מתכוני ם
מהטבע

לבריאות
אופטימלית

8

מידע

חיונ י ות
בעוד התזונה היא תחום מורכב של לימוד,
הטבע נותן לנו הרבה מהמידע שאנו צריכים
בכדי לבחור את התוצרת שלנו על פי דרישות
הבריאות האישית שלנו.
הדרך הקלה ביותר לזהות את התזונה הנעולה
בתוך מזון נתון היא להסתכל על צבעו.
המוח והגוף שלנו באופן טבעי משייך מזון
צבעוני שונה עם צרכים בריאותיים שונים:
האם אי פעם מצאת את עצמך משתוקק
לתפוזים ,מיץ תפוזים ,או גזר כאשר אתה
מרגיש קור מגיע? זה נובע בין השאר מכך
שהם מכילים ויטמין  Cו-קרוטנואידים,
חומרים מזינים הפועלים כדי להדוף זיהום
ומחלות בגוף .האם המוח שלך קורא למיצים
ירוקים או לסלטים אחרי לילה של מרובה
בשינה? במישור מסוים ,אתה יודע כי מזונות
ירוקים מכילים את חומרי ניקוי שהגוף שלך
צריך בכדי להחזיר את האיזון.

 NutriBullet Rxנועד להעצים אותך עם
הבנה של רמזים תזונתיים הניתנים על ידי
ספקטרום הצבע של הטבע .כאשר אתה יכול
לזהות את הויטמינים והמינרלים הקשורים
לצבע מסוים של פירות וירקות ,אתה יכול
לקבל החלטות מושכלות על איך לאכול
כדי לענות על הצרכים הספציפיים שלך
לבריאות.
בסעיף הבא ,תוכלו למצוא את החידון
 .NutriBullet Rx Naturחידון זה שואל
מגוון רחב של שאלות בריאותיות בכדי
לעזור לך לקבוע את הצבעים הטובים ביותר
של מזונות עבור המערכת שלך.

באו פ ן כ ל ל י ,מזו נות יכו ל י ם
ל ה יות מסווג י ם כד לקמ ן :

אדום

א נט יא י י ג' י נ ג

כתום

ה ג ב רת ה מ ע רכת
ה ח יסו נ ית

צהוב

א נט יא י י ג' י נ ג

ירוק

מ ר ג י ע דלקות

כח ו ל

ה גב רת ה מו ח
לקבלת רשימה מלאה של הקטגוריות,
ההטבות הקשורות ,המאכלים המומלצים
ומתכונים טעימים ,עיין בסעיף הצבע
שלנו בעמוד .35

 10מידע

הערה :בעוד שהצבע הפיזי של מזונות
מומלצים בדרך כלל מתאים לקטגוריה
של צבע ,יש כמה מזונות שהכלנו בכל
קטגוריה ,התואמים את היתרונות
הבריאותיים של האחרים ,אך שונים
בצבע.
לדוגמה ,אבוקדו מסומן כמזון “כחול
להגברת המוח" למרות צבעו ירוק
כי הוא מכיל כמות יוצאת דופן של
שומנים בריאים כי הוכחו לתמוך
בתפקוד המוח בריא.

קח את חידון ה NutriBullet Rx -שלנו וברר
אילו צבעים הנך צריך לכלול בתזונה שלך
בכדי להתאים את הצרכים הספציפיים שלך
לבריאות האישית שלך ושל משפחתיך!

האדומי ם

אנטיאייג'ינג

 36אדומים

נעורים
לראות אדום בעיניים זה לא תמיד
דבר רע.

בענייני תזונה ודיאטה ,הצבע האדום מסמל
תערובת מיוחדת של ויטמינים ,מינרלים
ונוגדי חמצון שעוזרים להגן על הגוף מגורמים
שמגיעים עם הגיל המתקדם.

מנות נוספות של אוכל אדום כדאי לכם להוסיף
לתפריט ,אותם תוכלו לבחור מהרשימה הבאה,
כולל מתכונים בסוף.

למרות שהמונח אנטי-אייג'ינג מעלה תמונות
של מזרקות ושיקויים קסומים ,יש עדות
מוכחת לכוח של תזונה נכונה להאט ,ובמקרים
מסוימים אפילו להפוך את השפעת הזמן על
הגוף.
על פי התוצאות של החידון שלכם תדעו כמה

המזונות בחלק הזה של המדריך נחשבים מזונות אנטי-אייג'ינג בגלל אחת משתי הסיבות:

01

02

הן עוזרות לבניית מערכת לב-ריאה שאחראית
לאספקת חמצן וחומרים מזינים לכל התאים
בגוף.

הם מכילים פיטוכימיקלים ונוגדני חמצון
עוצמתיים כמו ליקופן שנמצאו כמקלים על
הלחץ בגוף ,לחץ שמאיץ את תהליך ההזדקנות.

בנוסף למאכלים שהצבע שלהם אדום
בטבע ,יש עוד מאלכים ברשימה שהם
אמנם לא בצבע אדום ,אבל בעלי תכונות
דומות.

1

תפוחים

התפוחים עשירים בנוגדני חמצון ,שמנטרלים
את ההשפעה של חימצון על הגוף .הם גם
עוזרים לטפל בכלי הדם ועלולים לסייע
לכלי דם סתומים ,לויסות לחץ הדם ולשיפור
מערכת זרימת הדם.
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האדומים
הטובים ביותר
לאנטי-אייג’ינג
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2

אוכמניות

כבר שנים מהללים את האוכמניות בזכות
הכמות הגדולה של ויטמין  Cותרומתן
לשמירה על מערכת השתן אבל מחקרים
חדשים גילו שהפרי הקטן הזה תורם גם
להארכת החיים .הממצאים האלה עדיין לא
סופיים ,אבל אין ספק שהפרי הזו הוא סופר
פוד שכדאי להוסיף יותר לתפריט.

3

גוג'י ברי

הפירות עמוסי נוגדני החמצון האלה יודעים
בתור מעכבי תהליך הזדקנות ,מגנים על
המוח ושומרים על הגוף מפני מחלות .תכולת
ויטמין ה A-שבהם מחזקת את המערכת
החיסונית ,את בריאות העיניים ועוזרת למנוע
מחלות לב.

4

רימונים

הרימון הוא אחד הפירות הראשונים שהחלו
לקרוא לו סופר פוד ,ויש לכך סיבות טובות.
הזרעים הקטנים של הפרי העתיק הזה מלאים
בנוגדני חמצון שהוכחו כמונעי מחלות לב
וסוגים מסוימים של סרטן.

5

גמבות

פלפלים אדומים עשירים בנוגדני חמצון
שנחשבים טובים בזכות עזרתם לבריאות
העין ותכונות שנלחמות במחלות .הם גם
מכילים את הויטמינים  A, Cו E-שתורמים
מגוון של אמצעי לחימה בראדיקלים
החופשיים וחיזוק המערכת החיסונית.

6

תותים

תותים מדורגים בתור הפירות עם הכי
הרבה נוגדני חמצון בארץ ,מה שהופך
אותך למצוינים בהגנה על לחץ החמצון
בגוף ,שנגרם בעקבות הזדקנות ,מחלות לב
והתפתחות תאים סרטניים.

7

עגבניות

הפרי הפופולארי הזה מכיל כמות גדולה של
ליקופן .ליקופן נקשר עם מגוון של פעולות
עוזרות לבריאות ,כמו הגנה מפני קרני הUV-
של השמש וסוגים שונים של סרטן .לעגבניות
יש גם תפקיד חשוב בשמירה על בריאות
הלב וצריכה קבועה שלהן מפחיתה את כמות
ה ,LDL-הכולסטרול הרע והטריגליצרינים
בגוף.

8

שקדים

הם עמוסים בשומן בלתי רווי ,סיבים ,ויטמין
 Eוהרכיב התזונתי ביוטין .הם מספקים מגוון
הגנות על הלב ועל ויסות הסוכר במערכת
הדם .בנוסף ,שקדים עוזרים להפחית את
הסיכון בעליה במשקל ,למרות הערך הקלורי
הרב שלהם .יתכן וזה קשור לעובדה שהם
משביעים ומווסתים את הסוכר בגוף.

 40אדומים

9

קקאו

קקאו נע הוא אחד המאכלים עם הכי הרבה
נוגדני חמצון בעולם ונחשב מאוד בזכות
תרומתו לבריאות הלב ,איזון רמות הסוכר
בדם וויסות מצב הרוח והעירנות .בנוסף,
הוא גם מכיל מגנזיום ,כרומיום ,ברזל,
אבץ ,נחושת ומינרלים נוספים שעוזרים
למערכת חילוף החומרים ,מערכת
השרירים והעברת החמצן במערכת הדם.

10

תה ירוק

תה ירוק עמוס בנוגדני חמצון והוא אחד
המשקאות הכי בריאים בעולם

מתכונים

אד ומי ם

2

מנות

מיץ
שכולו
ירקות

מנות הירקות:

10

 2כוסות חסה
 2עגבניות
 1כוס חתיכות גזר
חצי כוס פרחי ברוקולי
חצי גמבה
 1סלק קטן (טרי או מאודה)
חצי כוס ענבים סגולים (אופציה)
 2כוסות מים
 1כף ( SuperFood SuperRedsאופציה)

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

 42אדומים

2

מנות
מנות הירקות:

6

צעיר לנצח
 2כוסות תרד
 1בננה בינונית קפואה
 1כוס פטל
רבע כוס גוג'י ברי מיובשות
 2כפיות אבקת קקאו
 1כף חמאת שקדים
 2כוסות חלב שקדים בטעם וניל ללא סוכר
 1כף ( SuperFood SuperRedsאופציה)

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

4-6

מיץ
עגבניות

מנות

מנות הירקות:

5

 5עגבניות בינוניות קצוצות
 1שן שום עם הקליפה
חצי כוס קשיו לא קלוי
רבע כוס עלי בזיליקום טריים
רבע כפית טימין יבש
חצי כוס מלח הימלאיה
 1כף זרעי צ'יה
 2כוסות חלק שקדים לא ממותק

מוסיפים את כל המרכיבים לכד הסופר בלסט
ומפעילים למחזור חימום של  7דקות.

 44אדומים

2

מנות
מנות הירקות:

6

המשקה הסגול
 2כוסות מנגולד
 2סלקים קטנים (טריים או מאודים)
חצי כוס מיץ רימונים טהור
 1בננה
רבע כוס שקדים
חצי כפית מיץ לימון
 2כוסות מים
 3-5קוביות קרח
 1כף ( SuperFood SuperRedsאופציה)

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

הכתומים

מחזקי המערכת החיסונית

46

כתומים

חסינות
המערכת החיסונית היא קו ההגנה הראשון שלנו נגד חודרים מזיקים כמו וירוסים או
חיידקים גורמי מחלות והיא גם מערכת "בקרת הנזקים" של הגוף שעוזרת לרפא ולתקן
דלקות או נזק ממחלות .תגובות חיסוניות כוללות תהליכים מסובכים בגוף שדורשים
תזונה נכונה כדי לתפקד.
החומרים המזינים שנמצאים באוכל כתום כבר שנים נחשבים לחשובים למערכת החיסון.
לדוגמא :תפוזים .הפרי והמיץ שלו נחשבים לבריאים מאוד בזכות כמות הויטמין  Cשבהם,
שמחזק את המערכת החיסונית .אבל תפוזים וויטמין  Cהם חלק קטן מהמאכלים שעוזרים
למערכת החיסונית.
חשוב לציין גם את הויטמין  ,Aויטמיני  ,Bויטמין  ,Dויטמין  ,Eסלניום ואבץ שתורמים
ישירות לתגובה החיסונית ונמצאים בכמויות גדולות בפירות ,ירקות ,אגוזים ,זרעים וסופר
פודס.
אם תוצאות החידון אומרות לכם שאתם צריכים עוד כמה מנות של "כתום" ,בעמודים
הבאים תמצאו את המדריך ל 10המאכלים הכי טובים למערכת החיסון כמו גם רשימת
מתכונים טעימים ובריאים יותר ממיץ תפוזים פשוט.

"חשוב לציין גם את הויטמין
 ,Aויטמיני  ,Bויטמין  ,Dויטמין
 ,Eסלניום ואבץ שתורמים
ישירות לתגובה החיסונית"

המאכלים הכתומים שיוזכרו בהמשך
מכילים כמות עצובה של המינרלים
שהוזכרו למעלה .הוסיפו אותם לתפריט
שלכם בתקופת החורף ועונת השפעת ,או
בכל פעם שאתם מתחילים להרגיש פחות
בריאים.

10

1

פרי הקאמו קאמו

(ניתן להשיג באבקה) .הפרי הזה שמגיע
מאזור האמזונאס הוא אחד מריכוזי ויטמין
ה C-הגדולים בעולם .ויטמין  Cהוא אחד
מהחומרים תומכי המערכת החיסונית הכי
מוכרים בעולם ויש בו נוגדני חמצון ,חומרים
אנטיבקטריאלים ואנטי ויראליים .הוספת
קאמו קאמו לתפריט באופן קבוע ,במיוחד
בחורף ובעונת השפעת ,תעזור לגוף לבנות
את חומות ההגנה בפני מחלות.

הכתומים
 2גזרים
הטובים ביותר
למערכת
החיסונית

גזרים נחשבים לבריאים בזכות כמות הבטא
קרוטן הגבוהה שיש בהם ,ונוגדני חמצון
שהגוף הופך לויטמין  .Aנמצא שויטמין A
משמש תפקיד בהגנה על הגוף מדלקות וגם
עוזר לראייה ,לעצמות ולבריאות

48

כתומים

3

תפוזים

כבר מזמן תפוזים נחשבים לברירת המחדל
בתור אוכל שמחזק את המערכת החיסונית
ויש לכך סיבה טובה .הפרי מלא המיץ עמוס
בויטמין  Cוגם בסיבים ,חומצה פולית ,ויטמין
 B1ואשלגן .הוא גם טעים במיוחד ,ולכן קל
לבחור בו כדי לחזק את הגוף.

4

גמבות כתומות

כמו גזרים ,פלפלים כתומים מכילים כמויות
גדולות של אלפא קרוטן ,בטא קרוטן ,לוטאין
וליקופן שכולם עוזרים למערכת החיסונית,
ללב ולמערכת הראיה .גמבה מכילה גם
ויטמין  Cשעוזר להילחם בדלקות.

5

עדשים כתומות

עדשים מכילות עושר רב של ערכים תזונתיים,
כולל ויטמין  ,B6אבץ וברזל ,שלכולם תפקיד
חשוב בתמיכה במערכת החיסונית .ויטמין
 B6ואבץ ,במיוחד ,עוזרים לגוף לייצר תאי דם
לבנים ,שהם חלק חשוב בתגובה החיסונית
של הגוף.

6

בטטות

מבחינת ערכים תזונתיים הבטטה דומה
לגזרים והם מכינים בטא קרוטן וויטמין
 Aשעובדים יחד כדי להפחית את הלחץ
החמצוני בגוף .מומלץ לשלב עם בטטות גם
 3-5גרם בערך של שומן צמחי כדי למקסם
את הספיגה של הבטא קרוטן בגוף.

7

אגוזי ברזיל

אגוזי העץ הגדולים האלה הם אחד מהמקורות
הטובים ביותר לסולניום ,רכיב תזונתי
שעוזר לגוף ליצר חלבון שמזרז את התגובה
החיסונית .אגוז אחד בלבד מכיל את הכמות
המומלצת ליום של סולניום .הוספה של אגוז
אחד ביום יכולה להכין את הגוף לקרב מול
הפולשים שהוא מתמודד איתם יום יום.

8

כרובית

כרובית היא מאכל מעולה למערכת החיסונית
בזכות הכמות הגבוהה של נוגדני החמצון בה,
שנלחמים בחיידקים ועוזרים לו להילחם
בדלקות .כרובית גם מכילה חומצה פולית,
ויטמין  Bשנחוץ ליצור תאי דם לבנים
שנלחמים בפולשים .כדאי לשלב במיצים
כרובית נאה כדי להנות מהיתרונות שלה.
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9

שום

הצמח הקטן הזה עם הניחוח החזק ידוע
כבר שנים כתומך במערכת החיסונית .יש בו
רכיבים גופריתיים ומחקרים מצאו שהוא גם
אנטיבקטריאלי ואנטיויראלי והוא משמש
כתרופה שנלחמת בהדבקות של מחלות
שונות לאורך ההיסטוריה .הוא גם מוסיף
המון טעם ,אבל שימוש בשן שום אחת או
שתיים יכול להיות הפתרון להצטננויות.

10

בצל

כמו השום ,הבצל מכיל מרכיבים גופריתיים
שעוזרים להילחם במחלות .בצל מכיל
גם מרכיבים פרוביוטיים שמאכילים את
החיידקים הטובים בבטן ומקלים על העיכול.

מתכונים

כת ומי ם

2

מנות
מנות הירקות:

7

פונץ'
פפאיה
ירוק
 2כוסות מנגולד
כוס וחצי פפאיה
 1בטטה בינונית מאודה
 2כפות חמאת שקדים
 2כפיות קינמון
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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2

מנות
מנות הירקות:

6.5

כוכב הבוקר
 2כוסות תרד
 1וחצי בננה
 2כפות זרעי דלעת
 1תפוז
 2מקלות גזר
 2כפות אבקת חלבונים צמחית (או כף אחת
של כף מדידה מקופסת החלבון)
 2כוסות חלב שקדים לא ממותק בטעם וניל

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

2

מנות
מנות הירקות:

7

משקה
ויטמין C
מרזה
 2כוסות תרד
חצי כוס פרחי ברוקולי
חצי כוס מנגו
 1תפוז בינוני
 4תותים בינוניים
חצי כוס פטל
 2כפות זרעי צ'יה
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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גזר מתוק-חריף
4-6

מנות

מנות הירקות:

10

 1כף בצל קצוץ
חצי כפית ג'ינג'ר טרי מגורד
 2כוסות גזר חתוך לפרוסות
 2כוסות כרובית קצוצה
 1בטטה בינונית מאודה ,מקולפת וחתוכה
לקוביות
 2כוסות ציר ירקות
 2כפיות מיץ לימון
חצי כפית כורכום
שמינית כפית פפריקה חריפה
חצי כפית מלח
שליש כוס בצל מטוגן (אופציה)

מוסיפים את כל המרכיבים לכד הסופר בלסט
ומפעילים למחזור חימום של  7דקות.

4-6

מנות

מנות הירקות:

6-8
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מרק דלעת ערמונים
צלויה בשום
 2כפות שמן זית
 3שיני שום כתושות
 3כפות פטרוזיליה קצוצה
 10עלי מרווה טריים שטופים וקצוצים
 1כפית מלח
קילו וחצי דלעת ערמונים מקולפת וחתוכה
לקוביות בגודל  3ס"מ
כוס וחצי ציר ירקות או עוף*
טיפ :לפעמים אפשר למצוא בחנויות דלעת
ערמונים קפואה שצריך להכין לפי ההוראות
שעל גבי האריזה ואז לערבב עם שאר
המצרכים במתכון.
*מצונן לטמפרטורת החדש לפחות  30דקות.

1.1מחממים תנור ל 200-מעלות.
2.2מערבבים את השמן ,השום ,הפטרוזיליה,
המרווה והמלח.
3.3מוסיפים את הדלעת ומערבבים עד שהיא
מכוסה בתערובת התבלינים
4.4מעבירים לתבנית אפיה ואופים כ50--
 55דקות ,עד שהדלעת רכה .מוציאים
מהתנור ומצננים כ 30-דקות .אפשר לצנן
במקרר כ 10-20-דקות.
5.5מעבירים את הדלעת אל ה-סופרבלסט
 ,Pitcherמוסיפים את הציר וסוחטיםו
בתוכנית ה 7-דקות חימום

ה צהו בי ם

מרגיעים דלקות
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שיקום
אם אי פעם נהנתם מקערה של קארי הודי,
אתם בוודאי מכירים את הכורכום ,התבלין
שנותן לתבשיל את הצבע הצהוב .כורכום הוא
אחד מלוחמי הדלקת החזקים של הטבע בזכות
הריכוז הגבוה של פנול כורכומין והוא לא
המאכל הצהוב היחיד שעוזר לגוף להתמודד
עם דלקות.
מחקרים

להימנע ממאכלים שעוזרים לדלקת ולא רק
לאכול מאכלים שנלחמים בה .אוכל מהיר,
אוכל מטוגן ,אוכל מעובד ,דגנים לבנים,
קינוחים עמוסי סוכר ,משקאות קלים ואלכוהול

מראים

שצריכת

אוכל

עשיר

בפלבונואידים וקרוטנואידים צהובים מרגיעים

מעוררים תגובת שרשרת בגוף שעלולה ליצור
בעיות.

דלקות עקשניות בגוף ,מצב שנחשב לגורם
של המון מחלות מודרניות כולל סכרת ,סרטן,
מחלות לב ,דלקות שרירים ודימנציה.
כדי להילחם בדלקות ,חשוב באותה המידה

אם בחידון קיבלתם תוצאה גבוהה של צהובים,
כנראה שהגוף שלכם נלחם בדלקת .כדי
להרגיע אותה ,המנעו מהמאכלים המוזכרים
למעלה ושלבו יותר מ 10-הצהובים המנצחים
שלנו.

המאכלים בעמודים הבאים יכולים להחשב
כנלחמים בדלקות מהסיבות הבאות:
•הם מכילים מרכיבים פנוליים ואינזימים
שמקהים את התגובה הדלקתית.
•הם מכילים נוגדני חמצון שצדים את
הרדיקאלים החופשיים בגוף ומונעים
מהם לגרום נזק נוסף.
•הם מנמיכים את הכמות של אינזימים
מסוימים בגוף שידועים כגורמי דלקת.

10

הצהובים
המנצחים
במלחמה
בדלקת
60
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1

ג'ינג'ר

הג'ינג'ר מוכר בזכות היכולת שלו להילחם
בסחרחורות והוא גם מאכל אנטי דלקתי
שנלחם בתופעות של הדלקת .יש גם עדויות
שג'ינג'ר עוזר לכאבים של דלקת פרקים ,אבל
המסקנות עוד לא סופיות.

2

סלק צהוב

הרבה מהבאטאלאינים בסלק משמשים גם
כנוגדי חמצון וגם כאנטי דלקתיים .למרות
שהצהובים פחות חזקים מהסגולים ,הם עדיין
תוספת חשובה (ופחות מלכלכלת) לתפריט.

3

אננס

אננס מכיל את האינזים ברומלין שבמחקרים
מסוימים הראה הפחתה בדלקות שמקושרות
לדלקות פרקים ,סינוסיטיס ,דלקות גידים,
נקעים ודלקות אחרות.

4

דובדבנים צהובים

הדובדבנים המתוקים האלה עמוסים ברכיבים
פוליפנולים שעוזרים להפחית את הדלקת
והחמצון בגוף .באופן פרטני ,מחקרים הראו
שלדובדבנים יש יכולת להקל על דלקות
וכאבים שנגרמים בגלל אימון גופני מאומץ.

5

זעפרן

למרות שזעפרן ידוע כיום כאחד התבלינים
היקרים ביותר בעולם ,הוא משמש כבר מאות
שנים בתור צמח מרפא באסיה .היכולות
נוגדות החמצון שלו עוזרות לגוף להילחם
בדלקות וברדיקאלים חופשיים.

6

כורכום

בכל העולם משתמשים בכורכום כדי
להילחם בדלקות בזכות הכמות הגבוהה של
הכורכומין שבו ,שגם מעניק לא את הצבע
הצהוב הבוהק .הכורכומין נלחם בשני סוגים
של אינזימים בגוף שגורמים לדלקת והוא
יעיל במיוחד בהרגעת כאבי פרקים.

7

שמן זית כתית

שמן זית עשיר בויטמין  ,Eנוגד חמצון חזק
שמזרז פעילות נוגדת דלקות ברקמות.
בנוסף ,מחקרים חשפו שמרכיב בשמן זית
מונע מהגוף לשחרר את האינזימים COX-2
ו COX -2-שגורמים לכאבים כשהגוף מייצר
יותר מדי מהם.

8

פלפל צ'ילי צהוב

פלפלי צ'ילי עשירים בקפסאין ,כמיקל
שמשמש במשחות להרגעת כאבים ודלקות.
הוספת חתיכה קטנה לתפריט יכולה לרפא
את הגוף .רק היזהרו בכמות כי הפלפל הזה
חריף מאוד.
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9

זרעי פשתן

זרעי פשתן עשירים בחומצות שומן מסוג
אומגה 3-שהראו הפחתה משמעותית של
ריכוז המרכיבים תומכי הדלקות בגוף.
התועלת בזרעי פשתן באה לידי ביטוי רק
כשהם טחונים אז ה NutriBullet Rx-הוא
הכלי המושלם להנאה מהם.

10

קיווי

למרות שהוא ירוק ,קיוי זוכה למקום ברשימת
" 10הצהובים המנצחים" בזכות היכולות
נוגדות הדלקת שלו .כמו אננס ,הקיוי מכיל
אינזימים אוכלי חלבונים שעוזרים לגוף
להילחם בדלקת .הוא גם עמוס בויטמין C

מתכונים

צה ו בי ם

4-6

מנות

מנות הירקות:

7

המיץ
הכי טוב
בעולם
 2כוסות תרד
 1בננה קפואה
 1כוס פרוסות אפרסק
 1כוס אננס קפוא
 2כפות שבבי קוקוס
 2טיפות תמצית וניל
רבע כפית קינמון
 1כוס מי קוקוס
 1כוס חלב שקדים לא ממותק

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

64

צהובים

2

הדובדבן שבקצפת

מנות
מנות הירקות:

5

 2כוסות תרד
 1בננה
 1כוס דובדבנים צהובים מגולענים
רבע כוס אגוזי מלך
ס"מ ג'ינג'ר טרי
 2כוסות חלב שקדים לא ממותק בטעם וניל

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

2

מנות
מנות הירקות:

5-6

הלאה
לדלקת
 2כוסות תרד
קורט נבט חיטה או  2כפיות אבקת נבט חיטה
או  2כפות מיץ נבט חיטה
חצי כוס חתיכות אננס
 1בננה
 20חצאי אגוזי מלך
 1כפית זרעי פשתן
חצי כוס דובדבנים צהובים (אפשר גם
דובדבנים קפואים)
 2כוסות תה ירוק מצונן

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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2

מנות
מנות הירקות:

7

כורכום מנצח
 2כוסות תרד
 1כוס אננס מיובש
חצי כוס פאפאיה חתוכה לקוביות
רבע ליים
רבע לימון
חצי כוס פרוסות אשכולית
 1כף זרעי פשתן
חצי כפית כורכום
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

4-6

מנות

מנות הירקות:

5
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מרק דלעת עם
קוקוס וקארי
 2כוסות דלעת צלויה (או מחית דלעת
מקופסת שימורים)
 1כף שמן קוקוס בכבישה קרה
שליש כוס בצל קצוץ
חצי תפוח מתוק ללא הגרעינים
חצי שן שום (או  1-2שיני שום צלויות)
 1כפית אבקת קארי
רבע כפית אגוז מוסקט
 1כוס ציר ירקות*
 1כוס חלב קוקוס
מלח ופלפל על פי הטעם

*מצונן כחצי שעה לפחות לטמפרטורת
החדר.

1.1אם משתמשים בדלעת צלויה :חותכים
את הדלעת לחתיכות גדולות .מכניסים
לשקית ומוסיפים את שמן הזית והמלח.
סוגרים את השקית ומנערים עד שהדלעת
מצופה כולה בשמן .מניחים על תבנית
אפייה ואופים בתנור שחומם ל200-
מעלות כ 30-40-דקות עד שהדלעת רכה.
מצננים כ 30-דקות בטמפרטורת החדר
או  10-20דקות במקרר.
2.2מוסיפים את הדלעת וכל המרכיבים
אל ה -סופרבלסט  ,Pitcherמבריגים את
המכסה המאוורר וטוחנים עד שהמרק
חלק וחמים.

הי רוקי ם
ניקוי רעלים

70
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רענון
ניקוי רעלים הוא פעולה טבעית של הגוף
ורוב האיברים פתחו לעצמם שיטות שונות
של ניקוי עצמי .אבל בתקופה המודרנית,
החשיפה שלנו לסביבה ,לכימיקלים וללחץ
גדולה מתמיד ורוב האנשים יכולים להעזר
בקצת עזרה חיצונית.
אם המושג "ניקוי רעלים" מפחיד אתכם,
הפסיקו לפחד! השיטות שלנו לניקוי רעלים
לא כוללות ויתור על כל סוגי האוכל עבור
מרקחות ירוקות ויקרות מדי או טבילה
באמבט מי מלח ליום שלם .אם תוצאות
החידון שלכם נטו לירוק ,אנחנו בסך
הכל מציעים שתוסיפו כמה מהמאכלים
הירוקים בחלק הזה של המדריך לתפריט
ה NutriBlasts Rx’s -וה -סופרבלסטs
שלכם.
אוכל ירוק מכיל כלורופיל ,פיגמנט שאחראי
לצבע הירוק שלהם ומרכיב חשוב בתהליך
הפוטוסינתזה .הוא מנטרל רדיקלים

חופשיים ומחסל רעלים כמו מתכות כבדות,
חומרי הדברה וזיהום תעשייתי מהגוף ,כך
שהוא תוספת חשובה לתזונה בסביבה
עמוסת הזיהום שלנו.
סקר הראה ש 28-אחוזים מהאמריקאים לא
מרוצים מאיך שהם נראים ומיצים ושייקים
ירוקים פופולאריים מתמיד .אם אתם
מאמינים בכוח הירוק כמונוNutriBullet ,
 Rxהוא הכלי האידיאלי עבורכם ,שעוזר
להוציא את המקסימום מעלים וירקות
ירוקים בלי לבזבז הון בבר המיצים או
בחנות השייקים .רק תבחרו מהמגוון הרחב
של המתכונים ותגידו להתראות לכל
הרעלנים! אנחנו מבטיחים שלא תתגעגעו
אליהם.
התייעצו עם תוצאות החידון שלכם
כדי לקבוע כמה מנות נוספות של ירוק
אתם צריכים להוסיף לתזונה שלכם כדי
להתאים אותה לצרכי הבריאות שלכם,
ובחרו מתכונים מהרשימה הבאה.

המאכלים בקטע הבא יכולים להחשב
כמנקי רעלים מהסיבות הבאות:
•הם מכילים מולקולות מסוימות
שמאגדות יחד קרצינוגנים ורעלנים
אחרים כדי להכין אותן להוצאה
מהגוף.
•הם מספקים תזונה מתאימה לדרכי
הניקוי הטבעיים של הכבד.
•הם כוללים פיטוכימיקלים כמו
אינדול3--קרבינול ( )I3Cשנראה
שהוא אנטי-קרצינוגנים ואנטי תאים
סרטניים.
•הם תורמים לאיזון חומצה/בסיס
שיכול לתרום לניקוי רעלים טבעי
טוב יותר.

10

הירוקים
המנצחים
במלחמה
בדלקת
1

ארטישוק

הכבד מנקה את הגוף ע"י סינון הדם ,הפקת
מיצי קיבה ופירוק הרעלים והפסולת.
מחקרים גילו שארטישוקים מגבירים את
יצור מיצי הקיבה שעוזרים להיפטר טוב יותר
מרעלים במערכת העיכול.
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2

ברוקולי

חלק ממשפחת המצליבים ,ברוקולי עשיר
במרכיבים המכילים גופרית .מחקרים על בני
אדם הראו שהם מפעילים אינזימים מנקי
רעלים במערכות הגוף .הגברת הצריכה של
המרכיבים האלה יכולה לעזור בתהליך.

3

כרוב ניצנים

כמו ברוקולי ,גם כרוב ניצנים שייך למשפחת
המצליבים וגם הוא עשיר באותם מרכיבים
עשירי גופרית .כרוב ניצנים גם מכיל רכיב
שנמציא כחשוב גם בשלב  1וגם בשלב  2של
ניקוי הרעלים ,והוא מספר כמות גדולה של
אנטי אוקסידנטים במהלך הראשון ,ותמיכה
לכבד במהלך השני.

4

כוסברה ופטרוזיליה

העלים האלה הם ההוכחה שדברים גדולים
באים בחבילות קטנות והם ידועים ביכולות
הכלציה שלהם ,זאת אומרת שהם עוזרים
לקשור את המתכות בגוף ולהכין אותם
להוצאה ממנו.

5

אצת כלורלה

האצה החד תאית הזו קושרת גם היא מתכות
כמו כספית ומזהמים אחרים כדי להוציא
אותם מאיברים חיוניים בגוף .כלורלה גם
מכילה כמויות גדולות מאוד של כלורופיל
ולכן אפילו כפית קטנה תגרום לNutriBlast
 Rxשלכם לזרוח בירוק!

6

תה ירוק

תה ירוק עשיר בנוגדני חמצון בשם
קטצ'נים .הם מגבירים את פעילות הכבד
ועוזרים להפחית את כמות השומן בו.

7

קייל

קייל הוא אחד ממנקי הרעלים הטובים
ביותר מכמה סיבות :הוא מכיל כמות
גדולה של נוגדני חמצון ,שמאזנים את
הראדיקליים החופשיים בגוף; יש בו
הרבה סיבים והוא מסדיר את מערכת
העיכול; וכחבר במשפחת המצליבים הוא
מכיל רכיבים שעוזרים לפעילות הכבד.
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8

סלק אדום והעלים שלו

זה נכון שסלק הוא לא ירוק ,אבל הוא מאוד
עוזר בניקוי רעלים .השורש הסגול והעלים
שלו מכינים בטאלינים ,רכיבים עם נוגדי
חמצון חזקים שגם עוזרים לשלב  2של ניקוי
הרעלים בכבד.

9

נבט חיטה

נבט חיטה מכיל מספר אינזימים ,מינרלים
וגם ויטמינים ,כמו גם כלורופיל ,שעוזרים
כולם לגוף לנקות את עצמו .למרות
שהתהליך עצמו לא לגמרי ידוע ,מאמינים
שבגלל שהמולקולות של הכלורופיל דומות
להמוגלובין ,הוא עוזר לחזק את זרימת הדם
ובניקוי כללי.

10

לימונים

למרות שהם צהובים ,לימונים זכאים למקום
ברשימה בזכות התכונות שלהם .מיץ
לימון מאזן את רמות החומציות בגוף וכמו
ארטישוקים ,מזרז את ייצור מיצי הקיבה
שמוציאים את הרעלים מהגוף.

תוספת:

סופר פוד ירוקים שעוזרים
לניקוי.
היא עמוסה בסופר פוד מנקי רעלים כמו
כלורלה ,אלפלפה ,ספירולינה ונבט חיטה,
והתערובת הזו משלבת את כל הירוקים
הכי חזקים באבקה אחת קלה לשימוש.
היא מנקה ,מחייה וגם ממש טעימה הודות
לתוספת של וניל אורגני וקינמון .הפורמולה
הירוקה והמנקה הזו היא תוספת מעולה לכל
.NutriBlast Rx

מתכונים

י ר ו קי ם

2

פצצה לאוהבי
הירוק

מנות
מנות הירקות:

7

 1כוס בייבי קייל
 1כוס תרד
רבע כוס מלפפון חתוך
רבע כוס זוקיני חתוך
 2גבועלי סלרי בינוניים
 1כוס אננס טרי
רבע כוס פטרוזיליה
 2כפות זרעי צ'יה
 2כפיות אבקת כלורלה
 1כוס מי קוקוס
 1כוס תה ירוק מוכן (מצונן)
 1כף אבקת סופר פוד סופר גרין (אופציה)

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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מכונה משומנת
לניקוי רעלים
2

מנות
מנות הירקות:

8

 2כוסות קייל
 2תפוחי ירוקים (ללא הליבה והגרעינים)
 1כוס מלפפון
 1גבעול סלרי
חצי כוס אננס (אפשר גם מנגו)
חצי לימון (מקולף)
רבע כוס זרעי המפ
 2עלי נענע טריים
 1כף שמן קוקוס לא מעובד בכבישה קרה
 1כוס מי קוקוס
 1כוס מים
 4-5קוביות קרח
 1כף אבקת סופר פוד סופר גרין (אופציה)
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

2

גם טרי וגם נקי

מנות
מנות הירקות:

8.5

 2כוסות מנגולד
חצי כוס מלפפון
 2גבעולי סלרי
רבע כוס פטרוזיליה טריה
חצי כוס שברי גזר
 1אגס בינוני (בלי ליבה וגרעינים)
חצי תפוז (מקולף)
רבע לימון (מקולף)
 2ס"מ ג'ינג'ר טרי
 2כוסות מים
 1כף אבקת סופר פוד סופר גרין (אופציה)

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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מרק אביבי
4-6

מנות

מנות הירקות:

10

 1תפוח
 6גבעולי סלרי
 3כוסות תרד
חצי כוס אגוזי מלך
 1כף חרדל דיג'ון
חצי כפית מלח הימאליה
 1כף מיץ לימון
 2כוסות ציר ירקות דל נתרן
פלפל שחור לפי הטעים
 1כף אבקת סופר פוד סופר גרין (אופציה)

מוסיפים את כל המרכיבים לכד הסופר בלסט
ומפעילים למחזור חימום של  7דקות.

הכחולים
והסגולים

מחזקי המוח
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חדות
פתאום הבלוז זה לא כזה נורא! מאכלים
בצבע כחול או סגול עשירים במרכיבים
שעוזרים למוח ולמערכת העצבים .במיוחד
אנתוציאנין  -פיגמנט נוגד חמצון שמעניק
למאכלים האלה את הצבע שלהם ועוזר
לפעילות המוח לטווח הארוך ,מאריך את
חדות הזכרון ואת התפקוד הקוגניטיבי
שדועך עם הגיל.
הם גם עוזרים למערכת זרימת הדם בגוף.
המוח לא יכול לתפרד בלי חמצן וחומרי
תזונה ולכן חשוב לשמור על זרם אחיד
ויציב.
בנוסף למאכלים עשירים באנתוציאנין,
מאכלים שעשירים בשומן אומגה3-
עוזרים לפעילות ולשמירה על המוח.
רקמות החומר האפור במוח שלנו מכילים

בעיקר חומצות שומן שהגוף לא יכול
לייצר בעצמו .כדי לבנות את החומר הזה,
הגוף מסתמך על תזונה .מחסור או דעיכה
בחומר האפור במוח מזוהה עם דמנציה
ואלצהיימר ,ולכן חשוב לכלול כמות נאה
של אומגה 3-בתזונה.
היוועצו בתוצאות החידון שלכם כדי לקבוע
כמה מנות של אוכל כחול או סגול אתם
צריכים להוסיף לתפריט כדי לשפר את
הבריאות שלכם ובחרו מהמתכונים הבאים.

10

הכחולים
שמחזקים
את המוח

1

שעועית שחורה

הקטניה הזו עשירה בחלבון וסיבים אבל מה
שמפריד אותה משאר סוגי השעועת הוא
שהיא עשירה גם באנתוציאנין .אנתוציאנין
מספק מספר גדול של יתרונות ,שהתגלו לא
מזמן .למרות שעדיין מתקיימים מחקרים,
הטענה היא שהם עוזרים למוח להתגבר
על טראומה ואולי מגינים עליו מפני נזקים
שמגיעים עם הגיל המתקדם.

2

פטל שחור

עוד פרי עשיר באנתוציאנין ,פטל שחור
מכיל גם סיבים בריאים ו-ויטמין  .Cמחקר
של אוניברסיטת טאבטס שנערך ב2009-
מצא שפיגמנטים שעשירים באנתוציאנין
יכולים להגביר סימונים בין הנוירונים במוח
שעוזרים למנוע התלקחות מחלות במוח.
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3

אוכמניות

אוכמניות הפכו לדוברות של היתרונות
הנוירולגים של אנתוציאנין והסיבה לכך
טובה .מחקרים מראים שאפילו צריכה מעטה
של אוכמניות משפרת את הזכרון במוחות
מזדקנים .אוכמניות גם עוזרים למנוע
תהליכים הרסניים במוח שיכולים להוביל
לפרקינסון ואלצהיימר.

4

חצילים

כמו הרבה מאכלים פה ,הקליפה של החציל
מכילה אנתוציאנין ובמיוחד את האנתוציאנין
מסוג נאסונין שהוכח כיעיל במיוחד בהגנה
על רקמות השומן במוח .חצילים מבושלים
הם תוספת מעולה לכל סופרבלסט.

5

שזיפים

שזיפים מגיעים בהמון צבעים אז אלו עם
הקליפה הכהה ביותר הם הכי עשירים
באנתוציאנין .למרות זאת ,כל הסוגים מספקים
המון יתרונות לגוף ,ולכן כדאי להוסיף אותם
לשייקים ולמתכונים שלכם.

6

כרוב סגול

בנוסף לתרומה למוח בזכות האנתוציאנין,
כרוב מכיל גם חומצות גופרתיות שעוזרות
להילחם בדלקות ולניקוי הגוף .כדי להנות
מכל היתרונות התזונתיים שלו ,עדיף לאכול
אותו נא או לבשל מקסימום  5דקות.

7

ענבים סגולים

גם הענבים מכילים כמות גדולה של
אנתוציאנין שעוזר למוח .בנוסף הם מכילים
גם רסברטרול ,נוגד חמצון עם יתרונות אנטי
אייג'ינג .באופן כללי ,ככל שהצבע שלהם כהה
יותר ,כך הם עשירים יותר בנוגדני חמצון אז
חפשו את הזנים הכהים יותר.

8

אבוקדו

אבוקדו מכיל את הריכוז הגבוה ביותר של של
שומנים בריאים מכל הפירות ,והם הכרחיים
לתפקוד המוח .ביניהם נמצא האומגה3-
שנמצא שיש לו תפקיד חשוב בהפחתת
מחלות במוח ובאיברים אחרים .בנוסף לשומן
הבריא ,יש באבוקדו גם ויטמין  ,Eחלבונים
וסיבים.
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9

זרעי פשתן

הזרעים האלה מכילים כמות גדולה של
חומצות שומן אומגה 3-שעוזרות למוח ,יותר
מ 100-אחוז מהכמות המומלצת ביום ב2-
כפיות בלבד! כדי להנות מהיתרונות שלהם
כדי לסחוט את זרעי הפשתן בNutriBullet-
 Rxלפני הצריכה..

10

אגוזי מלך

האגוזים האלה ,שיש להם צורה של מוח ,הם
ספק עוצמתי של אומגה ,3-שעוזר לפעילות
המוח והזכרון .בנוסף לכוחות מחזקי המוח,
הם גם מכילים גאמה-טוקופרול ,צורה בריאה
במיוחד ללב של ויטמין .E

2

מנות

פיצוץ
למוח

מנות הירקות:

7

 1כוסות בייבי קייל
כוס וחצי אוכמניות קפואות
 1אבוקדו
 2כפות זרעי פשתן
 1כוס מי קוקוס
 1כוס תה ירוק מוכן (מצונן)
 1כף מיץ ליים
 1כפית אבקת כלורלה (אופציה)
 6קוביות קרח

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

86

כחולים וסגולים

2

מנות
מנות הירקות:

5

גוונים של אפור
 3כוסות תרד
כוס וחצי ענבים סגולים קפואים
רבע כוס אגוזי מלך קצוצים
 1כוס תה ירוק מוכן (מצונן)
 1כוס מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

2

מנות
מנות הירקות:

7

מעבירים את הבלוז
 3כוסות קייל
 1כוס פטל שחור
 1כוס אוכמניות
 1בננה
חצי כוס שעועית שחורה מבושלת
רבע כוס אגוזי מלך
 2כפות קקאו
 2כוסות חלב שקדים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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4-6

מנות

מנות הירקות:

11
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מרק שעועית שחורה
 1כף שמן זית
 2בצלים בינוניים קצוצים
 2גבעולי סלרי
 1גזר גדול חתוך לקוביות

1.1מחממים שמן במחבת על חום בינוני.

 1שן שום

מוסיפים את הבצל ,הגזר ,הסלרי והשום

 2קופסאות שימורים של  400גרם של

עד שהם רכים .מוסיפים את השעועית,

שעועית שחורה

מיץ הליים ,המלח ,הכמון ופתיתי הצ'ילי

 1כף מיץ ליים טרי

ומערבבים עד שאחיד ,בערך  5דקות .אם

 1כפית מלח

הירקות נדבקים למחבת ,הוסיפו את רבע

 2כפיות כמון

כוס ציר הירקות.

רבע כפית שבבי צ'ילי

2.2מצננים

את

התערובת

במחבת

 2כוסות ציר ירקות* פלוס רבע כוס למקרה

לטמפרטורת החדר ,לפחות  30דקות ,או

שיהיה צריך להוסיף נוזלים

 10-20דקות במקרר.

 1כוס כוסברה טרייה ,חצי למרק וחצי לקישוט
פלפל שחור לפי הטעם

3.3מעבירים חצי מהכמות במחבת אל ה-
סופרבלסט  Pitcherעם  2כפות כוסברה
ו 2-כוסות ציר ירקות .סוחטים בתוכנית

*לקרר במשך חצי שעה לטמפרטורת החדר
אם הציר חם

ה 7-דקות חימום.

מתכוני RX
נוספים
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מתכונים בריאים
המתכונים האלה של  NutriBullet Rxמלאים
בפירות בריאים ,ירקות ,אגוזים וזרעים
והם חלופה נהדרת לארוחה רגילה .תהנו
מהמתכונים הבאים לארוחה בוקר ,צהריים
או ערב ותראו איך הגוף שלכם מגיב לתזונה
סחוטה!

מלכת
השעועית
 2כוסות קייל
כוס וחצי פטל שחור
 1בננה
חצי כוס שעועית שחורה

מס' מנות

2

 20שקדים
 2כפות קקאו
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

מס' מנות

2

ורד
המדבר
 2כוסות תערובת ירוקים
 1בננה קפואה
 1כוס פטל קפוא
 20אגוזי לוז
 2כפות קקאו גולמי
 1כפית תמצית וניל טהור
(או אבקת וניל)
 2כוסות חלב וניל שקדים (לא ממותק)

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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מגע
של ירוק

חיזוק
אבץ

מס' מנות

מס' מנות

קורט נבט חיטה או  2כפיות אבקת נבט חיטה

 2כוסות בייבי קייל

(או  2כפות מיץ נבט חיטה)

בננה וחצי

חצי כוס קוביות אננס

 2כפות זרעי דלעת

 1בננה

 2כפות שומשום

 20חצאי אגוזי מלך

שלושת רבעי כוס שיבולת שועל שלמה (לא

 1כף זרעי צ'יה

אינסטנט)

חצי כוס דובדבנים מגולענים

 2כוסות חלב שקדים לא ממותק

2

2

 2כוסות תה ירוק מוכן וקר
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

מס' מנות

2

מסאריטה
 2כוסות מנגולד
 1וחצי בננה
רבע כוס שקדים
 2-4כפות אבקת חלבונים צמחית (תלוי בסוג,
כ 60-100-קלוריות)
 2כפיות אבקת שורש מאקה
 2כוסות מי קוקוס

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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כמו
חדש

קלצי-יאם

מס' מנות

מס' מנות

 2כוסות בייבי קייל

 2כוסות תרד

בננה וחצי

 1וחצי בננה

 1כוס פטל

 1תפוז

 1כוס אוכמניות

רבע כוס שקדים

שליש כוס סובין

 1כף זרעי צ'יה

רבע כוס קשיו

 1כף מולסה

 5כפיות קקאו

 2כוסות מים

2

2

 2כוסות מים
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

מנגולד
טעים

אבץ
מומלץ

מס' מנות

2

מס' מנות

2

 1כוס מנגולד

 1כוס תרד

 1כוס קייל

 1כוס מנגולד

 1אגס בינוני

 2כפות זרעי דלעת

 1כוס אוכמניות

 1כוס מנגו

רבע כוס קשיו

 1כוס אננס

חצי כוס גוג'י ברי מיובש

רבע כוס קשיו

 2כפות אבקת או שברי קקאו

 2כוסות מי קוקוס

 2כוסות חלב שקדים לא ממותק
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

השייק הטעים
של דיוויד וולף

לחיזוק
הלב

מס' מנות

מס' מנות

 2בננות

 2כוסות קייל

 2כפות קקאו

 2גזרים קטנים

רבע כוס גוג'י ברי מיובשים

חצי כוס סובין לא מבושל (אפשר גם לבשל)

 2כפיות דבש

 1כוס תערובת פירות יער

חצי כוס מיץ אלוורה

 2כפות זרעי צ'יה

 1וחצי כוסות מי קוקוס

 2כוסות חלב שקדים לא ממותק בטעם וניל

2

2

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

סוכר
לדם
מס' מנות

2

 2כוסות מנגולד
 1תפוח קטן
 1בננה
רבע כוס זרעי דלעת
רבע כוס חצאי אגוזי מלך
 2כפיות קינמון
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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לגימה
מייצבת
מס' מנות

2

 2כוסות תרד
 2כפות זרעי צ'יה
 1וחצי כפות אבקה או שברי קקאו
 2כפיות קינמון
 1תפוח (מגולען)
חצי אבוקדו
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

שקד
חברותי
מס' מנות

2

 2כוסות תרד
רבע כוס חמאת שקדים נאה
 4תמרים מגולענים
 2בננות
 2כוסות חלב שקדים לא ממותק

מוסיפים את כל החומרים לכוס הקצרה
של ה NutriBullet Rx-ולהפעיל עד
לקבלת מרקם חלק.

שייקים קלילים
מקסמו את צריכת הפירות ,הירקות ,האגוזים
והזרעים שלכם היומית שלכם בהנאה
מהשייקים האלה של  NutriBlast Rxכחטיף
או ארוחה עיקרית .הם עמוסים בחומרים
תזונתיים ומכילים פחות מ 200-קלוריות כל
אחד ,ולכן הם המרעננים הרשמיים לכל יום
ולכל שעה!

סובין למרחקים
חצי כוס סובין
 2כוסות עלי קולרד ירוק (אפשר גם מנגולד)
 1בננה
 1כוס אוכמניות (אפשר גם תותים)

מס' מנות

2

 20שקדים נאים
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

מס' מנות

2

שייק
מרגיע
 2כוסות תרד
שלושת רבעי כוס אוכמניות
 1כוס אננס חתוך לקוביות
 1כפית אבקת שורש מאקה
 1וחצי כפות זרעי צ'יה
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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שירות
נקיון

אבוקדו וקקאו
מעוררים

מס' מנות

מס' מנות

 2כוסות קייל

 2כוסות תרד

 6ענפי פטרוזיליה

 1וחצי כוסות אוכמניות

חצי כוס מלפפון פרוס

חצי אבוקדו

 2גבעולי סלרי קטנים

 2כפות קקאו

 1אגס

 2כוסות מים (או מי קוקוס)

2

2

 2ס"מ ג'ינג'ר
 1כף חומץ תפוחים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה

 2כוסות מים

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

מס' מנות

2

ענבים
לפנים
 2כוסות תרד
 1וחצי כוסות ענבים סגולים ללא גרעינים
 1כוס חתיכות אננס
 2כפות זרעי חמניה
 2ס"מ ג'ינג'ר טרי
חצי כפית קינמון
 2כוסות מים

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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פונץ'
פפאיה

סיידר
קליל

מס' מנות

מס' מנות

 2כוסות מנגולד

 2כוסות תרד

כוס וחצי פפאיה

 1חצי בננה

 1בטטה קטנה מאודה

 2קיוי

 1כפות חמאת שקדים

 2כפות חומץ תפוחים

 2כפיות קינמון

 2ס"מ ג'ינג'ר טרי

 2כוסות מים

 1כפית קינמון

2

2

 2כוסות מים
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

מרגיע
טבעי

גינג'ר
עוקצני

מס' מנות

2

מס' מנות

2

 2כוסות מיקס חסה

 2כוסות חסה

 3גבעולי סלרי קטנים

 1וחצי בננה

 1וחצי בננה

 2אגסים בשלים קטנים

 1וחצי כוסות פפאיה (או אננס)

 2ס"מ ג'ינג'ר טרי

 2כוסות מים

 2כפיות קינמון
חצי כפית אגוז מוסקט

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה

 2כוסות חלב שקדים לא ממותק

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
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תנועה
מגניבה

מרגיע
בטן

מס' מנות

מס' מנות

 2כוסות מנגולד

 2כוסות תרד

 1בטטה קטנה מאודה

שלושת רבעי כוס דובדבנים מגולענים

 1כוס אוכמניות

שלושת רבעי כוס ענבים

 5משמשים מיובשים

חצי כוס סובין

 1כוס מי קוקוס

 1כף זרעי צ'יה

 1כוס מים

חצי כוס מיץ תפוחים טהור

2

2

 1וחצי כוסות מים
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.
הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

פירות הדר
מררזים
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מתוק
וחלק

מס' מנות

2

מס' מנות

2

 2כוסות תרד

 2כוסות תרד

חצי כוס פלחי אשכולית

חצי כוס חומוס מבושל

 1תפוז קטן

 4תותים בינוניים

 4תותים בינוניים

 4עלי נענע

שלושת רבעי כוס פטל

 1בננה

 2כפות זרעי צ'יה

 1כפית קינמון

 2כוסות מים

 2כוסות חלב שקדים לא ממותק

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

NUTRIBLAST Rx

מס' מנות

2

ירוק
ומרזה
רבע כוס מלפפון חתוך
רבע כוס זוקיני חתוך
 2גבעולי סלרי קטנים
 1כוס אננס טרי
שלושת רבעי כוס בייבי קייל
 1כוס תרד
רבע כוס פטרוזיליה טריה
 2כפות זרעי צ'יה
 2כפיות אבקת שורש מאקה
 2כוסות מי קוקוס

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה
והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

נעים
ואיטי

ירוק
זריז

מס' מנות

מס' מנות

 2כוסות תרד

 2כוס תערובת ירוקים

2

½

 1תפוח ירוק בינוני

 1כוס פטל

 1כוס אננס טרי

 1כוס אוכמניות

½ ס"מ זנגביל טרי

½
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אבוקדו

2

כוס שיבולת שועל

 1כף חומץ תפוחים (גלם)

 2כפיות קינמון

 2כפיות אבקת מאקה

 2כוסות חלב שקדים לא ממותק

 2כוסות מי קוקוס

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה

הכניסו את כל המרכיבים לכוס הקצרה

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

והפעילו עד לקבלת מיץ חלק.

NUTRIBLAST Rx

חמאות
אגוזים
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חמאות אגוזים

חמאות אגוזים
חמאת בוטנים
קלאסית
יש משהו כל כך מרגיע בטעם המשי המתוק
של חמאות האגוזים .כאן תוכלו למצוא
מתכונים לחמאת בוטנים קלאסית ,חמאת
מקדמיה אקזוטית ועוד ,המתכונים בסעיף

מס' מנות

8

זה מספקים רעיונות מהירים וקלילים להכנת
מתכונים משלך .עיין ברשימה שלנו למטה,
או נסה ליצור תערובות משלך באמצעות 3
כוסות של אגוזים ¼ ,כוס של נוזל ½ ,כפית
מלח בלבד!

 3כוסות בוטנים קלויים,
¼ כוס בוטנים או שמן ענבים
½ כפית מלח ים

מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך  30שניות.
מוציאים בזהירות את הלהב ומערבבים
את המרכיבים כדי לוודא שהאגוזים
מגיעים ללהב באופן שווה .חזור על
הפעולה עד לקבלת מרקם חלק.

חמאת דבש
ובוטנים
קלויים
מס' מנות

3.3שופכים את הבוטנים המצופים
בדבש על גבי תבנית מרופדת בנייר
אפיה וצולים במשך  25דקות ,יש
להפוך את הבוטנים לצלייה מלאה.

זה מתכון טעים עובד הכי טוב
עם בוטנים קלויים ארוזים מכיוון
שלעיתים הבוטנים יבשים מוסיפים
דבש ליצירת מרקם חמאתי .נסה על
להוסיף את החמאה על גבי תפוחים!

4.4הוציאו את הבוטנים הקלויים
מהתנור ואפשרו להתקרר
לטמפרטורת החדר ,לפחות 30
דקות .ניתן להאיץ את התהליך הזה
על ידי העברת למקרר במשך 10-20
דקות.

8

 3כוסות בוטנים,
¼ כוס דבש
¼ כפית מלח

1.1חמם תנור ל 325-מעלות צלזיוס.
2.2בקערה גדולה ,מחממים את
הדבש במיקרוגל למשך 15-20
שניות עד שהוא מגיע לעקביות
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נוזלית .מוסיפים את הבוטנים
ומערבבים.

חמאות אגוזים

5.5מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך 30
שניות .מוציאים בזהירות את הלהב
ומערבבים את המרכיבים כדי לוודא
שהאגוזים מגיעים ללהב באופן
שווה .חזור על הפעולה עד לקבלת
מרקם חלק.

חמאת בוטנים
וקוקוס
מס' מנות

8

 3כוסות בוטנים קלויים
½ כפית מלח ים
 3כפות סירופ מייפל
צוף אגבה ,מלסה שחורה ,דבש גולמי
או סירופ אורז חום (אופציונלי)
חצי כוס חמאת קוקוס
מוסיפים את כל המצרכים לכוס
30
במשך
ומפעילים
הקצרה
שניות .מוציאים בזהירות את הלהב
ומערבבים את המרכיבים כדי לוודא
שהאגוזים מגיעים ללהב באופן שווה.
חזור על הפעולה עד לקבלת מרקם
חלק.מוציאים בזהירות את הלהב
ומערבבים את המרכיבים כדי לוודא
שהאגוזים מגיעים בלהב באופן אחיד.
חזור על כך עד אגוזים טופס מרקם
חלקה ,אפילו .זה ייקח  3-6סיבובים
של חילוץ ,הסרת להב ,וערבוב.

חמאת
שקדים
מס' מנות

חמאת
קשיו

 3כוסות שקדים גולמיים או קלויים

מס' מנות

8

½ כפית מלח ים (אופציונלי)

8

 1/4כוס שמן ענבים ,שקדים או אגוז
 3כוסות קשיו גולמיים או קלוי
מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך  30שניות.
מוציאים בזהירות את הלהב ומערבבים
את המרכיבים כדי לוודא שהאגוזים
מגיעים ללהב באופן שווה .חזור על
הפעולה עד לקבלת מרקם חלק.

½ כפית מלח ים (אופציונלי)
 1/4כוס שמן ענבים ,שקדים או אגוז
מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך  30שניות.
מוציאים בזהירות את הלהב ומערבבים
את המרכיבים כדי לוודא שהאגוזים
מגיעים ללהב באופן שווה .חזור על
הפעולה עד לקבלת מרקם חלק.

חמאת
קוקוס
מס' מנות

חמאת
פקאן ושוקולד

 3כוסות פתיתי קוקוס יבשים לא

מס' מנות

8

ממותקים

8

 2כפות שמן קוקוס
 1כפית תמצית וניל טהור (אופציונלי)

 3כוסות פקאן קלוי ללא מלח

½ כפית מלח ים (אופציונלי)

 3כפות גדושות אבקת קקאו גולמית
¼ כוס דבש גולמי

מוסיפים את כל המצרכים לכוס הקצרה
ומפעילים במשך  30שניות .מוציאים
בזהירות את הלהב ומערבבים את
המרכיבים כדי לוודא שהקוקוס מגיע
ללהב באופן שווה .חזור על הפעולה
עד לקבלת מרקם חלק.
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½ כפית מלח ים
מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך  30שניות.
מוציאים בזהירות את הלהב ומערבבים
את המרכיבים כדי לוודא שהאגוזים
מגיעים ללהב באופן שווה .חזור על
הפעולה עד לקבלת מרקם חלק.

ממרח
נוטלה
מס' מנות

8

 3כוס אגוזי מלך לא קלויים
¼ כוס סירופ מייפל ,דבש גולמי ,או צוף
אגבה
 3כפות אבקת קקאו גולמית
 1-2כפות מים מסוננים
 1כפית שמן קוקוס
 1כפית תמצית וניל טהור
¼  ½ -כפית מלח הים ההימלאיה
1.1הסר את עור האגוז על ידי גלגול
האגוזים במגבת לחה מעט.
2.2מוסיפים את כל המצרכים לכוס הקצרה
ומפעילים במשך  30שניות .מוציאים
בזהירות את הלהב ומערבבים את
המרכיבים כדי לוודא שהקוקוס מגיע
ללהב באופן שווה .חזור על הפעולה
עד לקבלת מרקם חלק.זה ייקח 3-6
סיבובים של חילוץ ,הסרת להב ,וערבוב.
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חמאה
טרופית
מס' מנות

8

 1כוס קשיו ,ללא מלח
 1כוס אגוזי מקדמיה לא מבושלים
 1/2כוס קוקוס לא ממותק

חמאת
מייפל
ואגוז קינמון
מס' מנות

8

¼ כפית כורכום
קורט זנגביל

 3כוסות אגוזי מלך קלויים ויבשים

חצי כפית קינמון

¼ כוס סירופ מייפל

¼ כוס דבש גולמי ,סירופ מייפל ,או נקטר

 2כפית קינמון

אגבה (אופציונלי)

½ כפית מלח ים

מוסיפים את כל המצרכים לכוס הקצרה
ומפעילים במשך  30שניות .מוציאים
בזהירות את הלהב ומערבבים את המרכיבים
כדי לוודא שהקוקוס מגיע ללהב באופן
שווה .חזור על הפעולה עד לקבלת מרקם
חלק.זה ייקח  3-6סיבובים של חילוץ ,הסרת
להב ,וערבוב.

מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך  30שניות.
מוציאים בזהירות את הלהב ומערבבים
את המרכיבים כדי לוודא שהאגוזים
מגיעים ללהב באופן שווה .חזור על
הפעולה עד לקבלת מרקם חלק.

סו פר פ וד

משקאות חמים וקרי ם
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משקאות קרים
קפה שקדים
קר
המשקאות הבאים טעימים כמו קינוחים

 1כוס קפה מבושל *

ומשקאות קפה קלויים ,אבל הם למעשה

 1כף חמאת שקדים

מורכבים ממרכיבי סופרפוד באיכות גבוהה

 1כוס חלב שקדים לא ממותק

כמו קקאו ,גוג'י באריס ,מאקה ,ודבש,

 1כף דבש גולמי

משקאות אלה מספקים את אוהבי המתוקים

½ כפית מוסקט

ואף שומרים על אורח חיים בריא.

 1כוס קרח כתוש
קורט קינמון
* מקורר לטמפרטורת החדר למשך  30דקות
לפחות
מוסיפים את כל המצרכים לכוס הקצרה
ומפעילים במשך  25שניות.

משקה
חמאת בוטנים

משקה
קרמל
 1כוס קפה מבושל *

 1כוס קפה מבושל *

 2תמרים מגולענים

¼ כוס קצפת צמחית  /חלב קוקוס /

 1כפית שמן קוקוס

חלב סויה

 1כף חמאת קשיו

¼ כוס חמאת בוטנים

 1כפית סירופ מייפל

 2כפות אבקת קקאו גולמית

¼ כפית תמצית וניל

 1כפית תמצית וניל

קורט מלח

 1כוס קוביות קרח

חצי כוס חלב שקדים

* מקורר לטמפרטורת החדר למשך 30

חצי כוס קוביות קרח

דקות לפחות.

* מקורר לטמפרטורת החדר למשך  30דקות
לפחות.

מוסיפים את כל המצרכים לכוס
הקצרה ומפעילים במשך  25שניות.
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מוסיפים את כל המצרכים לכוס הקצרה
ומפעילים במשך  25שניות.

משקאות חמים
תענוג
קוקוס-מוקה

צ'אי
קינמון מתוק

 1כוס קפה מבושל טרי *

 1כוס תה מבושל *

 1כוס מי קוקוס

 2תמרים מגולענים

 1כפית אבקת פטריות ריישי

¼ כפית קינמון

½ כפית אבקת מאקה

חצי כוס חלב אגוזים

 1-3טיפות וניל נוזלי

(ניתן להשתמש בחלב שקדים)

 1כפות שמן קוקוס

½ בננה בשלה (אופציונלי)

* מקורר לטמפרטורת החדר למשך  30דקות

* מקורר לטמפרטורת החדר למשך  30דקות

לפחות.

לפחות.

מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן

מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור חימום של
 7דקות.

ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור חימום של
 7דקות.

שוקו חם
ללא לקטוז

סיידר תפוחים
וקינמון

 1כוסות חלב קוקוס קל

 1תפוח עץ

 2כפות אבקת קקאו גולמית

(הליבה וזרעים הוסרו)

 2כפית שמן קוקוס

חצי כפית קינמון

 1כף דבש גולמי

 1כוס מים

½ כפית תמצית וניל טהורה

½ כוס מיץ תפוחים טהור
 1כף חומץ תפוחים

מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור
חימום של  7דקות.

 1ציפורן (אופציונלי)
מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור חימום
של  7דקות.
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משקה גוג'יברי
צלוי

משקה סופרפוד
חם

 1כוס קפה קלוי קל *

 12מ"ל מים מסוננים

 3כפות גוג'יברי מיובשים

 2כפות SuperFood SuperPoost

 1כוס מים

 2כפיות שמן קוקוס

 1כפית אבקת מאקה

 2כפית דבש גולמי

* מקורר לטמפרטורת החדר למשך  30דקות
לפחות.
מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור חימום של
 7דקות.

מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור חימום של
 7דקות.

לאטה
דלעת

מוקה
נענע
 2-3עלי נענע טריים

 1כוס אספרסו *

 1כוס קפה מבושל טרי *

 1כוסות חלב וניל שקדים

 1כף אבקת קקאו

(ניתן להשתמש בסויה וניל או חלב

 1כוס חלב שקדים לא ממותק

אגוזים)

 2טיפות מנטה

 1כף פירה דלעת

* מקורר לטמפרטורת החדר

½ כפית תבלין דלעת

במשך  30דקות לפחות.

¼ כפית תמצית וניל
 5טיפות וניל נוזלי
(ניתן להשתמש ב 1-2 -כפיות דבש
גולמי) (אופציונלי)
* מקורר לטמפרטורת החדר למשך 30
דקות לפחות.

מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור
חימום של  7דקות.
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מוסיפים את כל המרכיבים את לקנקן
ה-סופרבלסט ומפעילים למחזור חימום
של  7דקות.

מזונות סופרפוד
שדרגו את
התזונה
שלכם
אנו ב ,NutriBullet-גאים על שיתוף הידע
המעודכן ביותר על תזונה ואיכות חיים
עם כל המשתמשים שלנו.
החל מהיתרונות של תזונה בריאה ועד
המחקר העדכני ביותר לגבי ההשפעה של
פירות וירקות על הבריאות ,המטרה העיקרית
שלנו היא להעצים אותך עם הכישורים
שאתה צריך כדי לייעל את הבריאות שלך.
זו הסיבה שאנחנו יצרנו שלנו שורה של
מוצרי  SuperBoostוSuperFoods -
ובשאר
במרקים
בשייקים,
להוסיפה
המזונות! נוסחאות אלה מכילות חלק
מה superfoods-החזקים ביותר בעולם
בצורת אבקה קלה לשימוש.

• SuperFood Protein Blend
• SuperFood Fat Burning Boost
• SuperFood Beauty Boost
• SuperFood SuperBoost
• SuperFood Healthy Gut
• SuperFood Spice Blend
• SuperFood Cleansing Greens
• SuperFood SuperKids

בין אם אתם מחפשים לרדת במשקל,
להגביר את האנרגיה שלכם ,למקסם את
צריכת האנטיאוקסידנטים ,או פשוט לשלב
מגוון גדול יותר של מזונות צמחיים לתזונה
היומית שלך ,תערובות אלה מכילות את
הדלק שאתה צריך כדי לממש את מטרות
הבריאות שלך!
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