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קצת עלי
.  שמי תהל עלמה בארי, נעים מאוד

-מטפלת רגשית, מטפלת באומנויות, אני עובדת סוציאלית קלינית, בהכשרתי

',  נשית'מורה ליוגה , מאמנת הוליסטית לאורח חיים בריא, גופנית בכירה

.מורה רוחנית ולוחמת חברתית לשיפור איכות החיים, מתקשרת

:  אני מלווה נשים בכל הגילים המתמודדות עם מגוון אתגרים גופניים ורגשיים הנובעים מחוסר איזון הורמונלי כמו

',  קריסת בלוטות האדרנל, 'שחלות פוליציסטיות, בלוטת התריס, גיל המעבר, משקל ואכילה רגשית, בעיות עיכול

. ודלקת פרקים, סרטן על בסיס הורמונלי, דיכאון וחרדה, בעיות במחזור החודשי, מיומות, אנדומטריוזיס

ומתקופת  , מפני שמגיל הנעורים התמודדתי עם הפרעות אכילה ועליה במשקל?מדוע אני כל כך מבינה אותך

עברתי שני ניתוחי ראש  . התמודדתי עם מגוון תסמינים של מחלה הורמונלית נדירה( שנים10) 28הצבא ועד גיל 

טופלתי בהורמונים כימיים ונאמר לי לא רק  . נכות מביטוח לאומי46%-ב' זכיתי'ו, וניתוחים אחרים בעקבות מחלה זו

והיום אני לוקחת  , ללדת בן, הצלחתי להחלים, בסופו של דבר. אלה שלא אצליח להיכנס להריון, שאהיה חולה כל חיי

.  רק הורמון לבלוטת התריס

התמודדתי עם סרטן שד פולשני והצלחתי להחלים אחרי ניתוחים להסרת השדיים  , (תחילת גיל המעבר), 42בגיל 

מחלת הסרטן הייתה בשבילי ברכה והזדמנות לצאת למסע  . שנה מאז16חלפו כמעט . ללא כימותרפיה או הקרנות

.  שהביא אותי למי שאני ומה שאני עושה היום, אישי ורוחני מופלא

ליוויתי את בני דרך שיקום  , שנים בארצות הברית16כמה שנים אחרי משבר הסרטן והחזרה שלי לארץ אחרי 

.  נפרדתי מבן הזוג ויצאתי לעצמאות ומסע שאפשר לי לעבור טרנספורמציה אמיתית, מסמים קשים

,  אחרי כחצי שנה של עבודה אינטנסיבית בקליניקה, ובשנה האחרונה,  לפני כמעט שנתיים שברתי את הכתף

גיליתי שאני בעצמי מתמודדת עם המצבים בהן אני מטפלת , מחסור במנוחה ובאיזון בחיי, בתזונה' זיופים'

בבדיקות  . כאבים ורעילות, עייפות מטורפת, סחרחורות, בחילות, בעיות עיכול, קריסת בלוטת האדרנל: בקליניקה

שנה ונמצאת בפעילות  30בלוטת תריס שלא מתפקדת : גיליתי שאני בעצם התמודדת עם שני מצבים אוטואימוניים

.  דלקת פרקים: יתר ועם הדובדבן על הקצפת

עם בעיות  , בדיכאון, בודדה, עייפה, מפני שאני יודעת מה זה להיות מאוד חולה? למה אני מספרת לך את כל זה

שאף פעם לא מאוחר מידי לאהוב את עצמך מספיק כדי לעשות מה שדרוש לחיות  , אכילה ואני מקווה שתביני

.  נשית וקורנת בכל גיל, אנרגטית, להרגיש מצוין ולהיות בריאה, באיכות חיים גבוהה

אני יכולה לומר שהצלחתי שוב  , תזונה נכונה והתבוננות עמוקה פנימה, מנוחה, אחרי עבודה אישית ורגשית מרובה

.  לשקם את עצמי מחדש

אני מזמינה אותך לצאת למסע ולהכין תשתית גופנית ורגשית חזקה שתישא את החזון שלך לממש את עצמך כדי 

.עם עצמךטרנספואמציהתזונה היא אחת הדרכים לעשות . שתוכלי לתרום לעולם ולחיות חיים של משמעות

הפשוטים והזולים שבחוברת זו מוגשים לך באהבה על מנת לצמצם תסמינים , הקלים, המתכונים המדהימים

.  מטרידים של חוזר איזון הורמונלי ולאזן את עצמך מחדש

...ותגלי עולם מופלא, תהני

רגשי ותודעתי לנשים בכל הגילים  , המחוללת מהפך גופני' השערים לאיזון הורמונלי הוליסטי12'בניתי את שיטת 

.נשיות וקורנות בדרך טבעית, בריאות, שרוצות להתאזן מחדש ולהיות אנרגטיות
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איזון הורמונלי גופני ורגשי

...ההורמונים שלך מאוזנים, כשחייך מאוזנים

בריאה וקורנת, אנרגטית, כשההורמונים שלך מאוזנים את שמחה

מנטליים  , רגשיים, הורמונים הם חומרים כימיים שמגיבים לגירויים פיזיים

ואנרגטיים ומניעים תהליכי שרשרת כימיים המשפיעים על כל תא בגוף הפיזי 

,  מבחינה גופנית( נשים וגברים: )הורמונים מנהלים אותנו. והרגשי שלך

.  מבחינה רגשית ואפילו מבחינה רוחנית ומקשרים בין הנפש לבין הגוף

יש הורמונים שאחראיים על המערכת המינית . הורמונים בגוף50ישנם מעל 

לתפקוד נכון של  , לצמיחה, לתנועה, הורמונים לשינה, הורמונים לרבייה, שלנו

אין מערכת בגוף שלא מנוהלת , למעשה. ועוד, מערכת העיכול, הלב, השרירים

.  ומושפעת מהורמונים

תסמין קדם וסתי , עייפות וחוסר אנרגיה: מגוונים ורבים לחוסר איזון הורמונלי בכל גיל, תסמינים נפוצים

(PMS )תשוקה מינית , תחושת קור בידיים ובכפות הרגליים, אלרגיות שונות, האצת תהליך ההזדקנות ,מוגבר

,  בעיות פריון, קרישי דם, בעיות זיכרון, עלייה במשקל, כאבי ראש, דיכאון וחרדה, חוסר סבלנות וקוצר רוח, ירודה

בהמשך החוברת אני  . סרטן הרחם ועוד, רטן השד, בעיות פריון, בעיות בבלוטת התריס, מחזור חודשי לא סדיר

.  מדגישה שוב את התסמינים האלה כשאדבר על מצב שגורם להרבה מאוד בעיות בכל גיל

?  מה מוציא את ההורמונים מאיזון
הורמונים נמצאים ? את קולטת את זה. הגוף היא מכונה מופלאה שמפעילה טריליוני תהליכים במהלך היום

אם הורמון אחר יוצא  : הם עוברים מאיבר לאיבר ומעבירים מסרים רבים בשרשרת. בתנועה ובשינוי מתמיד

אחד  . 'קולטן'או ' מקבל'והורמון ' שליח'תמיד ישנו הורמון . יוצאים בזה אחר זה הורמונים אחרים מאיזון, מאיזון

.  הדברים שמוציאים את ההורמונים מאיזון בגדול הוא חיים לא מאוזנים

אבל ישנה שפחה גדולה של הורמונים שמשפיעים עלינו כל החיים , הורמונים משפיעים עלינו במהלך כל החיים

במהלך החודש עם :  התחנות העיקריות בהן אנחנו חוות שינוי הורמונלי הן. החל מקבלת הווסת הראשונה

,  אם אנחנו חוות דיכאון שאחרי לידה, במהלך ההיריון והלידה, התנודות הטבעיות של המחזור החודשי והווסת

כמה אנחנו מפעילות , תזונה, עניינים רגשיים משפיעים על ההורמונים. בגיל המעבר ואפילו עם שינוי מזג האויר

.  שינה משובשת ועוד, לחץ וסטרס, חומרים כימיים הקיימים בכל מקום כלל חומרי ניקוי ומוצרי היגיינה, את הגוף

חוסר איזון הורמונלי הפך למגיפה בחברה : האתגרים העיקריים איתם מתמודדות נשים בחברה המערבית הם

,  בלוטת התריס, גיל המעבר, סוכרת, בעיות פריון, יותר ויותר נשים סובלות משחלות פוליציסטיות. המערבית

חלק גדול מבעיות אלו מלוות בעליה  . ועודאנדומטריוזיס, מיומות, דומיננטיות אסטרוגנית, בלוטות יותרת הכליה

.  או ירידה דרסטית במשקל

הגיע הזמן לקחת את החיים שלנו בידיים ולהפסיק את הסבל והבושה ורגשות האשם שכל כך הרבה מאתנו 

האמת היא שיש הרבה שהרופא לא יספר לנו על השינויים ההורמונליים הענקיים שאנחנו חוות ועל  . חוות

רופאים כמעט לא ינחו אותנו כיצד לערוך  . ההשלכות שלהם על כל המערכות בגוף ועל העולם הרגשי שלנו

ישנם תסמינים  , אך ממה שאני יודעת, אני לא רופאה. שינויים בתזונה ובאורח החיים שלנו כדי להתאזן מחדש

.  רבים שאנחנו יכולות לצמצם בעזרת שינוי באורח החיים ועבודה תודעתית
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: תתיידדי עם הורמונים שחשוב מאוד לאזן

לקראת גיל  . מיוצר בשחלות ובמרכזי שומן שונים בגוף. הורמון נשי(: סוגים מוכרים17)אסטרוגן •

הוא אחראי גם על ויסות  .  וברקומות שומניות( מעל הכליות)המעבר הוא מיוצר בבלוטת האדרנל 

מיניות תוססת ומשפיע על כל המערכות בגוף כולל  , ושומר על חיוניות, בריאות אברי הרבייה, המחזור

הוא גורם  ( בכל גיל)כשהוא לא מאוזן . בגיל המעבר הרמות יורדות. שיער ועור, שרירים, עצמות

.  לבעיות רבות

משפיע לטובה על מצב הרוח ועל  , אחראי על בריאות רירית הרחם ועל הגנת העובר: פרוגסטרון•

מונע  , לפרוגסטרון פעילות נוגדת דלקתיות. הוא תומך בבריאות בלוטת התריס ובאיזון סוכר. שינה

.  המוח ועודמגן על, הצטברות נוזלים

אך חשוב שיהיה ברמה תקינה  , הורמונים זכריים-'אנדרוגנים'נחשב לאחד מהורמוני ה:טסטוסטרון•

.  חיוניות ומיניות בריאה, הורמון זה חיוני ליצירת אנרגיה. גם אצל נשים

הוא מאפשר לסוכר מן המזון להיספג  . הורמון ראשי המשפיע על הורמונים אחרים:אינסולין•

התוצאה  : בגיל המעבר היכולת שלך לספוג פחמימות יורדת והכבד ממיר את הסוכר לשומן. באיברים

בעיות ריכוז ועליה  , עייפות, אינסולין גבוה משפיע על גלי חום. היא עליה במשקל במיוחד באזור הבטן

.  במשקל

,  הורמון זה חיוני ל וויסות רמות סוכר בדם. הורמון המופרש על ידי בלוטות יותרת הכליה: קורטיזול•

מחזק את מערכת , הוא גם מאזן לחץ דם. וויסות מיניות ופוריות ותחזוקת אנרגיה, וויסות מתח ורגיעה

הוא בהחלט תורם  , כשאנחנו בלחץ על בסיס קבוע. מגביר תיאבון ומגביר את רמת האנרגיה, חיסון

.לחוסר איזון רמות סוכר בדם ולמגוון בעיות גם בגיל המעבר, לעליה במשקל

•FSH :(FOLLICLE STIMULATING HORMONE ) הורמון זה מעורר  -זקיקהורמון מגרה

עם ירידת האסטרוגן  , בגיל המעבר. בהמשך הוא גם מעורר את האסטרוגן. את הזקיקים ליצירת הריון

.'הורמון האינטואיציה'הוא נשאר גבוה ומכונה 

.  הורמונן זה גורם להתכווצות הרחם במהלך הלידה ומסייע בהפרשת חלב בזמן הנקה:אוקסיטוצין•

בתקופת  . ומופרש בזמן האורגזמה וגם כשנשים נמצאות בחברת נשים' הורמון האהבה'הוא נחשב ל

תחושת שייכות ואהבה , מפני שהוא עוזר ליצירת מצב רוח טוב, הוא חשוב מאוד, גיל המעבר ואחריה

.  ולבטח בגיל המעבר, זו אחת הסיבות הרבות שמיניות בריאה חשובה בכל גיל. ומיניות בריאה

מבלוטת יותרת המוח המושפע על  TSH-והורמון ה3T ,4T: הורמוני בלוטת התריס•

,  לאנרגיה, הוא קשור לחילוף חומרים. מדובר באיבר מרכזי המשפיע על כל תא בגוף. בלוטת התריס

אכילת , בעיות עיכול, ירידה בפרוגסטרון. מצבי רוח ועוד, לעליה במשקל, לבריאות השיער והצורניים

גבוה  TSH-כשהורמון ה. פחמימות ובמיוחד גלוטן משפיעים על האטת קצב העבודה של הבלוטה

יתכן כשל בשידור בין בלוטת יותרת המוח לבין בלוטת התריס או תיתכן בעיה בבלוטה או המרת  , מידי

.  יתכן שבלוטת התריס עובדת מהר מידי, נמוך מידיTSH-כשה. הורמונים

ולהיות  ' הביתה'חשוב מאוד שתדעי שיש הרבה שכל אחת מאתנו יכולה לעשות כדי לחזור 

.  נשית וקורנת מחדש, בריאה, סוף סוף אנרגטית
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:  שלבים לאוזן הורמונלי גופני

הרבה  . אין כזה, אבל למערי', אינסטנט'הייתי רוצה שיהיה פתרון . איזון הורמונלי מחייב עבודה בשלבים

שיקום אמיתי . נשים המגיעות לקליניקה שלי מגיעות במצב מורכב שדורש עבודה על כמה מישורים

לקח לגוף  . לקחת כמה חודשיםיכטלרגשית ותודעתית וזה , תזונתית, וארוך טווח מחייב עבודה גופנית

הנה השלבים הבסיסיים לשיקום גופני תוך כדי עבודה על  , שלך הרבה זמן להגיע למקום הנוכחי

.  הורמונים ומערכות ספציפיות

(לא רק ניקוי כבד)ניקוי מערכות שונות בגוף שלך •

ריפוי מערכת העיכול•

איזון רמות הסוכר שלך  •

איזון המערכת ההורמונלית•

:  חשוב לציין*

היא לא  . חוברת זו אינה כוללת תפריט מיוחד לכל אחת מהבעיות שמניתי למעלה

,  לדלקת פרקים, כוללת תפריט מיוחד לבעיות אוטואימוניות ובעיות בבלוטת התריס

פיברומיאלגיה או למיומות  , לשחלות פוליציסטיות, להתמודדות עם סרטן

.  ואנדומטריוזיס

בחוברת זו כתובים עקרונות  . כל בעיה דורשת התייחסות אישית והתזונה מעט שונה

שיעזרו לך לאכול מזון נקי מרעלים שמשבשים מערכות רבות ואת ההורמונים שלך  

פני אלי ונראה ביחד איך אני  , אם את רוצה תפריט מפורט לבעיה מסוימת. בפרט

.  יכולה לעזור לך

.  לגו לוקח זמן להסתגל לשינויים ולשקם מערכות שנפגעו, היי סבלנית עם עצמך
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.  הגוף מגיב בחיוב כשאת שולחת מסרים של קבלה ואהבה, בסיס למוטיבציה: לאהוב את עצמי1.

. סוכר וחלב, סויה, מזון נקי מגלוטן. מזון טבעי ונקי מחומרים כימיים: תזונה2.

.  תנועה משקמת מערכות רבות ומעלה את מצב הרוח: עבודה עם הגוף/תנועה3.

.  הורדת מתח במגוון דרכים קריטית לאיזון הורמונלי: מנוחה ושינה, רגיעה4.

.  מזון מעובד וקרינה אלקטרומגנטית משבשים את ההורמונים, חומרים כימיים: סביבה ירוקה5.

.ולטפח אותו בדרכים טבעיות, לאהוב את גופך: טיפוח אישי6.

לבחון מערכות שלא מעצימות אותך ולהקיף את עצמך באנשים טובים: חיי חברה/מערכות יחסים7.

טיולים ועוד, אומנות, בילויים: תרבות פנאי8.

כשאת מממשת את עצמך הגוף מיצר חומרים והורמונים שמטיבים איתך: תעסוקה ומילוי ייעודך9.

מזרזים ריפוי ואיזון כשנוטלים בצורה נכונההם : תוספי תזונה/צמחים10.

.למצוא מה שמתאים לך יאזן הורמונים רבים:  מיניות בריאה11.

הורמונים מתקשרים  . שאת מרגישה נתמכת, משהו שמחבר אותך ליקום: תודעה וחיבור רוחני12.

.במישור החומרי ואנרגטי

את אישה חכמה יודעת שכדי להיות במיטבך  

עליך לטפח גישה הוליסטית ומקיפה למי שאת

השערים לאיזון הורמונלי הוליסטי12שיטת 

'השערים12'אם עוד לא נרשמת לקבל מיני קורס על שיטת 
גשי לאתר שלי ומלאי את הפרטים שלך לפי גילך

www.metamorphosa.co.il

https://www.metamorphosa.co.il/
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דומיננטיות אסטרוגנית

הפיל בחדר שאף אחד לא מדבר עליו

,  חומרי ניקוי)אבל חלק ממנו מצטבר כתוצאה מחומרים כימיים  רבים , חלק מהאסטרוגן הוא טבעי ומיוצר בגוף

מזון מרוסס ומגורמים  , ממזון מתועש, ממתכות כבדות, מוצרי היגיינה, שמפו ועוד, סבון, קוסמטיקה כולל קרם

(.  סביבתיים המאפיינים את החיים המודרניים

עודף משקל וגורמים  , שינה משובשת, מתח ולחץ, טראומה שלא עברה עיבור רגשי? יכול להשפיעמה עוד

כשלגוף חסרים ערכים  , לא מצליח לפנות רעלים( בעיקר הכבד ומערכת העיכול)כשהגוף . סביבתיים נוספים

,  כשאיזון החיידקים במערכת העיכול מופר או כשאנחנו במתח ולחץ גדול לאורך זמן, תזונתיים ולא נמצא במיטבו

,  תוך כדי ואחרי גיל המעבר, נוצרים תנאים אידאליים להפרת האיזון ההורמונלי שתורם לתסמינים מודגשים לפני

דיכאון או חרדה שמושפעים מבעיות  , סרטנים שונים, שחלות פוליציסטיות, אנדומטריוזיס, להיווצרות שרירנים

.  הורמונליות ובעיות נוספות

:שלבים לאיזון הורמונלי
כשאת מגיעה אלי את מתמודדת עם מצב מורכב שדורש  , בדרך כלל. איזון הורמונלי מחייב עבודה בשלבים

,  כלומר, מתייחס לארבעת הסעיפים כאן למטה1שלב : בכל מתכון מופיעה הערה בכוכבית: עבודה בכמה שלבים

,  מאזנת רמות סוכר ומטפלת בהורמונים, מרפאה את מערכת העיכול, כל עוד את מנקה את המערכות השונות

.  חלב ומוצרי סויה, סוכר, חשוב להקפיד לא להכניס גלוטן

ממש לא מדובר בצום או בדיאטת רעב, אל דאגה( לא רק ניקוי כבד)ניקוי מערכות שונות בגוף שלך •

בעמוד הבא תלמדי על הקשר בין מערכת העיכול לבין ההורמונים שלך–ריפוי מערכת העיכול •

מתרחשים כל מיני תהליכים שמשבשים את ההורמונים, כשרמות הסוכר לא מאוזנות–איזון רמות הסוכר •

כאן אנחנו נכנסות לעבודה על ההורמונים עצמם–איזון המערכת ההורמונלית •

דומיננטיות אסטרוגנית מתרחשת כשמופר האיזון בין סוגי אסטרוגן  

או כשהיחס  , כשיש עודף אסטרוגן שמופרש מהשחלות, שונים בגוף

.  בין האסטרוגן לבין הורמון הפרוגסטרון משובש לטובת האסטרוגן

תסמינים לדומיננטיות אסטרוגנית
לדומיננטיות אסטרוגנית תסמינים רבים ומגוונים מאוד והם יכולים  

תסמין , עייפות והיעדר אנרגיה: כולל גיל המעבר, לקרות בכל גיל

,  אלרגיות שונות, האצת תהליך ההזדקנות ,מוגבר( PMS)קדם וסתי 

חוסר  , תשוקה מינית ירודה, תחושת קור בידיים ובכפות הרגליים

בעיות  , עלייה במשקל, כאבי ראש, דיכאון וחרדה, סבלנות וקוצר רוח

בעיות  , מחזור חודשי לא סדיר, בעיות פריון, קרישי דם, זיכרון

.  סרטן הרחם ועוד, סרטן השד, בבלוטת התריס
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גיל המעבר כהזדמנות לטרנספורמציה
'  אחרונה'הזדמנות ...אמצע החיים היא קריאה להתעוררות ולהתחדשות

.וגופך מאותת לך להתעורר ולאמץ שינוי, לעשות שלום עם הגוף

.  ומטענים גופניים ורגשיים שכבר לא רלוונטיים לנו

לעשות שלום עם הגוף ועם ' ההזדמנות האחרונה'תוך כדי ואחרי גיל המעבר הן , השנים לפני

זו הזדמנות  . אהבה והתאמה מדויקת לצרכים שלנו היום, ולקבל את כל מי שאנחנו בחמלה, עצמינו

.תודעתית ורוחנית, חברתית, רגשית, מבחינה גופנית' בית' בדק'להתעורר ולעשות 

לממש את ייעודנו ולשמור  , להתחבר למי שאנחנו באמת, גיל המעבר מבקשת מאתנו להיכנס פנימה

אי אפשר לעצור  . לדורות הבאים, על הידע החכמה והלהבה שצברנו במהלך השנים ובמהלך הדורות

.  את השינוי אבל את יכולה לזרום אתו באהבה ולהשתמש בו לטובתך

יכולה להתרחש עקב התערבות כירורגית  , הפסקת הווסת, מעבר לתהליך הטבעי שהזכרתי למעלה

לא משנה  . מחלות אוטואימוניות ועוד, הפרעות אכילה, תורשה, (כימותרפיה ועוד)או טיפולים רפואיים 

.  חשוב לקבל ולהכיל את השינוי באהבה, מה הסיבה

כמתחילות תנודות דראסטיות של הורמוני אסטרוגן  , 37-8גיל המעבר יכול להתחיל לקראת גיל 

שלב  , השלב הבא. ויכולה להיות מאוד מטלטלת10-ל6תקופה זו יכולה להמשך בין . ופרוגסטרון

אישה מוגדרת כאישה בגיל  . 50-56מתרחש בגילאים ' המעבר לגיל הבינה והחכמה'הפסקת הווסת ו

התסמינים הרבים שאנחנו חוות  מהווים  . חודשים רצופים12המעבר כאשר לא היו לה ווסתות במשך 

.  לשינוי הגדול ביותר אותו את מתבקשת לעבור בחיינו' סימן וזרז, כלי'

מחזור  , עליה במשקל ותשוקה לסוכרים ופחמימות, בעיות עיכול:תסמינים נפוצים של גיל המעבר

כאבי  , גלי חום והזעות, בעיות בבלוטת התריס על כל התסמינים, חרדה ודיכאון, עייפות, לא סדיר

בעיות בצפיפות  , שינה משובשת, בעיות לב, בעיות במיניות, בדידות ותחושת אובדן, פרקים ושרירים

ממכלול  1/12תגלי שתזונה היא רק 7בעמוד .בעיות במערכת השתן ועוד, עליה בכולסטרול, העצם

'  לרקוד עם האש של אמצע החיים'דברים שאת יכולה לעשות כדי להתאזן מחדש ובקורס השלם 

אלה מה עוד את יכולה לעשות חוץ , תגלי  לא רק את המשמעויות העמוקות יותר של גיל המעבר

.  מתזונה כדי לאזן את עצמך מחדש

הם חלק הכרחי  : התסמינים הרבים של גיל המעבר אינם אוסף של תועות שצריך להיפטר מהן''

''  ...המנטלית והרוחנית הגדולה ביותר שתחווי בחייך, רגשית, וחשוב בטרנספורמציה הגופנית

כריסטיאן נורטרופ' דר

יש הרבה שהרופא לא יספר לנו על השינויים ההורמונליים הענקיים  

שאנחנו חוות ועל ההשלכות שלהם על כל המערכות בגוף ועל העולם  

.  הרגשי ותודעתי שלנו

גיל המעבר הוא תהליך טבעי  . גיל המעבר איננו מחלה הדורשת ריפוי

חכמה ולא  /של מעבר בין היותך אישה פורייה לאישה שתלד ידע

התבוננות פנימה  , המעבר מאפשר לנו סוג חדש של חופש. ילדים

חשיבה  , אל שינויים ושחרור מדפוסי התנהגות, והתבוננות אל החדש 
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40עקרונות לתזונה אחרי גיל  
-זאבת ועוד מצבים, דלקת פרקים, גרייבס-השימוטו, אם יש מצב אוטואימוני כמו פיברומיאלגיה*

(חשוב להיוועץ

 TBG Thyroid Binding Globulinהכבד יוצר עודפי חלבון . צבירת נוזלים: ירידה בפרוגסטרון•

(לא תמיד מתבטאת בבדיקות רגילות)ובלוטת תריס איטית 

הפתרון הוא לאכול חלבון ומזון בונה שריר. ירידה במסת שריר וחילוף חומרים: טסטוסטרון•

חשוב להעביר את הגוף לניצול יעיל של שומנים  . הגוף הופך כל קלוריה לשומן: תנגודת לאינסולין •

Hormone Sensitive Lipase-HSL)והאטת 

נושאים מן העבר צצים ומבקשים פתרון, עליה במשקל-בקורטיזולעליה : סטרס •

לפנייך כמה עקרונות שחשוב להקפיד עליהם אם את באמת  

אבל לפני כן בואי ננסה להבין  , רוצה לאזן את עצמך מחדש

.  40מדוע נשים עלות במשקל אחרי גיל 

:הסיבות להשמנה בגיל המעבר

מזון  חשוב לאכול . אסטרוגןצבירת שומן  ויצירת : אסטרוגן•

ירידה באסטרוגן  , בנוסף, (צמחי)אסטרוגני טבע -פיטו

הגוף הופך כל  -ליפופרוטאיןLPLגורמת לעליה באנזים 

קלוריה לשומן

.  בשנה10-15%: האטת קצב חילוף חומרים•

אכילת מזון הנספג מהר מידי כמו פחמימות וסוכרים  •

הפתרון הוא מזון מלא שצורך הרבה אנרגיה  . 'ריקים'

.  לעיכול
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מערכת העיכול שלך ואיזון הורמונלי

בעיות במערכת . מה שקורה בגופךלכלמערכת העיכול קשורה

העיכול גורמות לחוסר איזון בכל מערכות הגוף כולל המערכת  

,  בעיות פריון, אלרגיות, אקנה: מצבים כמו. המסועפת של ההורמונים

,  מחלות אוטואימוניות, דלקת פרקים, תסמינים של גיל המעבר

.  סרטן ועוד מושפעים מאוד ממצב מערכת העיכול, פיברומיאלגיה

ייספגו ואיזה חומרים ' טובים'מערכת העיכול קובעת אילו חומרים 

היא אמורה לדאוג לכך שרק  . ויצורים חיים ורעלים יפלטו החוצה

.  חומרים מועילים ייספגו ויזינו אותך

זנים של יצורים שעוזרים לנו לעכל  400במערכת העיכול קיימים מעל 

מכלול החיידקים  . הורמונלית' פסולת'מזון ולפנות רעלים ובכלל זה 

חיידקים  . 'מיקרוביום'ויצורים חיים אחרים החיים בתוכנו מכונה 

.  ופטריות אלה מיצרים ויטמינים וחומרים חיוניים לגוף בריא ואנרגטי

.  יכול לפגוע בבריאות שלך בגדול' לרעים' טובים'חוסר איזון בין ה

ומפני  , מיליון נוירונים100-מפני שבמעיים קיימים יותר מ?  למה עוד חשוב לשמור על מערכת עיכול בריאה

מערכת עיכול . נוצר במערכת העיכול( מוליך חשמלי ששומר אותנו במצב רוח טוב)מהסרוטונין 90%-ש

.  דיכאון והפרעות נפשיות רבות, חומרי פסולת שאינם מפונים החוצה יכולים לתרום בהחלט לחרדה, פגומה

על בסיס קבוע  ', לא ידידותי'כשאנחנו אוכלות משהו . מערכת העיכול מהווה סוג של מרכז של מערכת החיסון

מצב זה מאפשר  . 'דליפה'דופן המעי שאמורה לסנן את הרעלים החוצה יכולה להיפצע ונעשית , ולאורך זמן

רעילות גבוהה מידי  . ומפרישה נוגדנים כדי להגן עלינו', מתעוררת'מערכת החיסון . לרעלים לחדור לזרם הדם

לאי  ,  מערכת החיסון חלשה שאינה מצליחה להתגבר על הרעלים הם כר פורה למצבים דלקתיים, לאורך זמן

.  נוחות ורגישויות למזון ולהתפתחות מחלות קשות וכרוניות

ישנם חיידקים מיוחדים שאמורים לפנות פסולת  , ראשית כל? איך כל זה קשור לתסמינים הורמונליים

חיידקים אלה אינם יכולים למלא את  ', הרעים'כשהסביבה החיידקים אינה מאוזנת לטובת . הורמונלית

אנחנו לא סופגות מרכיבים חיוניים מהמזון ואפשר  , כשהגוף מלא רעלים והמערכות נפגעות, בנוסף. תפקידם

.  מצב זה פוגע ביכולת הגוף לייצר פעילות הורמונלית תקינה. 'תזונה-תת'בקלות להגיע ל

הוא לרפא את  , אך בוודאי בגיל המעבר, צעד ראשון וחשוב לאיזון ההורמונים שלך בכל גיל, לכן

.  מערכת העיכול

הגיוני שנתחיל להוסיף מזונות ? נכון, הגיוני שנפסיק לאכול מה שמזיק למערכת, כדי לרפא את מערכת העיכול

? נכון, וחומרים מזינים
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,  ריפוי מערכת העיכול, בין אם המטרה שלך היא ירידה במשקל

,  שינה טובה, אכילה לא בריאה, צמצום תשוקות למזונות מזיקים

,  ריפוי פריחות על העור, עליה ברמת האנרגיה, מיניות טובה יותר

שיפור מצב הרוח שלך או פשוט  , חיזוק העצמות, הפחתת כאבים

מזון הוא : יש דבר אחד שתמיד כדאי לקחת בחשבון', חזור הביתה'ל

הוא מזין  , מזון לא רק מזין ומרפא את גופנו. מידע קריטי עבור גופך

.  את הנשמה ומאפשר לנו לשגשג באמת בכל גיל

שפע  , שפע חומרים מתועשים, שפע מזון.  אנחנו חיות בעידן שפע

,  בעידן הפוסט מודרניסטי. חומרים שהגוף לא יודע להתמודד איתם

מחלות , אנחנו עדים לעליה מטורפת של מחלות כרוניות

,  חרדה, דיכאון, בעיות פוריות, בעיות הורמונליות, אוטואימוניות

.  שימוש מופרז בתרופות ובעיות שצצות בעקבות תרופות אלה

תזונה ככלי לריפוי ואיזון

'מזונותייך הם תרופותייך ותרופותייך הם מזונותייך'
(שנה2500לפני )סוקרטס

היא מטפלת בתסמין  . טיפול במצבים אקוטיים, הדמיות, הרפואה המערבית מצוינת בכל הקשור לאבחונים

מתחילות סנוניות ראשונות של ראייה יותר  , לשמחתי. אך היא לא ממש מטפלת באדם כולו, כזה או אחר

אבל בדרך כלל לוקח  , יותר הוליסטית בקרב חוגי רפואה מסוימים, שלמה

ממשיכה העלייה במחלות  , ובינתיים. שנה עד שמגיע חידוש למרפאות מערכת הבריאות שלנו18-כ

?  מדוע תזונה. כרוניות

האם הסיבים  ? 6Bאולי ויטמין ? K-ויטמין ה? C-האם זה ויטמין ה? מה הופך תפוח לבריא כל כך

האם דווקא השילוב שיתר הטבע ? התזונתיים או סוג הסוכר הטבעי מה שהופך את התפוח לכל כך בריא

?  הוא זה שהופך את התפוח למה שהו

מאמינה שהכוח של התזונה הוא השילוב של כל הגורמים ביחד ודווקא  קורבין' רופאה אמריקאית בשם דר

למשל אם את . ויחפש אותו במזון אחר, הגוף מזהה כשחסר מרכיב תזונתי. השילוב שלהם עם הגוף שלנו

אלה מפני שחזר  , יתכן ותרצי עוד לא רק מפני שהוא מרגיש לך כטעים, אוכלת פרוסת לחם עשוי מקמח לבן

סוכר לבן מופק  : הנה דוגמא נוספת. טוענת שזו אחת הסיבות לתשוקות למזוןקורבין' דר. בו משהו חיוני

לכן מרגישים צמאה הרבה  . הם המים( מזין ובריא)מה שחסר בסוכר זה לעומת סוכר פירות . מקנה הסוכר

.  עמים כשאוכלים מתוק

?  ידעת שבכוחות של המזון לעזור לך בהחלט לאזן את ההורמונים שלך

שאכילה בריאה  , אני יכולה לומר לך בלב שלם? מי כמוני יודעת: אני יודעת ששינוי תזונתי לא קל

.  ומזינה היא אחד המפתחות החשובים ליצירת חיים מאושרים ומאוזנים

המטרות שלי בחוברת זו הן לפתוח לך את הראש ולבשר לך שיש המון שאת יכולה לאכול כדי לחזור  

.  לעצמך
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צלחת בריאה ומתאימה לנשים בכל הגילים

(סוכרי נמוך-גליסמירצוי ערך )פירות ליום 2-3עד + ירקות מכל הסוגים 40%

או מן הצומח( אורגני-מן החי)חלבון 25%

(מלאות)פחמימות 10-15%

שומנים בריאים25%

2-3, להעשיר את התפריט בירקות. רצוי לאכול כמה שפחות פחמימות*

.  נבטים ושומנים בריאים, חלבון, פירות

היחסים בין המרכיבים השונים קצת משתנים בין בעיות הורמונליות שונות      **

אבל את בוודאי יכולה להתחיל ביחסים אלה

ארוחת הצהריים שלי
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מעלים רמות )להוציא סוכרים ופחמימות ריקות •

מעלים רמות אסטרוגן  , מעלים משקל, אינסולין

קמח חיטה  , סוכרים בכל צורה? מה זה כולל(: חופשי

ממתקים לא  , שתיה מוגזת ומתוקה, על כל צורותיו

.יפס'צ, גלידה, לחם, עוגות, טבעיים

להוסיף  : פחמימות מהמזון היומי10-15%בין *

נמוך וללא  גליקמיפחמימות מלאות עם אינדקס 

.  קינואה, בטטה, כוסמת, דוחן, אמרנט, אורז מלא: גלוטן

(.'גג'בין כוס לכוס וחצי ליום )

עקרונות לתזונה לאיזון הורמונלי  

על מה כדאי להקפיד

,  כלומר, (אסטרוגנים מן הצומח)פיטואסטרוגניםהרבה ירקות מכילים :להוסיף הרבה ירקות•

אסטרוגנים צמחיים ובריאים שנקשרים לקולטני אסטרוגן ומאזנים אותם במקום האסטרוגנים הכימיים 

בשמן אורז  )מוקפץ : אפשר(. לפחות)מנות ירקות ביום 5-7להשתדך לאכול (. שתופסים מקום בקולטנים)

.  פירה, שייק, בתנור, מאודה, חי-נא, (בלבד

נקשרים לקולטני אסטרוגן ומאזנים , פיטואסטרוגניםהרבה פירות מכילים : פירות ביום2-3לאכול •

סוכר הנספג והופך  -פירות מכילים הרבה סיבים ונוגדי חמצון אך מכילים כמות גדולה של פרוקטוז. אותם

-לאכול לא יותר מ. יותר מידי סוכר יכול לגרום לכבד שומני בדיוק כפי שעושה אלכוהול. לשומן מהר יותר

אם יש בעיה של חיידקים  , נמוךגליקמיבתקופת ניקוי לאכול רק פירות עם ערך .*גרם פרוקטוז ליום15

שעות אחרי  1.5שעה לפני ארוחה או ½ לאכול פירות . ופטריות חשוב מאוד להימנע מפירות בכלל

תפוח, קיווי, אבוקדו, אננס, אשכולית', כחולים'פירות יער ו, מילון: עדיפות ל, ארוחה

אם את מתמודדת עם בעיות במערכת העיכול או עם מצב טרום סוכרתי או סוכרתי חשוב לפנות אלי  *•

.  מפני שהכללים קצת שונים בשבילך

,  מינרלים, ויטמינים, הם מכילים. עלים ירוקים אורגנייםכמה שיותר : להוסיף הרבה סיבים תזונתיים•

ככל שהעלים  . ועוד ערכים חשוביםופיטואסטרוגניםכלורופיל , פולטאט, זרחן, אבץ, מנגן, ברזל, סידן

עלי  , ברוקולי עלי סלק, חסה ערבית לעומת אמריקאית, מנגולדעלי , וי'צבוק , קיילירוקים וכהים יותר כמו 

מפני שהם מכילים מנגולדתרד ועלי , קייללא לאכול יותר מידי :חשוב. תרד, כוסברה, פטרוזיליה, רוקט

.שיכולה להצטבר כמשקעי סידן בפרקים ובאיברים שוניםאוקסליתחומצה 

כפות מכל 1-2. אסטרוגניים ויטמינים ומינרלים שונים-פיטו, 3מכילים אומגה : יה'צזרעי פשתן וזרעי •

(חשוב להיוועץ-אוטואימיוניאם יש מצב .  )אחד ביום ולהתחיל בהדרגה
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מעל את  , E1מעל רמות אסטרוגן , מזון מחמם, אלכוהול מכיל סוכר: להימנע מאלכוהול•

.  משבש את חילוף  החומרים/המשקל

תה  , ROOIBOSתה , MACHAתה , אפשר לשתות תה ירוק ללא קפאין: להימנע מקפה•

OOLONGותה ירוק לא קפאין. או חליטות צמחים  .

מזון חריף מחמם ויכול להגביר גלי חום ודלקתיות: להימנע  ממזון חריף•

:  לאכול חלבון בכל ארוחה. במשקל שלך0.8הכפילי . משקל' קגחלבון לגל ' גר0.8לאכול : חלבון•

מנת חלבון היא בערך מנה שתופסת את כף . בשר, עוף, דגים, ביצים: מהחי ולהשתדל שיהיה אורגני

שעועית  )אזוקי, מש, שעועית, פול, עדשים בכל הצבעים, חומוס: קטניות:מהצומח.  לא יותר, היד

מנות חלבון בדרך כלל עונות על 2-3בין . 1מנת חלבון מן הצומח היא בערך כוס (. אדומה קטנה

10-שהשרית במים כKOMBUלשטוף ולבשל עם פרוסת אצת , שעות8להשרות . הצורך בחלבון

הקפידי  , אם את אוכלת סויה. האצה מנטרלת גזים ומוסיפה הרבה יוד ומינרלים לתבשיל. דקות

.  ואורגנית( NON GMO)שתהיה לא מהונדסת 

רצוי לערבב את האגוזים על מנת לקבל מגוון של  . חופן אגוזים לא קלויים ליום: שומנים בריאים•

שמן  , שמן זית לא לבישול...חופן בגודל בינוני ולא גדול. ואת החלבון בתוכם9+,3,6חומצות שומן 

כפות שמנים  4-5עד כ''סה. אבוקדו, טחינה, ושמן קוקוס טובים גם לבישול(  RICE BRAN)אורז 

.  ליום

שמירה על רמות מגנזיום  , 40-50ליום אחרי גיל ' מג1200: לדאוג למשק סידן בריאחיזוק העצמות •

,  תרד, קייל-עלים ירוקים, ירקות ים, שקדים, סרדינים עם עצמות, קטניות, במיה, תאנים: תקינה

עוף  /ציר מרק בשר, סידן אמורפי, זרעי חמניות, קמח חרובים, אגוזים, שומשום, מנגולד, ברוקולי

.  אורגני

?על מה עוד כדאי להקפיד
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שמירה על רמות מגנזיום  , 40-50ליום אחרי גיל ' מג1200: לדאוג למשק סידן בריאחיזוק העצמות •

,  ברוקולי, תרד, קייל-עלים ירוקים, ירקות ים, שקדים, סרדינים עם עצמות, קטניות, במיה, תאנים: תקינה

.  עוף אורגני/ציר מרק בשר, סידן אמורפי, זרעי חמניות, קמח חרובים, אגוזים, שומשום, מנגולד

רצוי לשתות עד חצי  . כוס מים עם הארוחה1/2-לשתות לא יותר מ: כוסות מים8-10לשתות בין •

רצוי מאוד שהמים יהיו מים  . חשוב שהמים לא יהיו קרים. שעה לפני הארוחה וכשעה וחצי אחרי

שתיית מים יכולה לעשות את  .כור ופלואור, ממסנן כדי למנוע עד כמה שאפשר ממתכות כבדות

...ההבדל בין תקיעות להצלחה

?  על מה עוד כדאי להקפיד

...איזון הורמונלי היא הזדמנות לעשות שלום עם עצמך ועם גופך

!  הזדמנות לאהוב את עצמך ואת החיים שלך באמת

©כל הזכויות שמורות לתהל עלמה בארי 

, תרוויחי מזה לטווח ארוך... אוהבי את עצמך...היי סבלנית

אני מבטיחה לך 
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אני באה ממקום של  . חוברת זו מכילה מתכונים שנבחרו בקפדנות רבה ומהווית את הבסיס לתזונה שלי היום

ממחלות אוטואימוניות של  , מבעיות במערכת העיכל, מסרטן על בסיס הורמונלי, חוסר איזון הורמונלי מסוכן

יש המון  . וסמכי עלי שמזון יכול להוות בסיס נפלא לריפוי ממצבים רבים, האמיני לי. בלוטת תריס ודלקת פרקים

המתכונים מכילים איזון נכון בין  . אוכל טעים שאת יכולה להכניס לתפריט שלך ולהרגיש שבעה ומקורקעת

פחמימות ושומנים בריאים ומעניקים לך ויטמינים ומינרלים חיוניים לעזור לך להתאזן ולהיות חיונית , חלבונים

.מחדש

אכילת , טבעונות, צמחונות. תעשיית הבריאות מפוצצת בתפריטים וגישות תזונתיות שונות לאיזון הורמונלי

ועוד  קטוגניתפריט , תפריט נטול פחמימות, (מבעלי חיים שגדלו בטבע וקבלו מזון טבעי בלבד)חלבון מן החי 

ישנם כמה , יחד עם זה. כמו כל דבר אחר הוא עניין אישי מאוד, ושמזון, אני חושבת שאין תשובה אחת. ועוד

כדאי  . ואותם הוצאתי מן המתכונים, במיוחד כשמדובר באיזון הורמונלי, מרכיבים שכנראה מזיקים לכולנו

ארוז מראש או משומר מקופסאות מפני שמזונות אלה מכילים רעלים וכימיקלים  , להוציא בהדרגה מזון מתועש

אני אישית בוחרת לא לאכול בשר  : ועוד משוה סופר חשוב. להורמונים ומשבשים אותם מאוד' מתחפשים'ה

הרבה מהבשר והעוף המתועש מכיל רעלים  : בקר עוף בעיקר מסיבות הומניטריות ומסיבות בריאותיות

השתדלי לאכל  , אם את בוחרת לאכול חלבון מן החי. שמעודדים יצירה ואגירה של הורמוני אסטרוגן מסוכנים

.  בקר ועוף אורגני ומבעלי חיים שגדלו בטבע

כל אישה מפעילה  . אני לא מציעה או מטיפה לאכילה כזו או אחרת. בחוברת זו ניסיתי לשלב בין גישות שונות

עוף למרות שיש  /אין מנות עם בשר בקר, יחד עם זאת.  את השיקולים האישיים שלה בנוגע לאכילה מן החי

איברים  , למרות התועלות האפשריות באכילת בשר . הוא התפריט המומלץקטוגניאו פליאוהטוענים שתפריט 

.  אני נעה בין אכילת דגים וביצים והימנעות, נכון להיום. אני בוחרת להימנע, פנימיים ועוף אורגניים

:  מכיליםאינםכל המכונים 

גלוטן היא מולקולת חלבון שיכולה ממש לפצוע את דופן המעי וגורמת לדלקתיות במערכת העיכול  :גלוטן•

עולה רגישות  , מסתבר שככל שאנחנו אוכלות מזון מערבי מתועש וככל שאנחנו מתבגרות. ומערכת החיסון

תוכלי לחזור  , יתכן ואחרי שאת מבריאה את מערכת העיכול. לגלוטן גם אם הרופא לא בודק רגישות זו

.  מניסיון, זה ממש אפשרי. אבל אני ממש ממליצה להמעיט כמה שאת יכולה, לאכול גלוטן

.  חלב מתועש ומפסטר מעורר דלקתיות ותורם רבות לדלדול צפיפות העצם: חלב מבעלי חיים ומוצריו •

חלקם  )חלב ומוצריו מפוצצים בהורמונים וחומרים רעילים , מלבד זאת? נכון, את רוצה עצמות חזקות

יש הרבה אופציות ממש טעימות לחלב וגבינות  (. מהמזון שמאכילים את בעלי החיים בחוות תעשייתיות

.על בסיס צמחי

לדלקתיות המובילה  , סוכר על כל צורותיו הלא טבעיות גורם לחוסר איזון הורמונלי:  סוכר שאינו טבעי•

.  לשיבוש היציבות הרגשית שלנו ועוד, לשיבוש המוליכים חשמליים במוח, למחלות כרוניות רבות קשות

בשלבים מתקדמים של הריפוי והאיזון שלך אפשר  . נקודה, סוכר איננו דבר שאת רוצה להכניס לגוף

.להכניס מעט דבש טבעי וכמובן להקפיד על כמות מתאימה של פירות

כמה מילים חשובות על המתכונים בחוברת לפני שאת מתחילה
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נפלאים  (אסטרוגנים-פיטו)סויה מכילה חלבון  ואסטרוגנים צמחיים . מרבית המתכונים אינם מכילים סויה:סויה

זה  , אם את בוחרת לאכול סויה: שימי לב. לא מזיקההכלוהמחקרים העדכניים מצביעים על כך שסויה בסך 

כשסויה עוברת תהליך  , בנוסף. ושיהיה אורגני בלבד( GMO)קריטי שהסויה תהיה ממקור לא מהונדס 

המבנה הכימי שלה משתנה ויכולה להוביל למצבים מסוכנים המוזכרים בעמוד הסבר  ( אקסטרוזיה)תיעוש 

סויה נחשבת ליוצר דלקתיות  , בעולם ההורמונים ומערכת העיכול. על דומיננטיות אסטרוגנית כולל סרטן

אם יש לך מחלה  , אם את בשלב ריפוי מערכת העיכול והגוף שלך במצב דלקתי, לכם. ואלרגיות

או אם יש לך  , (בלוטת התריס)גרייבס/השימוטואוטואימונית כמו דלקת פרקים או פיברומיאלגיה או 

אבל אם חלית בסרטן על בסיס הורמונלי  . המנעי מסויהאנדומטריוזיסשחלות פוליציסטיות או , מיומות

את נשאית גן לסרטן או בני משפחה חלו בסרטן על בסיס הורמונלי ואין לך המצבים , בשנים האחרונות

.  במתכונים אני מציעה פתרונות חלופייםעד פעמיים בשבועאני ממליצה לאכול מוצרי סויה , המצוינים למעלה

חשוב להתייעץ איתי על מנת לדעת באיזה המתכונים בחוברת זו מותאמים לשלבים שונים בדרכך האישית ולכן

.  את מוזמנת ליצור איתי קשר לגבי התייעצות אישית בקליניקה.שלב את נמצאת

,  סוכר, נטול גלוטןכלומר תפריט, או שלב הניקוי-זהו שלב דיאטת האלימינציה: 1מרשמים מותאמים לשלב 

בעיות עיכול  , חוסר איזון הורמונלי, מתאים אם יש לך חיידקי מעיים פעילים-בשר אדום וסויה, חלב, פירות

.סרטן או אם את רק רוצה לרדת במשקל, שחלות פוליציסטיות, פיברומיאלגיה, קשות

יתכן ויש צורך לשהות בשלב זה מחודש ועד שישה חודשים במקרים  , לכן. לוקח זמן להבריא את הגוף*

'  השיגעון'אך את קודם רוצה לעצור את , ('על הדרך'ולרדת במשקל )תגיעי לתוצאות : אל תישברי. מסוימים

...את יכולה לעשות את זה! המתחולל בתוכך

בשלב זה מתחילים להכניס . 1שלב זה מתחיל אחרי מספר חודשים בשלב :2מרשמים מותאמים לשלב 

גופך  , זכרי. מזונות מסוימים בהדרגה תוך כדי הקפדה על מעקב ורישום השפעתם הגופנית והרגשית עלייך

חשוב לא להישבר בשלב זה ולהמשיך קדימה מפני שגופך עוד  . את הישגייך' לקלקל'מתחיל להבריא ולא כדאי 

.לא החלים עד הסוף

גם בשלב זה חשוב  , וכמובן. דרך חיים, כלומר, זהו שלב של תחזוקה שוטפת:3מרשמים מותאמים לשלב 

!!את פשוט גדולה, אם הגעת לשלב זה. גלוטן וסויה, סוכר, לא להגזים במזונות עתירי קלוריות

HEALTH? מהי בריאות
מצב של היעדר מחלה

WELLNESS
תהליך מודע רציף ופעיל  

של בחירות שמובילות אותנו  
לצמיחה ושינוי ולחיים  

בריאים ומלאים במישור 
,  המנטלי, הרגשי, הפיזי

רוחני/החברתי והתודעתי

ולמצבים נוספים של  , בחוברת ציינתי אם המתכון מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס!!חשוב

מותאם אישית למשך שישה שבועות ובהדרכה  ' טיפולי'מדובר בתפריט . מחלה אוטואימונית פעילה

,  אנדומיטריוזיסאו ,  מתמודדת עם שחלות פוליציסטיות, אם את מחלימה מסרטן. מקצועית בקליניקה שלי

.  עלייך להקפיד על תפריט מותאם אישית
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שייק פירות יער

ומעלה 1מתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס *

אך מתאים בשלב מאוחר יותר

:מצרכים

כוס חלב קוקוס½ 

כוס חלב שקדים1

כוס מים מסוננים ונקיים1

יה'צכף זרעי 1

כף זרעי סומסום1

כוס פירות יער קפואים1

חופן בינוני אגוזי מלך או שקדים

אורז /אפשר להוסיף אבקת חלבון אפונה*

אופן ההכנה

להכניס את כל המצרכים לבלנדר ולשתות

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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ומעלה  2מתאים לשלב *

מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס  * 

כשממוציאים את הזרעים

:מצרכים

קיילאו מנגולדעלי 2
חבילה נענע  ½ 

חבילה פטרוזיליה  ½ 

(הוא ייטחן בבלנדר-לא טחון )כף פשטן 1

יה'צכף 1

'    ינג'מ פרוסת ג''ס1.5

להוציא את התמרים אם רמות הסוכר שלך גבוהות או אם את  )תמרים 1-2

(מטפלת במערכת העיכל 

אורז/כף אבקת חלבון אפונה1

פרוסות  3בננה היא כמו )אפשר להכניס תפוח או מנה אחת של כל פרי  *

(לחם

אופן ההכנה

דקות עד שמתקבל מרקם  2-לטחון כ, להכניס לבלנדר את כל המצרכים

חלב 

חשוב למלא את הכוס עד הסוף ולכסות אם לא שותים מיד על מנת לא  •

!לאבד את הערך התזונתי

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

1שייק ירוק 
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ומעלה  xמתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*
1מתאים שלב 

:מצרכים
כפות קמח חומוס  

מעט מים  

,  בצל ירוק, רוקט, כוסברה)מבחר ירק קצוץ אורגני  

(  'נענע וכו, פטרוזיליה

אורז  /עשבי תיבול שאת אוהבת מעט מלח ים אטלנטי מעט שמן קוקוס

מחבת חמה

ירקות לסלט לפי הטעם

רוזמרין או כל תבלינים אחרים לסלט  , לימון, שמן זית

אופן ההכנה
לערבב את קמח החומוס עם מעט מים  

להוסיף את הירקות ואת התבלינים   

אורז  /לצקת למחבט שחוממה עם מעט שמן קוקוס

!יוצאת חביתה נהדרת

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

חביטת חומוס עם ירקות
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1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

מרשם שקבלתי מאישה  -סלט רענן וטעים במיוחד

עשיר מאוד  . מקסימה שהשתתפה באחת הסדנאות

.יוד ומינרלים נוספים, ויטמינים, במלחים

: מצרכים

.להכין בקערה ביחס של שליש מכל מרכיב

ולחתוך לרצועות, לסחוט, דקות10-יבשות מושרות במים כווקאמהכוס אצות 1/2•

לסנן ולשטוף במים  . במים רותחים' דק5לבשל חבילה של אטריות שעועית •

.לגזור את האטריות במספר נקודות שתהיינה קצרות ונוחות לאכילה.קרים

רצוי  ).מ או לגרר במנדולינה גסה מאוד"חמישה מלפפונים חתוכים דק באורך של ס•

(אורגניים או לקלף

:הרוטב

כפות סויה דלת נתרן5•

כפות חומץ אורז כפות מירין3•

כפות שמן שומשום2•

אם אין בעיות איזון סוכר או  )כפית דבש 1או סטיביהכפיתת 3-4

(קנדידה/חיידקים

אוטואימוני  להוציא את הפלפל בתפריט *כפית פלפל אדום חריף קצוץ דק 1/2

כתושינגר'גכף 1•

לשפוך על הסלט ולערבב, לערבב היטב*

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

חלומיוואקמהסלט אצות 
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תפוחים ונבטים, שומר, סלט גזר

ומעלה  1מתאים לשלב 

מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים
גזרים בינוניים וחתוכים לפרוסות2

קצוץ  1ראש שומר 

כוס אגוזי מלך קצוצים½ 

(לא משנה איזה)קופסת נבטים 1-½

תפוח ירוק או אדום מקולף וחתוך לחתיכות קטנות1

לרוטב1מיץ מלימון 

כפות שמן זית לרוטב3

סטיביהטיפות 2-3

מעט מלח

מעט פלפל שחור

אופן ההכנה
לערבב בקערה ולהוסיף את הרוטב

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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ומעלה xמתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים

חבילת רוקט

(מבושלים)כוס גרגרי חומוס 1

טחינה לפי טעמך

כמובן )אפשר להוסיף עלים ירוקים 

(אורגניים

פלפל שחור ושום , מלח, לימון, שמן שית

כטוש לפי הטעם

סלט רוקט וגרגרי חומוס

אופן ההכנה
!בקערה גדולה ולהנותהכללערבב 

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

:  מצרכים

ראש חסה אורגנית1

סלסלת עגבניות שרי1

גזרים בינוניים מגורדים2

במים' דק5שהושרו וואקמהחופן אצות ים 1

חופן בינוני שקדים לבנים 

חופן בינוני זרעי דלעת1

חופן בינוני זרעי חמניות1

אפשר להוסיף פטרוזיליה קצוצה*

:  הרוטב
1מיץ מלימון בינוני 

כפות שמן זית4

לטעם כמו ' COCONUT AMINOS‘כף 1

סויה

כפית מלח½ 

סלט ירקות אקזוטי

*COCONUT AMINOSאפשר  -הוא רוטב עשוי מחומצת אמינו מקוקוס

iherb-לקנות בחנויות טבע או להזמין מ

תהל עלמה, ,באהבה רבה! בתיאבון
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סלט פול ומצרי וכוסברה
ומעלה 1מתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים
כוסות פול ירוק קפוא2כוס פול מצרי יבש או 1

וץחבילה בצל ירוק ק1

חבילות כוסברה אורגנית קצוצה2

לימון צהוב קצוץ דק דק1
כדי מ''ס5X5בגודל קומבואפשר להשתמש באצת *

להוסיף מינרלים ולהמעיט בכמות הגזים

לרוטב
1מיץ מלימון 

כפות שמן זית3

כפית כמון טחון1
כפית מלח ים אטלנטי½ 

מעט פלפל שחור

אופן ההכנה
שעות ולשטוף24למשך ( מצרי)להשרות את הפול •

(דקות במים5-6אפשר לבשל קלות , אם את משתמשת בפול ירוק מקפוא)•

שהושרתה במים כעשר דקות' קומבו'הלבשל בסיר לחץ יחד עם אצת •

לקצוץ את הבצל ואת הכוסברה ולהוסיף את החומרים לרוטב •

לערבב בקערה ולהוסיף את הרוטב•

תהל עלמה, ,באהבה רבה! בתיאבון
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דג בתנור בחלב קוקוס וירקות

1מתאים לשלב 

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

:  מצרכים

דגים שלמים או דג חתיכות3-4

פילה  

(רצוי דג עם כמות יפה של שומן)

גזרים חתוכים לפרוסות2

חבילת בצל ירוק קצוצה1

קופסת חלב קוקוס אורגני½ 

מעט מלח אטלנטי

מעט פלפל שחור

מעט פלפל לבן

שיני שום3-4

נייר אלומיניום פוגע בבלוטות )נייר אפייה 

(הורמונליות

לימונים צהובים חתוכים לפרוסות2

כף שמן קוקוס1

:הוראות
להניח את כל המצרכים על תבנית מרופדת נייר אפייה ולאפות  

על חום בינוני  ' דק35במשך 

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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1מתאים לשלב 

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

מצרכים
חבילה ספגטי אורז או פסטה1

:  לרוטב
כוס חלב קוקוס1

לבנות קצוצות/פטריות שמפיניון חומות' סלסלות'2

(שקדים טחונים)כפות קמח שקדים 3

כפית פלפל שחור גרוס1

כפחת מלח ים אטלנטי1

כפית פלפל לבן2/3

בצל לבן בינוני קצוץ1

כפות שמן קוקוס או שמן אורז1-2

בצלים ירוקים2שינו שום קצוצות 2-3

:  הוראות הכנה

:  הכנת הרוטב1.
לתגן את הבצל והפטריות עד שמשחימות•

להוסיף את כל יתר החומרים לרוטב ולערבב על אש קטנה עד שהרוטב נהיה  •

סמיך מעט

ספגטי/הכנת הפסטה
דקות3-4להכניס לסיר מים רותחים ולבשל 

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

'בשמל'ספגטי אורז עם רוטב פטריות 
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פטריות ברוטב חרדל' סטייק'

1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

מנה זו מכילה כמות יפה של חלבון

: מצרכים
גדולות-בינוניותפורטובלו פטריות 4-6

: לרוטב
כוס שמן קוקוס½ 

(21הסבר בעמוד )כוס חומצות אמינו מקוקוס ½ 

(רצוח אורגני ללא סוכר)כפות ממרח חרדל 1.5

: הכנה
מערבבים את המצרכים לרוטב בקערית ושופכים על הפטריות  

.הונחו על תבנית עם נייר אפייה

'דק15-20אופים על חום בינוני 

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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אנטיפסטי בתיבול הודי
ומעלה  1מתאים לשלב *

אוטואימיונימתאים לבעיות בלוטת התריס רק אחרי סיום תפריט * 

:המצרכים
,  אדום, צבעים כמו פלפל צהובמיני ירקות בכל 

,  ראש שום מפורק, בצל, בטטה ,קישוא, כתום

,  כרובית, כרוב, סלרי, סלק, גזר

ועוד ירקות המצויים בבית  ,  לפת

כפות שמן קוקוס 2
או אגוזי מלך או  )כוס אגוזי קשיו לא קלויים  ½

(שקדים שהושרו חצי שעה במים

כפית כורכום1

חוואיגכפית 1

כפית מלח ים אטלנטי  

כפית פלפל שחור  

כפית אבקת שום

כפית קינמון

' תבלינים5'אפשר להוסיף כפית 

 :הוראות ההכנה
מ''ס-3-חותכים את הירקות לחתיכות של כ

מוסיפים את התבלינים ואת השמן  , מכניסים לקערה
 .גובה מים לתבנית ומקפידים לערבב את הירקותמ''ס2-מוסיפים כ

מעלות  180-מכניסים לתנור שחומם ל
מכסים וממשיכים את האפייה' דק/ 10-אחרי כ  'דק45אופים למשך 

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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מתוקתבשיל ירקות כפרי

1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

ממלא ומחמם את הלב  , תבשיל עשיר

ביום סתיו או חורף קר

: מצרכים
,  סלק, ראש שום, שומר, גזר: ירקות שורש*

בטטה וכל מה שיש לך בבית, שורש סלרי

שעועית מבושלת או כל , עדשים, גרגרי חומוס*

קטנייה שיש לך בבית

'חוואגכף 1

כף כורכום1

כפית כמון1

כפית פפריקה מתוקה1

כפית מלח ים אטלנטי½ 

כפית פלפל שחור¼ 

כפית שמן אורז 1

: הכנה
עדשים או קטניות/לבשל את גרגרי החומוס•

לאדות את הירקות במעט מים עד שקצת מתרככים•

להכניס את הירקות והקטניות למחבט ולהוסיף את התבלינים עם  •

דקות10-מעט מים לאידוי ובישול איטי למשך כ

להגיש עם ירקות ירוקים או סלט שהוצאת מהמקרר חצי שעה לפני*•

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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פשטידת ברוקולי סופר חגיגית

: מצרכים לתחתית
כרובית בינונית1

אוביצים 2

כפות אבקת זרעי פשתן3

כפית מלח ים אטלנטי½ 

כוס פתיתי שמרי בירה½ 

: הכנת התחתית
לגרוס את ראש הכרובית במעבד מזון  •

עד שמתקבלים  ' פולסים'בולערבל 

.פתיתים קטנים ודקים

או אבקת )להכניס לקערה עם הביצים •

לערבב  , ועם יתר החומרים( פשתן

.ולהשטיח בתבנית

עד  ' דק10-לאפות בחום בינוני במשך כ•

.  שמזהיב

:הכנת המילוי
לקצוץ ולערבב את כל חומרי המילוי •

פרט לביצים

לבשל במחבט גדול•

.  להכניס לתבנית עם התחתית•

לערבב את הביצים ולשפוך פנימה•

לקשט עם הבצל הירוק•

לאפות את הפשטידה במשך  •

כעשרים דקות בתנור בחום בינוני

: מצרכים למילוי

ראש ברוקולי בינוני1

ביצים3

כוס פתיתי שמרי בירה½ 

כפית מלח ים אטלנטי½ 

כפית פלפל שחור גרוס½ 

שיני שום טרי כתוש2

בצלים ירוקים קצוצים לקישוט2

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

1מתאים לשלב *

לפשטידה ומכילים  ' גבינתי'שמרי הבירה מעניקים טעם *

חיידקים טובים למערכת העיכול
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אקסוטיבטטות בתנור בתיבול 

1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

: מצרכים
בטטות בינוניות אפוי בתנור2

לרוטב
כפות טחינה גולמית4

כפות מים 4

סטיביהטיפות 2-3

כפית אבקת קינמון1

כפית תמצית וניל אורגני¼ 

קורט מלח

כפות זרעי פשתן טחון2

כף זרעי דלעת1

כף זרעי סומסום1

הכנה
לאפות את הבטטות ולחתוך מעט באמצע לרוטב•

תמצית וניל והמלח, אבקת קינמון, הסטיביה, לערבב את הטחינה עם המים•

לפזר את אבקת הפשתן ואת זרעי הדלעת והסומסום לקישוט•

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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כוסמת ביתית עם עדשים וכוסברה

1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

כוסמת היא פחמימה נטולת גלוטן *

ומהווה מקור מצוין לחלבון 

כשמעורבב עם קטניות

: מצרכים
כוס קוסמת חומה או ירוקה1

כוסות מים רותחים 2

כפית מלח ים אטלנטי½ 

כוס נבטי עדשים שחורות 1

(הוראות הנבטה בערוץ הסרטים שלי)

כפית פלפל שחור1/2

מיץ מחצי לימון

חבילה כוסברה קצוצה½  

כפית כמון1

: הכנה
להרתיח את המים•

להכניס את הכוסמת אחרי שטיפה קלה ביותר לסיר•

(מים רותחים מונעים היווצרות גושים)להוסיף את המים הרותחים •

דקות8-להביא לרתיחה על אש בינונית ולהנמיך למשך כ•

דקות10-אחרי שהכוסמת מוכנה להשאיר כ•

הכמון ואת הכוסברה  , להוסיף את העדשים•

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון



©כל הזכויות שמורות לתהל עלמה בארי  34

מתכון בסיסי-מכרובית' כוסכוס'אורז 

1מתאים לשלב *

אוטואימיוניותפריט וגרייבסלהשימוטומתאים *

...זהו מתכון בסיסי שאפשר לשחק אתו בלי סוף*

במיוחד  , כרובית הוא ירק מדהים שאפשר להשתמש בו למגוון מתכונים

חשוב  , אם יש לך בעיות עם בלוטת התריס. כשנמנעים מפחמימות ודגנים

. ולא לאכול אותו נע( מספיק לאדות אותו)לבשל את הכרובית 

: מצרכים
ולא בלנדר( MAGIMIX)מעבד מזון *

(RICE BRAN)שמן קוקוס או שמן אורז 

כרובית בינונית1

תיבול שאת אוהבת

ההכנה
.  מ''ס4-5לחתוך את הכרובית לחתיכות בגודל •

לחתוך את הכרובית עם מעבד המזון עם להב : 1שלב •

כדי שלא יהפוך לעיסה  PULSES-ולהפעיל ב' פומפיה'עליון 

.'כוסכוס'ויישאר במרקם של 

להעביר את הכרובית פעם שניה עם הלהב הבסיסי  : 2שלב •
כדי שלא יהפוך לעיסה  PULSES-של מעבד המזון ולהפעיל ב

.'כוסכוס'ויישאר במרקם של 

להכניס את הכרובית לסיר רחב או מחבט גדולה ולטגן אותו •
או שמן קוקוס( RICE BRAN)קלות בכף אחת שמן אורז 

, בצל קצוץ, כוסברה: אפשר להוסיף אינספור דברים לאורז*•

ירקות מוקפצים ועוד , עגבניות, טופו אורגני, אפונה וגזר גמדי

!(יש כאן מקום ליצירתיות אינסופית! )ועוד

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

!(יש כאן מקום ליצירתיות אינסופית! )ירקות מוקפצים ועוד ועוד, עגבניות, טופו אורגני, אפונה וגזר גמדי, בצל קצוץ, כוסברה

מוגש עם אפונה וגזר' אורז'כאן ה
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מרק עדשים שחורות עם נענע ולימון 

1מתאים לשלב *

בגלל העדשיםוגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

אחד המרקים האהובים עלי בחודשי הסתיו  

בהחלט מהווה ארוחה שלמה  . והחורף

. וממלאה

: מצרכים
כוסות עדשים שחורות שהושרו במים  1.5

למשך לילה

שטופה וקצוצה, חבילת נענע טרייה1.5

שטופה  , חבילה פטרוזיליה טרייה1/2

וקצוצה

שטופה וקצוצה, חבילה כוסברה טרייה1

שיני שום מקולפים ושלמים2-3

לימונים צהובים חתוכים לפרוסות3

כפות כמון טחון1.5

כפיות מלח ים אטלנטי1.5

כפית פלפל שחור טחון½ 

כוסות מים4

: הכנה
להכניס את כל המצרכים לסיר בישול ולבשל  

!ממש טעים, הכלזה . במשך חצי שעה

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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מרק קישואים עם זרעי כוסברה קטיפתי

1מתאים לשלב *

בגלל הזרעיםוגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

והפלפל השחור

מרק עדין וטעים המקל מאוד על בעיות עיכול

בגלל זרעי הכוסברה

: מצרכים

קישואים ירוקים בינוניים חתוכים4-5

כפות זרעי כוסברה טחונים 3

כפית מלח ים אטלנטי1
כפית אבקת פלפל לבן¼  

כפית פלפל שחור¼ 

'חוואגכף 1

כוס עדשים כתומות1
בצל לבן בינוני קצוץ1

כוסות מים4

לימון צהוב חתוך לפרוסות1
כף גרגרי אבקת שום1שיני שום מקולפות או 3

כף שמן קוקוס לטעם1אפשר להוסיף *

: הכנה

להכניס את המרק לבלנדר עד . לבשל ולקרר מעט,  להכניס את כל המצרכים לסיר

אפשר להגיש עם מעט נענע. שהופך למרק קטיפתי

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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ממרח עדשים כתומות

1מתאים לשלב *

וגרייבסלהשימוטולבדוק התאמה *

: מצרכים

כוס עדשים כתומות 1

עגבנייה בינונית קצוצה לגודל בינוני1

1בצל בינוני קצוץ 1

שורש כורכום קצוץ מ''ס1

חבילה פטרוזיליה 2/3

כפית פפריקה מתוקה 1

כפית אבקת כורכום 1

באהבה רבה תהל עלמה! בתיאבון

כף שמן קוקוס 1

חופן עלי בזיליקום 

מיץ מחצי לימון   

כפות גדושות קמח חומוס 3

כפית מלח ים אטלנטי   1

שיני שום 2

כפית פלפל שחור¼  

: הכנה
להשרות את העדשים כרבע שעה במים•

,  שורש כורכום, עגבנייה, לבשל את הבצל•

מלח ואת הפלפל  , פפריקה, אבקת כורכום

בסיר עם שמן הקוקוס עד שמתרכך מעט  

.  ולקרר

לשטוף ולבשל את העדשים  : במקביל•

ולקרר מעט

לטחון את העדשים ואת כל יתר החומרים  •

במעבד מזון עד שמתקבל ממרח

ממרח מדהים ומזין שאפשר למרוח או  

לאכול לבד
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ומעלה  1מתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

ממרח זה מחיה כל תבשיל ומכיל חומרים ומינרלים  

מצוינים לניקוי הכבד והגוף ממתכות כבדות וחומרים  

הוא יכול לעזור לאזן סוכר ואת המחזור  , כימיים

החודשי   

:  מצרכים
כוסות כוסברה אורגנית קצוצה ודחוסה היטב2

כוסות פטרוזיליה אורגנית קצוצה ודחוסה היטב2

כפות אורגנו מיובש או טרי אורגני2

בצל קטן או בינוני

כפות קליפת לימון מגורדת2

כוס מיץ לימון טרי½ 

כפיות מלח אטלנטי או מלח ים אפור טבעי2

כוס שמן זית בכבישה קרה1

אפשר להוסיף פלפל ירוק חריף לפי הטעם*

אם אין לך גלי חום או דלקת פרקים

:  הוראות הכנה
להכניס את כל המצרכים לבלנדר או מעבד מזון  •

חזק ולערבב עד שמתקבלת עיסה אחידה

אפשר להוסיף לימון או שמן זית אם התערובת  •

(סמיכה מידי

אפשר לאחסן במקרר כשבועיים או כחצי שנה  •

.  במקפיא

(כדאי לא להשתמש בכלי זכוכית במקפיא)

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

מרענןורי'ימיצ'צממרח 
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ומעלה  1מתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס בגלל השקדים*

. תחליף טעים ונפלא לחלב מבעלי חיים:יתרונות חלב השקדים

יותר ויטמינים ומינרלים מאשר חלב סויה וחלב אורז מועשרים  , מכיל שקדים ומים

אינו מכיל , תחליף מעולה לרגישות ללקטוז, מצוין להרגיע אלרגיות, וסידןDבוויטמין 

אינו מכיל אינו מכיל שומן רווי או  , קל להכנה בבית,(חלבון הדומה לגלוטן)קזאין

40רק , מכיל סיבים תזונתיים, עשיר בחלבון,  3מכיל חומצות שומן אומגה , כולסטרול

,  ברזל,אבץ , אשלגן , מגנזיום, סלניום , Eמכיל ויטמין , דל פחמימות, קלוריות למנה

.  מצוין לעור, (והאטת סימני ההזדקנות/ למניעת סרטן)פלבנואידיםמכיל , זרחן וסידן

:מצרכים

כוס שקדים  1

(אם רמות הסוכר שלך מאוזנות)תמרים ללא גרעין 2

כפית קינמון1

מכסה תמית וניל אורגנית1

כוסות מים3

אופן ההכנה
להשרות את השקדים במים במשך הלילה

לשטוף

הווניל והמים, הקינמון, לטחון בבלנדר עם התמרים

לסנן בשקית חליבה או בזהירות בגרב ניילון רגילה  

מניסיון...בד גבינה לא כל כך עובד טוב כאן*

2-3מחזיק  ימים הקירור *

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

חלב שקדים קטיפתי
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ומעלה  1מתאים לשלב *

הקשיואינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס בגלל אגוזי *

דקות7זמן הכנה לאחר השריה *

כוס וחצי: כמות*

:מצרכים
כוס אגוזי קשיו שהושרו במים לכמה שעות1

כפות פתיתי שמרי בירה  2

(מעניקים טעם גבינתי ותורמים להתססה)

|כפות מיץ לימון טרי2

שן שום  1

כפית מלח אטלנטי או מלח ים אפור לפי הטעם½ 

כפית פלפל שחור גרוס¼ 

כוס מים¼ 

אופן ההכנה
.  לערבב את כל המצרכים במעבד מזון עד שמתקבלת עיסה חלקה

אפשר להוסיף מים בטפטופים עד שמתקבל המרקם הרצוי ולשמור  

.  במקרר

: יתרונות של אגוזי קשיו

.  זרחן ומנגן, נחושת, אבץ, רמות גבוהות של מגנזיום•

-מכילים כמות גדולה של חומצות שומן  המעודדים עליה של  ב•

HDL(כולסטרול טוב .)  ירידה ברמות טריגליצרידים ושיפור ניהול

.  רות סוכר

.שרירים ומגן מפני לחץ דם גבוה, מגנזיום תומך בעצמות•

עצמות  , מכילים נחושת המסייע לייצר אנרגיה והגמיש נימי דם•

.  ופרקים

.  טריפטופאןואפילו 3Bניאצין, 6Bמכילים כמות גדולה של ויטמין •

סרוטונין תורם מאוד  .  חומרים אלה מהווים בסיס ליצירת סרוטונין

.    למצב רוח טוב ומוטיבציה גבוהה

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

גבינת  אגוזי קשיו מוקרמת
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ומעלה  1מתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים

(כוס וחצי)כוסמת ירוקה ' קג½ 

(ל''מ200)כוס מים 1

כפיות מלח ים אפור או אטלנטי½  1

כפית מלח אטלנטי א מלח גס לקישוט ¼ 

על הלחם

כוס גרעיני חמנייה1/3

כף זרעי פשתן טחונים  1ביצה או 1

דק במים חמים15שהושרו למשך 

אורגנו או זעתר או אזוב  / כפות רוזמרין3

(לא חובה)קצוצים  

שמן זית לשימון התבנית

לחם כוסמת קל וטעים

אופן ההכנה

שעות  10-12להשרות את גרגרי הכוסמת למשך •

(אין צורך לשטוף לפני ההשריה)

לשטוף היטב ולסנן, להעביר את הכוסמת למסננת•

כוס מים  1להניח את גרגרי הכוסמת בבלנדר עם •

ולערבל היטב עד שמתקבלת עיסה אחידה

(אם יש חתיכות כוסמת בעיסה זה בסדר)

לכסות  , להעביר את העיסה לקערת זכוכית•

שעות לטפוח20-24ולהשאיר בין 

מה שחבוש . בקיץ יתכן והעיסה תטפח יותר מהר•

הוא שהקערה תהיה עם אדי מים מהתסיסה

...ההמשך בעמוד הבא
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המשך*

,  קוצצים את עלי התבלין ומניחים בקערה:למחרת

מעלות250-מדליקים את התנור ל

כשהיא מלאה  ?  מתי העיסה מוכנה לשלב הבא

בבועות קטנות רואים את התסיסה

העשבים לעיסה  , המלח, מוסיפים את הגרעינים

(ערבוב ידני ועדין)ומערבבים היטב 

משמנים את נייר  , מניחים נייר אפייה בתבנית

האפייה  ומכניסים את העיסה לתבנית האפייה

אבל  , איני אוהבת לפזר גרעיני חמניות למעלה)

(בהחלט לא חובה

מכסים את התבנית עם תבנית זכוכית ומניחים  

אם אין תבנית זכוכית . )דקות25בתנור למשך 

(לכיסוי אפשר להניח במדף אחת נמוך יותר

מוציאים את מכסה הזכוכית , דקות25אחרי 

.דקות נוספות30-וממשיכים לאפות ב

למרוח על הלחם  , בשלב זה אפשר לערבב ביצה*

.ולהוסיף קצת מלח גס

כף זרעי פשתן טחונים שהושרו  1אפשר גם לערבב )

(דק במים חמים15למשך 

להוציא את הלחם מהתנור ולהשאיר כרבע שעה  

.  להתקרר לפני שמוציאים מהתבנית ופורסים

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

לחם כוסמת קל וטעים
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ומעלה  xמתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים
קמח אורז  ( כוס מלאה1)גר 130

לקנות )שיבולת שועל ( כוס מלאה1)גר 130

(אינה מכילה גלוטן)או כוסמת ( 'ללא גלוטן'

גרעיני חמניות( כוס1/2)גר 100

שומשום מלא לא קלוי( כפות גדושות3)גר 40

זרעי פשתן טחונים( כפות3גר 40

אפשר להחליף  )קימל ( כפות1.5)גר 20

(בגרעיני דלעת או כמות כפולה של שומשום

כפית מלח ים אטלנטי1.5

כפות שמן זית3

(כוסות מים2) ל''מ500

הוראות הכנה

להכניס את המצרכים לקערה לפי הסדר  •

הכתוב למעלה ולערבב בעזרת כף עץ עד  

שמתקבלת בלילה

לחלק את הבלילה לשתי תבניות ולשפוך על  •

נייר אפיה  

.להחליק לשכבה דקה ואחידה בעזרת כף 

דקות בחום 12-מעלות כ170לאפות ב •

מעלות180

להוציא את התבנית ולחתוך בסכין ללא  •

.שיניים לריבועים לפי הגודל הרצוי

דק נוספים  40-להחזיר לתנור ולאפות כ•

חשוב להשגיח. לייבוש

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

קרקרים מלוחים ללא גלוטן

אם בסיום התהליך עדיין יש *

ריבועים שלא התייבשו אפשר  

להחזיר אותם לתנור לכמה דקות  

.  נוספות

כדאי להשאיר לייבוש נוסף אחרי  

כיבוי התנור כדי להימנע מטעם  

. שרוף בריבועים הדקים

.  לאחסן בכלי אטום אחרי הקירור*

כששומרים במקפיא הקרקרים  

.  נשמרים טריים לאורך זמן
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ומעלה  1מתאים לשלב 

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים

פרי אבוקדו גדולים 2-כ)כוסות אבוקדו 2.5

(ובשלים

אם הסוכר  )כפיות דבש 2או סטיביהטיפות 3

שלך מאוזן ואין פטריות או חיידקים במערכת  

(העיכול

בחור אפשר להמיס מעט  )כפות שמן קוקוס 2

(BEN MARIEבאמבטיית 

כפיות תמצית וניל אורגני2

כפית חומץ בלסמי1

כפית מלח לפי הטעם½ 

(רצוי קקאו נע אורגני)כוס אבקת קקאו 1

הוראות הכנה

חומץ  , לערבל במעבד מזון את האבוקדו•

מלח עד שמקבל מרקם קרם  , וניל, בלסמי

וחלק

.להוסיף את אבקת הקקאו עד שמשתלב•

מחזיק כשבוע במקרר*

תותי או פרי אחר בהגשה, אפשר להוסיף נענע*

אפשר לצקת לכוסיות ולהקפיא מעט לפני ההגשה*

, אפשר להוסיף מעט אגוזים או שקדים קצוצים*

(לא חובה)פתיתי קוקוס וחמאת שקדים 

'נמס בפה'מוס שוקולד 

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון
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ומעלה  1מתאים לשלב *

מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

מחזיר  הטרפלסשל ' נמס לפה'המרקם הרך 

!  שמחים ורומנטיים, אותנו לרגעים מתוקים

-שוקולד מעורר את המוח לשחרר אנדורפינים

הורמונים שמעלים את הדופק ומעניקים לנו  

כמו שאנחנו  ', היי'תחושת נעימה של 

טאוברומין. מרגישות כשאנחנו מאוהבות

בקקאו משפיעים גם על רמות  ופנילאתילמין

:מצרכים
אפשר להשיג )חמאת קקאו אורני ' גר300

(בחנויות טבע

אבוקדו גדול  1

כפית תמצית וניל אורגניות1

אקסוטייםאבוקדו -טרפלס שוקולד

והקלה על תחושות של מוטיבציה , מוליך חשמלי חשוב שתורם למצב רוח, סרוטונין

דבר  ...הקורטיזולשוקולד יכול ממש להרגיע אותך ולאזן את רמות . דכדוך ודיכאון

. את רמות הסוכר ועוד הרבה דברים, שכולנו ממש רוצות כדי לאזן את המשקל

אופן ההכנה
.  להמיס את כל המצרכים פרט לאבוקדו בבן מרי עד שנמסים•

להכניס את האבוקדו ולערבב היטב  •

לכסות בשקית ניילון ולהכניס לפריזר לחצי שעה•

אפשר להרטיב את הידיים כדי )לגלגל כדורים קטנים בידיים , להוציא מהפריזר•

(.  שלא יידבקו לידיים

!  לגלגל כל כדור באבקת קקאו ולהגיש•

-שקדים או אגוזים קצוצים דק, פתיתי קוקוס, צילי גרוס'אפשר לשדרג עם פתיתי *

.  דק או עם מלח גס

אם  לאטלאט , צ'אחה3-4ואם אוכלים אותו בסביבות , כדור ליום1: מנה מומלצת*

!זה בכלל ממתיק לנו א היום, כוס תה

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

(רוי אורגני)כפות אבקת קקאו 4

סטיביהכמה טיפות 

קורט מלח ים אטלנטי
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ומעלה  1מתאים לשלב *

מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

כשמשתמשים רק בקינמון

:מצרכים
תפוחי עץ  3-4

רצוי אורגניים מפני שתפוחים  )

(מרוססים ברעליםהם אחד הפירות הכי 

כלי להוצאת ליבת התפוח

כוסות מים1.5

כף אבקת קינמון1

אניס' פרחי'כפית 1

כפית כתרמילי הל שלמים1

(לא טחונה)כפית ציפורן 1

(ומעלה2שלב )כפית דבש 1

נוזלית לפי הטעםסטיביהכמה טיפות : או

קצוצים בינוני( לא משנה איזה)אגוזים 10-12

אופן ההכנה
לשטוף את הפתוחים•

להוציא את הליבה•

להכניס לתבנית זכוכית•

לערבב את כל חומרי התיבול  •

ואת האגוזים עם המים

למלא את ליבת התפוחים עם החומרי בתיבול•

לשפוך את היתר בתבנית•

לאפות במשך כחצי שעה בתנור על חום בינוני•

אפשר להגיש חם או קר ואפשר גם להגיש עם חלב מן  *

.הצומח

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

תפוחי עץ מתוקים עם קינמון בתנור
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ומעלה  1מתאים לשלב *

אינו מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

משקה שהמצאתי בערב חורפי שישבתי מול המחשב  

הכנתי אותו ממה שהיה  . וכל הזמן רציתי לאכול משהו

מזל שאני  )לי בבית כשהתחלתי לנבור בארונות המטבח 

הוא בהחלט קרקע  ( ?נכון, לא מחזיקה שטויות בבית

הצלחתי להרגיע אתו את אי  , והכי חשוב, והשביע אותי

כמה מפנק...הוא הזכיר לי סחלב. השקט

:מצרכים
(אפשר חלב שקדים או חלב אורז)כוס חלב קוקוס ½ 

(לא רותחים)כוס מים חמים ½ 

כף פתיתי קוקוס1

כפית תמצית וניל אורגני¼ 

כפית צימוקים אורגניים  1

(פיניונס)כפית אגוזי צנוברים 1

כפית קינמון½ 

קורט אבקת הל

אוסטיביהטיפות 2-3

אם  הסוכר שלך מאוזן ואין )כפית דבש 1/2

(לך בעיות עיכול

:אפשר ממש לשדרג עם*

או  מאקהכפית אבקת 1

מאזן הורמונלי  , צמח הודי מהמם)אשווגנדהאבקת 

(ותומך במערכת החיסון

אופן ההכנה
...וזהו, לערבב את כל מה שתא רוצה להכניס

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

מרגיע ומפנק, משקה לטה מקרקע

חלב קוקוס אורגני טעים ומזין

רמי לוי או  , בכל סופרלמואאפשר 

חנות טבע

אני אוהבת לקחת פטריות  *

שאפשר לקנות בכל סופר  שיטאקי

אסיאטישיש בו מחלקה למזון 

.  לטחון בבלנדר ולהכניס כפית

:  שיטאקייתרונות של פטריית 

מורידה  , מעורר את מערכת החיסון

מרככת את  , רמות כולסטרול

,  הצטננויות, סוכרת, העורקים

,  טיפול בסרטן על בסיס הורמונלי

.  ינג'אייגאנטי 
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ומעלה  1מתאים לשלב *

מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:מצרכים

כוס מים חמים1

(כוס חלב קוקוס1/2

(לחפש מוצר ללא גלוטן)כף אבקת עולש 1

מקציף ידני קטן

כוס מים רותחים2/3

אופן ההכנה
.  לערבב את החומרים ולהקציף מעט במקצף ידני קטן

אני אוהבת לשתות עם חתיכת שוקולד  *

ומתענגת עליה בנחת לכמה  ...מהחוברת

...מממ...דקות

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

מוקצף' נס קפה'משקה 



©כל הזכויות שמורות לתהל עלמה בארי  49

ומעלה  1מתאים לשלב*

מתאים לתפריט אוטואימוני לבלוטת התריס*

:  הנה כמה מהם, לקינמון אין ספור יתרונו

ממריץ את המוח•

,מטהר את הדם•

עוזר במצבי שלשול•

עוזר להרגיע תסמיני דלקת פרקים•

מאזן רמות סוכר•

מסייע לריח טוב מהפה•

תומך בירידה במשקל•

ווסת ועוד/תומך שהפגת כאבי מחזור•

.  עדיף לשתות משקה זה בחורף מפני שנחשב לתבלין מחמם*

:מצרכים
מקלות קינמון2

קנקן מין מזכוכית

אופן ההכנה

.  אפשר למהול במים, ואחרי שיש תמצית, לחלוט את התה למשך שעה

תהל עלמה, באהבה רבה! בתיאבון

תה קינמון מרפא ומחמם
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התחילי להשתמש בתזונה ככלי לאיזון הורמונלי גופני ורגשי
!בריאה הנשית וקורנת בכל גיל, ותהיי אנרגטית

..תהני מתהליך טרנספורמציה אמיתית בתוכך, והכי חשוב

באהבה גדולה
תהל עלמה בארי 

www.metamorphosa.co.il
tahelalma@gmail.com

Metamorphosa -תהל עלמה בארי
'איזון הורמונלי הוליסטי':פייסבוקקבוצת 

054-954-8595

...  הרפואה הישנה מטילה את כל האחריות על הרופא

...הרפואה החדשה מטילה את האחריות עלינו

!נשיות וקורנות בכל גיל, אנרגטיות, יחד נהיה בריאות


