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כן, קשה לעשות דיאטה 
כשקר בחוץ.

אנחנו צורכים יותר אנרגיה 
לחימום הגוף, יש לנו פחות 

שעות אור ואנו נמצאים 
הרבה יותר בבית. 

אז איך בכל זאת מנצחים 
את הטבע?

גם אתם מרגישים שבחורף תחושת הרעב מתגברת ושאתם אוכלים ואוכלים 
ואין לכם ממש הסבר הגיוני לדבר?

גם לכם קורה  שכשמגיע האביב ושכבות הבגדים מחילות להתקלף אתם 
מגלים שנוספו לכם במהלך החורף כמה קילוגרמים עגלגלים?

 אז כן, זה קורה לרבים מאיתנו ולא סתם ככה, יש לכך כמה סיבות מצוינות:
מהיותינו בעל חיים ששומר על חום גוף קבוע, אנחנו זקוקים לאנרגיה כדי 

לשמור על חום הגוף שלנו. כשקר בחוץ , הדרישה המוגברת לאנרגיה גורמת 
לגוף לדרוש כמות מזון גדולה יותר. גם משך שעות האור משפיע על מנגנונים 
שונים בגופינו. האור תורם ליצירת סרוטונין במוח. הסרוטונין הוא שליח עצבי 
התורם לתחושת רוגע, ריכוז בשלווה מלוות בשובע וחוסר צורך בפחמימות. 

ירידה בשעות האור, גורמת לנו לייצר פחות סרוטונין והתוצאה היא רעב, 
צורך מוגבר בפחמימות ובעיקר במתוקים. כל זה מלווה גם בעצבנות או 
ברגישות מוגברת, ואצל רגישים במיוחד זה עשוי להגיע אפילו עד דיכאון 

חורף אמיתי המאובחן קלינית. רבים מספרים לי שהם אוכלים גם כפיצוי על 
מצב הרוח המדוכדך. וחוץ מזה,  בחורף אנחנו נמצאים יותר בבית, פעילים 
פחות ויותר קרובים יותר למטבח,  ומכאן קצרה הדרך לאכילה ולהשמנה.....

אז אחרי שהשתכנעתם שאתם ממש לא אשמים, אבל בכל זאת לא 
מתחשק לכם לאכול בלי שליטה, בואו נראה מה אפשר לעשות כדי לאכול 

אכילת חורף נכונה



10 הדרכים לאכילה החורפית שלכם:

פשוט לאכול חם - מעל החיך העליון בפה, באיזור החיבור שלו עם המוח מצוי חישן 
שממש מרגיש את טמפרטורת המזון .ברגע שאוכלים מזון חם, מועברת התחושה 

המחממת למוח וממנו, לכל הגוף.

וגם לבחור  מאכלים שיש להם השפעה מחממת – לפי הרפואה הסינית יש 
למזונות “אנרגיה”. מזונות בעלי אנרגיה מחממת יחממו את הגוף. אם בודקים את הזוית 

המערבית הרי שמזונות בעלי אנרגיה כזאת הם מזונות שתורמים להמרצה בזרימת 
הדם ועל ידי כך גורמים לחימום הגוף. אם תאכלו פלפל חריף, תתפשט מיד תחושת 
חום בפה ובכל הגוף נכון? אז יש עוד הרבה מזונות שעושים את אותה פעולה אבל 

במידה עדינה יותר.

להתחיל ולסיים את היום בחום - מומלץ להתחיל את היום ולסיים אותו במזון 
מחמם כמו דייסה למשל )המומלצת ביותר היא שיבולת שועל(  או מרק. 
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להקטין את הקלוריות – הרי רצינו לשמור על משקל קבוע ,  ולכן כדאי לשלב 
בתפריט מאכלים מחממים שיש להם עלות קלוריות נמוכה. למשל חליטות צמחים 

חמות בין הארוחות , מרק ירקות, תיבול בתבלינים מחממים כמו קינמון, הל, זנגוויל, וגם 
פלפל חריף, בעדינות רבה בעיקר למי שסובלים מאכילת חריף, מערכת עיכול רגישה, 

צרבות או כיב קיבה.

4

להקדים חימום לארוחה – רוצים להקטין את כמות הקלוריות שאתם אוכלים? 
התחילו את הארוחה במאכל מחמם – )למשל מרק(. מזון חם בתחילת הארוחה מאיט 
את קצב האכילה וגם תורם לחימום. 2 דרכים אלה תורמות לשובע ובסופו של דבר – 

תאכלו פחות.
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10 הדרכים לאכילה החורפית שלכם:

ללעוס היטב - לעיסה ממושכת גם היא תורמת לחימום המזון, בעיקר אם הוא היה 
קר לפני שהכנסתם אותו לפה. רצוי להקפיד על כך בעיקר כשאוכלים מזונות מקררים 

מבחינה אנרגטית. 

להוציא מאכלים מהקירור שעה לפני האכילה – כן יש כאלה שעושים את זה 
באופן אינטואיטיבי. את הגבינות, הירקות הטריים, היוגורט, פשוט הוציאו מהמקרר 

כשעה לפני הארוחה ובכך תכניסו פחות קור לתפריט ולגוף.

לבשל מחמם – לפי הרפואה הסינית גם לאופן הבישול יש חשיבות.  בישול איטי 
וממושך יחזק את האנרגיה המחממת של התבשיל. כדאי לבשל בסיר על אש קטנה או 

בתנור בכלי חרס )חמין או תבשילי קטניות אחרים(, מרקים ודייסות מומלצים במיוחד.
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לחמם גם מאכלים “מקררים” – כן, יש גם אכלים שתורמים אנרגיה מקררת 
לתפריט. כדי לא לוותר עליהם בחורף, אפשר להוסיף להם אנרגיה מחממת על ידי 

שילוב של מזונות מחממים. למשל  להוסיף צנובר או כף טחינה לסלט ירקות, להוסיף 
גינג’יר לסלט פירות וכו’. ניתן לעשות זאת גם על ידי תיבול המזון בתבלינים מחממים 

כמו קינמון, ג’ינג’יר, ציפורן, כורכום, וכו’ ומעט תבלינים חריפים.

9

להאיר את עצמכם - כן , ממש ככה, להקפיד להיות חשופים לאור טבעי ומלאכותי – 
כשהשמש מאירה - צאו החוצה.

כשהיא שוקעת - דאגו לתאורה ביתית מספקת. 
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ומה הסינים אומרים?  
אז איך מחממים לפי הרפואה הסינית?

מזונות מחממים לפי הרפואה הסינית הם:
ירקות - הירקות שנעדיף בחורף הם הכתומים – גזר ודלעת וגם בצל, כרישה, . 1

פלפל ירוק, קישוא . רצוי שרוב הירקות יהיו מבושלים ומיעוטם טריים. 
פירות -  גם במקרה זה מומלץ לבשל או לאפות לפחות חלק  מהפירות )למשל . 2

תפוח עץ אפוי(.  לאכול יותר פירות מיובשים )רצוי אורגניים(, שבעצם תהליך הייבוש 
הפכו למחממים יותר. פירות מחממים אחרים , שניתן לאכול טריים,  הם דובדבנים, 

תותים, פאפיה, ותאנים.
מוצרי חלב - רוב מוצרי החלב הם נייטרלים,  אבל גורמים ליצירה מוגברת של . 3

ליחה  בדרכי הנשימה אצל חלק מהאנשים ויש כאן שונות אישית משמעותית. לכן  
למי שנוטה לנזלת או שיעול ליחתי, מומלץ להחליף את מוצרי חלב במוצרי חלב צאן 

התורמים פחות ליצירת ליחה. אפשר לבחור במוצרים על בסיס  סויה )חלב סויה, טופו, 
מעדני סויה, מיסו(. מבין מוצרי החלב המומלץ ביותר הוא היוגורט, ועדיף לבחור יוגורט 
פרוביוטי חשוב לזכור כי הורדת מוצרי החלב מהתפריט דורשת תחליף מתאים המכיל 

סידן בכמות מספקת, כמו למשל חלב סויה מועשר בסידן ,   סרדינים וכו’(
בשרים - עוף, בקר ורוב סוגי הדגים נחשבים מחממים או נייטרליים. רצוי תוך . 4

כדי הבישול להוסיף תבלינים מחממים 
דגניים - וקטניות - רוב הקטניות נחשבות מחממות ) שעועית לסוגיה השונים, . 5

עדשים, גרגרי חומוס, אפונה יבשה(. מבין הדגנים נעדיף לחם מלא , בעיקר משיפון, 
שיבולת שועל, אורז מלא ואורז אדום.

שמנים וזרעים  - נשלב בתפריט החורפי אגוזי מלך, זיתים, שמן זית, צנוברים, . 6
שקדים קלופים לא קלויים, שומשום מלא, טחינה מלאה. בכל מקרה יש לשמור על 

כמויות מדודות של 1 3- כפות ביום.
תבלינים  - תבלינים מחממים  הם קינמון, זנגוויל, הל, צ’ילי, פלפל שחור ואדום . 7
) לא להגזים בכמויות!(, בזיליקום, עלי דפנה, רוזמרין, כוסברה, כמון, כורכום.. 8
שתיה - מומלץ לשתות כמובן שתיה חמה. בעיקר תה וחליטות מסוגים שונים . 9

)חליטות צמחים , תה סיני, תה ירוק, רצוי לא חליטות מנטה ונענע שהם צמחים  
מקררים ( ולהוסיף למשקאות תבלינים מחממים 

מזונות מקררים שכדאי להמעיט בצריכתם ככל האפשר לפי הרפואה 
הסינית:

מזונות בעלי אנרגיה מקררת שהסינים ממליצים להמעיט בצריכתם בחורף הם: ירקות 
ופירות טריים, ירקות שעברו הקפאה, חיטה, עשב חיטה וסובין חיטה,  מוצרי חלב בקר. 

יש להמעיט במזונות מקוררים או קפואים כמו גלידות. מבין התבלינים כדאי לוותר על 
נענע ומנטה ולהמעיט בירוקים, שהם מקררים בהשוואה לאחרים. 



אז איך עושים את זה נכון, 
ארוחה אחרי ארוחה

לאורך היום?
תפריט שמאפשר גם ירידה 

מתונה במשקל.

במשך היום תוכלו לשלב בתפריט:
שתיה: כוס חלב )רצוי עיזים( ובנוסף לפחות 10 כוסות שתיה ללא סוכר )תה,   •  

קפה, מים, דיאט(. רצוי שתיה חמה , מומלץ חליטות מחממות כמו קינמון, יסמין, גי’נג’יר.
גולמית  כך  או  מוכנה  טחינה  כפות   2  / מיונז  או  שמן  כף   - ביום  פעמיים   •  

משומשום מלא / 10 זיתים או שקדים/ רבע אבוקדו.

הצעה לתפריט חורפי המכיל 1500 קלוריות
התפריט מותר לביצוע לאנשים בריאים מעל גיל 18. מי שסובל מבעיה בריאותית, נשים 

הרות ומניקות וילדים צריכים לקבל ייעוץ תזונתי אישי בהתאם לצרכיהם.

 לפתוח
 את

 הבוקר

דייסה מ – 3 כפות שיבולת שועל + ½ כוס חלב ו –   •  
½ כוס מים 1/4+ כפית קינמון + כפית דבש + 2 כפות חמוציות

 הפסקת
עשר

2 פרוסות מלחם מלא מרוחות בגבינת צאן עד 5%   •  
או טחינה משומשום מלא או אבוקדו 

ירקות   ללא הגבלה, רצוי להוציא אותם מהמקרר   •  
שעה לפני האוכל . כדאי לבחור בעיקר ירקות  אדומים וכתומים

מנה בשרית לא מטוגנת וללא עור כמו ¼  עוף/150   •  
גרם  הודו/ 200 גרם דג או כוס וחצי קטניות ) רצוי להוסיף לתבשיל 

תבלינים מחממים(
בטטה בינונית או קערת מרק כתום / או   5 – 6   •  

כפות של פחמימה מבושלת, רצוי מלא כמו אורז , אטריות, קטניות, 
קוסקוס, קינואה,  תירס אפונה וכו’.

ירקות מבושלים ללא הגבלה. רצוי לשלב כתומים   •  
כמו דלעת או גזר,לא כולל תפו”א , בטטה, אפונה או תירס.

שתיה חמה – חליטות צמחים בעיקר קינמון ותה   •  
ירוק או יסמין

תפוח אפוי עם קינמון  •  
3 – -4 כפות גרנולה / פרוסת לחם מלא+ ריבה או   •  

דבש / 2 עוגיות מקמח מלא  / 3 כוסות פופקורן.

•  קלח תירס או 4 פריכיות מלאות מכל סוג או   
בטטה בינונית

ביצה לא מטוגנת או 50 גר’ טונה או סרדינים או   •  
גבינת צאן 5%

יוגורט מחלב צאן ) שהוצאתם מהמקרר שעה לפני   •  
הארוחה(

סלט ירקות ) שהוצאתם מהמקרר שעה לפני   •  
הארוחה(

•  2 תמרים או פרי יבש אחר  

 צהריים

 רגע
 מתוק

 של אחר
הצהריים

 ערב



ואם אתם רוצים לסייע לגוף שלכם 
לרדת במשקל גם בתקופת החורף-

כדאי לכם להכיר את
FOR EASY FITNESS
כמוסות צמחי המרפא 

שייסייעו לכם בכך.

לכל הפרטים
על הכמוסות ורכישה

לחצו כאן!

© כל הזכויות שמורות לליאורה חוברה
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