
1-2 כפות בוסט דובדבנים	 
1 כוס חלב קוקוס 	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד עד למרקם 

חלק, מסדרים בקערות גלידה, 
מקשטים בדובדבנים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 304

שומנים )גרם(: 19.5
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 30.5
סיבים תזונתיים )גרם(: 3.2

נתרן )מ”ג(: 15
חלבונים )גרם(: 3.3

 מצטיין ב: 
העלאת רמות 

המלטונין בגוף מה 
שעשוי לסייע לשינה 

טובה יותר.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק ירוק טעים
חומרים למנה אחת

מרכיבים
2 כוסות נבטי חמנייה 	 
3 עלים של חסה 	 
1 כוס מנגו קפוא	 
1 תמר קפוא 	 
1 כפית אבקת מורינגה	 
1 כוס משקה שקדים	 

אופן ההכנה
טוחנים יחד עד מרקם קרמי, 

מוזגים ונהנים! 

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 150

שומנים )גרם(: 0.95
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 37
סיבים תזונתיים )גרם(: 4.4

נתרן )מ”ג(: 11.5
חלבונים )גרם(: 1.3

 טיפ:
על מנת להפחית 

את הערך הקלורי 
החליפו את משקה 

השקדים במים.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק אסאי 
חומרים ל-2 שייקים

מרכיבים
1 חבילת פולפת אסאי )100 גרם(	 
1 כוס תותים קפואים 	 
1 בננה קפואה	 
2 תמרים קפואים מגולענים	 
½ 1 משקה שקדים 	 
להעשרת  + סלק  אבקת  כפית  הוסיפו 

השייק בנוגדי חמצון. בסלק ישנם חומרים 
המסייעים להפחתת לחץ הדם.

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד עד למרקם 

אחיד, מוזגים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 150

שומנים )גרם(: 0.8
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 30
סיבים תזונתיים )גרם(: 5

נתרן )מ”ג(: 6.5
חלבונים )גרם(: 1.6

 מצטיין ב:
ויטמין C החשוב 

למערכת החיסונית.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק פירות יער
מתכון ל-2 שייקים

מרכיבים
1 כוס תותים קפואים 	 
1 כוס אוכמניות קפואות 	 
1 כף בוסט פירות יער	 
½ 1 כוס מי קוקוס	 
¼ כוס חלב קוקוס	 
1 כפית שטוחה אבקת פיטאיה	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל בבלנדר חזק, 

מוזגים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 121

שומנים )גרם(: 3
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 17.5
סיבים תזונתיים )גרם(: 5

נתרן )מ”ג(: 99
חלבונים )גרם(: 1.6

 מצטיין ב: 
נוגדי חמצון, בעלי 

תכונות אנטי דלקתיות, 
אנטי סרטניות 

המסייעות להפחתת 
הסיכון למחלות 

סוכרת, מחלות לב וכלי 
דם, אלצהיימר ועוד.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק טרופי חמצמץ
חומרים לשייק אחד 

מרכיבים
1 כוס קוביות אננס קפואות	 
½ כוס פסיפלורה קפואה	 
2 כפות חלב קוקוס	 
1 כוס מים 	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד בבלנדר חזק, 

מוזגים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 277

שומנים )גרם(: 7.5
כולסטרול )מ”ג(: 0
פחמימות )גרם(: 41

סיבים תזונתיים )גרם(: 9
נתרן )מ”ג(: 141

חלבונים )גרם(: 2.6

 מצטיין ב: 
כמות גבוהה במיוחד 
של סיבים תזונתיים 

המסייעים לעיכול תקין.

 טיפ:
הוסיפו כף בוסט אננס המוסיף טעם 

משגע ומתיקות טבעית

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק מנגו בננה ומלון
חומרים ל-3 שייקים

מרכיבים
1 כוס מנגו קפוא	 
2 כוסות בננות קפואות	 
1 כוס מלון קפוא	 
½ כוס חמוציות ברכז תפוחים 	 
½ 1 כוס חלב שקדים	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל בבלנדר עוצמתי, 

מוזגים ומתענגים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 291

שומנים )גרם(: 6.3
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 59
סיבים תזונתיים )גרם(: 9

נתרן )מ”ג(: 22.3
חלבונים )גרם(: 3.6

 מצטיין ב:
כמות גבוהה של 

אשלגן החשוב 
למשק הסידן בגוף, 

תפקוד תקין של 
השרירים ומסייע 

להפחתת לחץ הדם.

 טיפ:
הוסיפו 2 כפות בוסט מנגו לארומה 

ייחודית של מנגו.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 215

שומנים )גרם(: 6
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 39
סיבים תזונתיים )גרם(: 9

נתרן )מ”ג(: 14
חלבונים )גרם(: 4

 מצטיין ב: 
סיבים תזונתיים 

החשובים לשגשוג 
חיידקים טובים 

במערכת העיכול.

מרכיבים
1 חבילת פולפה אסאי	 
1 כוס אפרסקים קפואים	 
1 כוס בננות קפואות	 
3 תמרים קפואים מגולענים	 
2 כוסות נבטי חמנייה	 
½ כוס מים 	 
1 כוס משקה שקדים	 
הוסיפו כפית זרעי פשתן להעשרת השייק  +

באומגה 3 ממקור צמחי

אופן ההכנה
טוחנים היטב, מוזגים ונהנים!

שייק בוסט פרא
חומרים ל-2 שייקים

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק תות מלון
חומרים ל-2 שייקים

מרכיבים
2 כוסות תותים קפואים	 
1 כוס מלון קפוא	 
2 תמרים	 
½ 1 משקה שקדים	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד, מוזגים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 210

שומנים )גרם(: 4.2
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 42
סיבים תזונתיים )גרם(: 4.5

נתרן )מ”ג(: 80
חלבונים )גרם(: 2.9

 מצטיין ב: 
נוטריאנטים חשובים 

לבריאות העצם, 
בריאות העור, העין 

ומערכת החיסון. 

 טיפ: 
הוסיפו בוסט תות להעשרת השייק 

במתיקות וארומה טבעית שאף ילד לא 
יוכל לסרב לו!

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק מפלצת ירוקה
חומרים לשייק אחד

מרכיבים
¾ כוס מיץ תפוחים סחוט	 
2 עלי קייל 	 
1 כוס עלי בייבי תרד	 
1 מלפפון בייבי	 
1 כוס בננות קפואות 	 

אופן ההכנה
טוחנים יחד על אחידות, 

שותים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 260

שומנים )גרם(: 0.7
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 63
סיבים תזונתיים )גרם(: 5.2

נתרן )מ”ג(: 37
חלבונים )גרם(: 3.2

 מצטיין ב: 
עלי התרד והקייל 

מכילים רכיבים צמחיים 
בשם לוטאין וזאקסנטין 

החשובים במיוחד 
לבריאות העין.

 טיפ: 
הוסיפו כף זרעי צ’יה להעשרת 

השייק באומגה 3, סידן, מגנזיום 
וסיבים תזונתיים.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק פופאי
חומרים לשייק אחד

מרכיבים
1 כוס בייבי תרד	 
½ ספירולינה קפואה או 	 

½ כפית אבקה
½ כוס בננות קפואות	 
½ כוס מנגו קפוא	 
1 כף זרעי צ׳יה 	 
1 תמר קפוא 	 
1 כוס מים 	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד עד אחידות 

החומרים, שותים ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 213

שומנים )גרם(: 4.6
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 42
סיבים תזונתיים )גרם(: 9.3

נתרן )מ”ג(: 37
חלבונים )גרם(: 5.9

 מצטיין ב: 
כמות יפה של חלבון 

לצד אומגה 3, אשלגן 
ונוגדי חמצון. 
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מתכונים לשייקיםמתכונים לשייקים
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

שייק בננה שקדים 
חומרים ל-2 שייקים

מרכיבים
2 כוסות בננות קפואות	 
1 כוס חלב שקדים	 
1 תמר קפוא 	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל בבלנדר עוצמתי, 

מפזרים מעל שברי שקדים 
טריים, שותים לאט ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 250

שומנים )גרם(: 4.6
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 48
סיבים תזונתיים )גרם(: 7

נתרן )מ”ג(: 14
חלבונים )גרם(: 3.7

 טיפ:
הוסיפו כף בוסט בננה 

וכף פקאן סיני כדי 
להפוך את השייק 

לקצת יותר מושחת.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לסמודימתכונים לסמודי
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

סמודי אסאי
חומרים לקערה אחת

מרכיבים
1 פולפת אסאי	 
1 כוס מנגו קפוא	 
2 תמרים קפואים	 
1 כף בוסט מנגו	 
1 כף חמאת קשיו	 
150 מ"ל חלב שקדים	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל יחד עד אחידות, 
מסדרים בקערה יפה ומעליה 

זרעי צ'יה, קוקוס טחון וגרנולה 
אוכלים לאט לאט ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 450

שומנים )גרם(: 15
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 65
מתוכן סוכרים )גרם(: 20
סיבים תזונתיים )גרם(: 7

נתרן )מ”ג(: 60
חלבונים )גרם(: 7

 הידעת?!
חמאת קשיו מהווה 
מקור לברזל, סידן, 

מגנזיום, חומצות אמינו 
ושומנים בלתי רוויים.

https://www.sahut.co.il/


מתכונים לסמודימתכונים לסמודי
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

סמודי ירוק 
חומרים לקערה אחת

מרכיבים
2 כוסות בננות קפואות	 
2 קוביות מנקאי או ספירולינה	 
2 תמרים קפואים מגולענים	 
1 כף בוסט בננה	 
120 מ"ג משקה שקדים	 

אופן ההכנה
טוחנים היטב בבלנדר עוצמתי, 

מניחים על קערה, מקשטים 
בפירות העונה או בגוג'י 

בריס, אגוזי מלך וגרנולה 
טבעית ונהנים!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 287

שומנים )גרם(: 7.5
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 54
מתוכן סוכרים )גרם(: 16

סיבים תזונתיים 
)גרם(: 5.3

נתרן )מ”ג(: 20
חלבונים )גרם(: 3.7

 מצטיין ב: 
ויטמין B12 וברזל.
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מתכונים לסמודימתכונים לסמודי
www.sahut.co.il

©  כל הזכויות שמורות למחבר/ים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור 
לצד שלישי כל חלק מן הנל בלא קבלת הסכמתם של המחברים בכתב ומראש.

סמודי פירות טרופיים
חומרים ל-2 קערות

מרכיבים
1 כוס בננות קפואות	 
1 כוס מנגו קפוא	 
50 גרם גרביולה	 
½ כוס פסיפלורה 	 
2 תמרים קפואים	 
1 כוס חלב קוקוס	 
1 כף בוסט מנגו	 

אופן ההכנה
טוחנים הכל בבלנדר עוצמתי 

מסדרים בקערה ומקשטים 
בקוביות אננס ושבבי קוקוס!

סימון תזונתי למנה
אנרגיה )קלוריות(: 392

שומנים )גרם(: 29
כולסטרול )מ”ג(: 0

פחמימות )גרם(: 36
מתוכן סוכרים )גרם(: 12
סיבים תזונתיים )גרם(: 7

נתרן )מ”ג(: 28
חלבונים )גרם(: 4

 הידעת?!
לפרי הגרביולה 

סגולות רבות! ביניהן 
חומרים בעלי תכונות 
אנטי סרטניות וכמות 
.C מכובדת של ויטמין
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