
   

                                                                                                                                                  

  

  מדוע לחמניות?

                                          הינה פחמימה מקמח מלא עשירה בסיבים תזונתיים.                                     הלחמנייה

לפחמימות תפקיד משמעותי בתהליך ההרזיה.הפחמימות מפיקות בתהליך עיקולן בגוף גלוקוז, המשפיע 
  לטובה על מערכת העצבים שלנו.וזה אומר שלפחמימה יש כוח המרגיע אותנו.

ק פחמימות לפעילות המוח, ההמלצה היא על פחמימות מלאות אשר מתפרקות לאט ואם נספק לגוף מספי
  המוח לא יעביר פקודה לשריר להתפרק.

בפחמימות המלאות יש הרבה סיבים תזונתיים ואלה סופחים אליהם בתהליך העיכול חומרי מזון שונים 
כתוצאה מכך  ובכך מצמצמים את המגע בין המזון לבין אנזימי העיכול ובין המזון המפורק לדופן המעי.

ק והספיגה של המזון וזוהי כמובן תכונה טובה לנו, המנסים לשמור על מואטים תהליכי הפירו
  המשקל.בשל חשיבותם של הסיבים התזונתיים 

  יש להקפיד לאכול פחמימות מלאות המכילות  כמה שיותר סיבים.

  מהם סיבים תזונתיים?

הם חסרי   אינם בעלי ערך תזונתי במובן המקובל.הם אינם מספקים אנרגיה לגוף, הסיבים התזונתיים
קלוריות ואינם מהווים אבני בנין לגוף.חשיבותם העיקרית היא בסיוע לתהליכים הפיזיים והכימיים של 
העיכול.הם משפרים את תהליך העיכול ואת תפקוד מערכת העיכול בכךשהם מגדילים את נפח הצואה 

מן רב ובכך יש תרומה ומזרזים את פעולת התרוקנות המעיים, כלומר, פסולת המזון, אינה נשארת בגוף ז
  משמעותית למניעת מחלות מעיים שונות (כמו סרטן).

לערך  בעיקר את רמות  15%עשויים להוריד את רמות  הכולסטרול  בדם ב   הסיבים התזונתיים     
קושרים אליהם במערכת העיכול את מיצי המרה  שהסיבים). הסיבה לכך היא LDL( "הכולסטרול הרע"

  יחד עם הפסולת המתרוקנת ממנו באופן טבעי. ומסלקים אותם מהגוף

במעיים מזרזת את מעבר המזון במעי.כך מופחת ומואט קצב ספיגת הפחמימות  סיבים תזונתייםנוכחות     
גם תופסים נפח רב הסיבים מהמעי אל הדם, וכתוצאה מכך רמת הסוכר בדם נשארת נמוכה ומאוזנת.

 –כן הם מאריכים את שהות המזון בקיבה  –כמו  השובע.בקיבה ומקנים תחושת מלאות התורמת לתחושת 
  עוד תרומה לתחושת השובע שלנו.

 הסיבים אחרים חומרים אליהם לספוח תכונתם בשלועוד נקודה חשובה לזכותם של הסיבים:    
ובבלימת פעולתם של הרדיקלים  גוףמה התזונתיים משחקים תפקיד חשוב  בסילוק חומרים רעילים 

  אותם חומרים כימיים שתוקפים מולקולות חיוניות בגופנו. –רים בתהליך העיכול החופשיים הנוצ
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  )קלוריות חלבון 80( – + חלבון קל  קלוריות) 100(לחמנייה 

 לחמנייה + חביתה 

 לחמנייה + ביצה קשה 

  + 5%קופסא גבינה  1\3כפות גבינה ( 2לחמנייה( 

  + 5%קופסא קוטג'  1\3כפות קוטג' ( 2לחמנייה( 

  + קופסא טונה במים 3\4לחמנייה 

  לחמנייה + נקניקיית סויה 

  + מווקום של סלומון מעושן פרוסות 1\2לחמנייה 

  + (דל שומן) פרוסות פסטרמה 4לחמנייה 

  + שעועית(קטניות) \(ארבעס)כוס חומוס 1\2לחמנייה 

  + שקדים 7לחמנייה + ריבה דייאט 

 גילה קטן\יוגורט טבעי\לחמנייה + מעדן דייאט 

  + גבינה צהובה לייט 1\2לחמנייה + כף גבינה 

   לחמנייה + חלבון קל + שומן

  שומן האפשרויות המופיעות  למעלה בחלבון קל + ממרח

  קלוריות) 60( סוגי ממרחי שומן

  כפות טחינה מוכנה 2כף טחינה גולמית או 

 כף אבוקדו 

 כף חמאת בוטנים ללא סוכר 

 מכסה לבן)-קשיו (ללא סוכר\חרובים\אגוזים\כף ממרח שקדים  

 6 זיתים 

 כף חומוס 

 כף מיונז 

  חלווה לייט 
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  )קלוריות חלבון 120( –י + חלבון קל וחצ קלוריות) 100(לחמנייה

  + ביצה + כף גבינהלחמנייה 

  + חביתה + כף גבינהלחמנייה 

  + קופסא טונה במים 1\3ביצה + לחמנייה 

 + כפות גבינה 3 לחמנייה 

  יוגורט טבעי\גילה קטן\+ מעדן דייאט 5%לחמנייה + כף גבינה 

  + ושןמוואקום של סלומון מע 3\4לחמנייה 

  + פרוסות פסטרמה (דל שומן) 6לחמנייה 

 לחמנייה + חזה עוף 

  + נקניקיות סויה 2לחמנייה 

 (ארבעס) שעועית (קטניות)\לחמנייה + קופסא חומוס 

  לחמנייה + חלבון קל וחצי + שומן

  (סוגי ממרחי שומן מופיעים למעלה)  האפשרויות המופיעות למעלה בחלבון קל וחצי + שומן

  

 קלמלא פרוסות לחם  2 1\2  הלחמנייה ב ניתן להמיר את  

 כמה שיותר ירקות 'מומלץ להוסיף לכל סנדוויץ  

  ניתן להוציא את תכולת הלחמנייה וכך קל יותר למלאות בירקות 

  ואת מה שהוצאנו לאכול בנפרד.          

 

  ממרח בלי הגבלה –סלט חצילים 

  חצילים קלויים על האש או בתנור

    שום ומיץ לימון לפי הטעםלקלף מהקליפה , להוסיף 

   להעביר בבלנדר. 
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