
תפריט הכנת הגוף לתהליך הניקוי
שלום חברים,

תהליך הכנת הגוף לתהליך הניקוי מיועד לאפשר לגוף גמילה הדרגתית ממזונות ממכרים ומהרגלי אכילה מזיקים קבועים ובכך להפוך את
תהליך הניקוי עצמו לעמוק ואפקטיבי יותר.

מוצרי מזון כגון : קפה, סוכר, חיטה, מוצרי חלב פרה, בשר, עוף, דגים וכן אלכוהול וסיגריות, הנם בחלקם מוצרים ממכרים ובעלי השפעה
שלילית חזקה על גופנו בחיי היום יום.

מאחר והגוף שלנו כה רגיל לצרוך מוצרים אלו, קשה לנו לעתים לזהות את הגירוי המסיבי שלהם על המערכות השונות בגופנו ואת הנזק
שהם יוצרים. 

כל אלו צפים במהלך תהליך הגמילה, כאשר אנו עדים לסימפטומים שונים  שיכולים להתבטא בכאבי ראש, עצבנות, תשישות, חוסר נוחות,
הפרשות ליחה ובחילות.

בימים אלו הגוף מתחיל להתמודד עם תהליכי גמילה ולשלוח למערכות השונות מסר של ניקוי והתחדשות.
 .( במהלך ימי ההכנה חשוב מאוד להקפיד על שתיה מרובה של מים. מומלץ לשתות בכל שעה כוס מים חמימים (אפשר עם חצי לימון סחוט

בנוסף חשוב לתת לגוף מנוחה בתהליך הגמילה.

למרות שימי ההכנה לתהליך הניקוי אינם חובה, אני מאוד ממליצה עליהם (לפחות יומיים- שלושה) מאחר והם מהווים למעשה התחלה של
תהליך ניקוי הגוף בצורה עדינה ומדורגת.

מצורף כאן תפריט מיוחד שהכנתי עבורכם לימי הכנת הגוף לניקוי .

אני ממליצה לנסות ולהקפיד עליו כמה שניתן ובכך להפוך את תהליך הניקוי לעמוק ולאפקטיבי יותר.

בהצלחה לכולם,

תפריט הכנת הגוף לניקוי

בוקר
קודם כל שתיה:

) עם חצי לימון סחוט ) בטמפרטורת הגוף (חמימים ♥ כוס מים גדולה (חצי ליטר
♥ חליטות צמחים
♥ מיץ פירות טבעי

 
ארוחת בוקר

בחרו מבין האפשריות:
♥ שייק סופרפוד (ראו  מתכון מצורף )



♥ גרנולה ללא סוכר עם יוגורט עיזים
♥ דייסת קואקר
♥ סלט פירות

♥ קרקר אורז (או זרעים ) עם אבוקדו או טחינה עם ירקות
 

ארוחת ביניים
בחרו מבין האפשריות:

♥ פרי או ירק חי
♥ מיץ ירקות
♥ שייק פירות

 
צהריים

בחרו אחת מהאפשריות:
- (ראו מתכון מצורף) ♥ דגנים מלאים (קינואה, אורז מלא, פסטה מקמח כוסמין) עם סלט ירקות חי 

- (ראו מתכון מצורף) ♥ קטניות מכל הסוגים מונבטות או מבושלות עם סלט או ירקות חיים
♥ סלט ירקות גדול/ סלט קינואה

♥ מרק  או תבשיל ירקות
 

ערב

בחרו אחת מהאפשריות:
- (ראו מתכון מצורף) ♥ מרק מיסו או ירקות

♥ ירקות מאודים
♥ ירקות בתנור
♥ סלט ירקות

♥ תפוח

הערות

לשתות הרבה מים לפחות ליטר וחצי ליום.
 חליטות צמחים מומלצים – סרפד, קמומיל, מרווה, זוטה לבנה, שן הארי, גדילן מצוי או נענע.

 בערב שלפני תחילת הצום ממולץ לוותר על ארוחת הערב (אפשר לאכול תפוח/אגס/מלון/אבטיח).

המתכונים

לחצו על סימן ה + מימין לשם המתכון לצפיה במתכון המלא

שייק סופרפוד
טאבולה קינואה

השרו כוס וחצי של קינואה בשלוש כוסות מים לכשעתיים.
סננו ושטפו.

בשלו את הקינואה בחום נמוך עם 2 וחצי כוסות מים לכ-15 דקות.

בקערה נפרדת קצצו 2 חופנים של פטרוזליה,



2 חופנים של כוסברה,
3 מקלות של סלרי,

עגבניה גדולה

הוסיפו 3 כפות שמן זית ומלח הימליה,
רבע כוס של זרעי דלעת.

ערבבו והגישו לשולחן

תבשיל עדשים ירוקות
מרק מיסו


