
 

 ?זונה מאוזנת בתקופת החגיםתאיך לשמור על 

 

  חגים יותר ממה שאנו רגילים.רובנו נוטים לאכול ב

 חלקלא הם ש מסורתייםמאכלים מגוון  ,ארוחות כבדות

לגרום לנו לנפיחות בבטן,  יםעלולפיתויים שלל שגרה ומה

 ואי נוחות כללית. עייפות, גזיםתחושת כבדות, ל

בודד, רבים אחד ולא יום  תקופהומאחר ותקופת החגים היא 

 משקל וקצת מתבאסים.עלים במ

בלי לדלג על אף   נשמור על אכילה מאוזנתאז איך בכל זאת  

 ?או סבתא ארוחה ובלי להעליב אף דודה

 :(וטפו טפו טפו זה עובד) שאימצתי בעצמי  דרכים 9הנה 

במהלך היום של ערב החג   .לתכנן את הארוחות בימי החג .1

, כמו סלט משהו קל , אלא לאכולהצהריים לא לדלג על ארוחת

ימים של ב .וזרעים/ אגוזים עדשים /קינואה מעט עםירקות 

 .ערבהבוקר וה ארוחותאת  'להקליל'ארוחות חג בצהריים, 

ת לא לדלג על ארוחו לארוחת החג לא להגיע רעבים. 2

 הצהריים או הבוקר באותו יום.

 שקדים.כמה  לאכול פרי עם ת החגארוחכשעה לפני 

לשתות שתייה לא ו, הארוחה לפני מים כוס לשתות  .3

 .כהבמהל ממותקת או מוגזת

או הדגים על פני  לצד הבשרסלטי ירקות  להעדיף .4

לא וסלט תפו"א במיונז כבד קצוץ פחמימות כמו תפו"א ואורז )

  (☺ . רק אומרת...סלט ממש נחשבים

. זה ממש לא הכרחי כשיש כזה  לוותר על הלחם בארוחה .5

  שפע ומגוון.

 

 



 

היא סיכוי גדול שכי  ע 'מפוצצת'בתחושת שו מ להימנע .6

היות פשוט לשים לב ולוחות גדולה. נת ואי רבצתלווה ב

 .דיושובע  %80-70 להגיע ל ,במודעות לתחושת השובע

ם עם לסיי אם מרגישים צורך עז ומה לגבי המתוקים? .7

חצאים ממנות שונות(,  2, לבחור מנה אחת )או משהו מתוק

לפנות את הצלחת התרחק מהשולחן. בסיום, לשים בצלחת ול

 ��לכיור ולעבור לטיפ הבא

שומר, קמומיל )בבונג(,  כמו: ת צמחיםחליטח עם נלק .8

 כאבי בטן וגזים.המקלים על נפיחות,  מנטה ומליסה,

 למחרת. ביוםמומלץ לשתות אחרי הארוחה, לפני השינה וגם 

, כמו הליכה או ריצה, בבוקרו של לעשות פעילות אירובית .9

 הפעילותלהגביר את  רצויבכלל ערב החג וכן ביום למחרת. 

לשרוף  ,את מערכת העיכול להניעבתקופה זו, כדי  הגופנית

 רגיה.ולהתמלא באנ מהארוחותהשומנים את עודף 

 

 
 
 

  שנה טובה

 


