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  תחליפי ירקות

   קלוריות20-40,  גרם100כל מנה מכילה 

   גרם100-כמות סיבים ב  מזון

  3 ברוקולי טרי
  2.3 גזר טרי
  0.8 חסה

  0.6-0.8 כרוב מבושל
  2.5 כרוב טרי

  0.7 מלפפון לא מקולף
  3.5 קישואים מבושלים

  7 תרד מבושל
  0.84 אספרגוס

  0.8 ארטישוק ירושלמי
  0.94 במיה
  0.95 וקבצל יר
  0.59 בצל

  0.68 ברוקולי
  1.04 גזר
  1.1 דלעת
  0.81 חצילים
  0.8 כוסברה
  0.6 כרוב

  1.51 כרוב ניצנים
  0.85 כרובית
  1.51 כרישה
  0.71 כרפס
  0.73 לפת
  0.19 מלפפון
  0.8 סלק

  1.3 עלי סלק
  0.65 עגבניה
  0.75 פטריות
  0.44 פלפל
  0.54 צנונית
  0.45 קישואים
  1.5 שום

  0.97 שעועית ירוקה

  0.89 תרד
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  תחליפי פירות
   גרם פחמימות15,  קלוריות60כל מנה מכילה בממוצע 

קליפות הפירות עשירות במיוחד בסיבים ). במידת האפשר (מומלץ לאכול את הפרי בקליפתו
  .התורמים להורדת רמת הכולסטרול בדם, תזונתיים

  !ונחשבת למנה מתוקה ודלת שומן,  מנת פרי עסיסית תורמת מתיקות:כדאי לדעת

  )גרם(סיבים   )גרם(משקל   מנה  מזון
  1.7  *180  כוס קוביות1  אבטיח
  2  100   קטן1  אגס

  1.2  *100   פרוסות2  אננס טרי
  1.6  100   קטן1  אפרסמון
  1.5  110   בינוני1  אפרסק
  0.7  150   קטנה1  אשכולית
  2  90   קטנה1  בננה
  5.3  100   קטנה1  גויאבה
  0.5  130   גדולים10  יםדובדבנ
  13  200   בינוני1  חבוש
  1.4  *200   כוס קוביות1  מלון
  0.9  100   קטן½  מנגו

  1.4  140   בינונית1  מנדרינה
  5.1  100   קטנים2  משמש
  0.5  80   בינונים12  ענבים
  1.1  60   גדול1  קיווי
  0.4  100   בינוני½  רימון
  1  100   קטנים2  שזיף
  1.2  150   קטנים4  שסק
  1.9  100   גדולה1  םתאני

  3.6  200   כוס1  תות שדה
  1.2  150   בינוני1  תפוז

  1.5  110   בינוני1  תפוח עץ
  **מיצי פירות

    ל" מ80   כוס½  אננס
    ל" מ80   כוס½  אשכולית
    ל" מ80   כוס⅓  ענבים
    ל" מ80   כוס⅓  שזיפים
    ל" מ80   כוס½  תפוזים
    ל" מ80   כוס½  תפוחים

  פירות יבשים
  2  20   קטנים2  בששזיף מיו

  3.4  20   קטנים2  משמש מיובש
  0.5  20   יחידות15  צימוקים

  1.1  20   יחידה1  תאנים יבשות
  1.8  20  קטנים2  תמרים

  ללא קליפה וגרעינים*
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  תחליפי שומן

   גרם שומן5,  קלוריות45מנה מכילה בממוצע 

 מנה מזון
   כף1  אבוקדו

   קטנים5  זיתים שחורים או ירוקים
   כף1  מוכנה לאכילהטחינה 

   כפית1   שומן67%מיונז 
   כף1   שומן35%מיוקל 

   כפות3   שומן5-9%מיונז דל שומן 
  ) גרם6( כפית 1   שומן80%חמאה 
  ) גרם6( כפית 1   שומן80%בישול / מרגרינה לאפייה

  ) גרם8( כפית 1   שומן60%מרגרינה למריחה 
  )גרם 12.5( כפיות 1.5   שומן40%מרגרינה קרם למריחה 

  ) גרם20( כפיות 2   שומן20%אוליביה ויקול 
   גרם130   שומן½%דיאט אוליביה ויקול 
   כפות2  רוטב לייט

   כפית1  שומשום גרעינים

 *שמן נוזלי
   כפית1  זית

   כפית1  חמניות
   כפית1  חריע
   כפית1  סויה
   כפית1  6%קנולה 
   כפית1  תירס
   כפית1  )ריזי(שמן אורז 

 פיצוחים
   יחידות2  זי אלסראגו

   יחידות2  אגוזי מלך
   יחידות8  בוטנים
   יחידות20  פיסטוק
   יחידות3  פקאן
   יחידות7  שקדים
  ) גרם15( יחידות 120  )שחורים(גרעיני חמנייה 
  ) גרם10( יחידות 50  )לבנים(גרעיני דלעת 

  ) גרם10( יחידות 80  גרעיני אבטיח

  

  . גרם100- קלוריות ל900, ן שומ100%כל שמן מכיל :  כדאי לדעת-*
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   ):פחמימות מורכבות(תחליפי לחם ודגנים 
  יש להעדיף לחמים ודגנים עשירים בסיבים תזונתיים. קלוריות70-80מנה מכילה בממוצע 
  מנה  )גרם(סיבים   מזון

  ) גרם30( פרוסה 1  2  לחם עם חיטה מלאה
   פרוסות2  2  לחם קל עם חיטה מלאה

  וסה פר1  1.5  לחם עם שיפון
   פרוסה1  0.6  לחם עם חיטה לבנה
   יחידה½  0.6  לחמנייה קטנה
   יחידה¼  0.6  לחמנייה גדולה
   יחידה½  0.6  מצה רגילה
   יחידה⅓  0.6  פיתה רגילה
   יחידה¼  0.6  פיתה גדולה

   יחידות2-3    פריכיות אורז מלא
   יחידות3.5  2.6  פתית עם חיטה מלאה

   יחידה1  0.6  צנים מלחם עם חיטה לבנה
   יחידות2.5  5  פת פריכה מקמח שיפון וחיטה

   כפות2   קמח לבן, קורנפלור, פירורי לחם
   ספלים2/  כפות 2    פופקורן מוכן/ פופקורן גרעינים

  מוצרים לאחר בישול
  אחרי בישול,  כוס½  1.5  אורז מלא
  אחרי בישול,  כוס½  0.5  אורז לבן

  ישוללפני ב,  כוס⅓  2.8-5.5  ספגטי מקמח מלא
  לפני בישול,  כוס⅓  1.5  אטריות עם קמח דורום

  אחרי בישול,  כוס½   )אטריות ביצים להקפצה(נודלס 
  אחרי בישול,  כוס½  0.1  גריסי פנינה
   בינונית¼  0.7  בטטה

   כוס½  5  בורגול מבושל
   כוס½  5  כוסמת מבושלת

   כפות4  3  סובין של שיבולת שועל
 )לא מבושל,  גרם20(פות  כ2-3  1.3   קוואקר-שיבולת שועל

   כוס½    פתיתים אפויים מבושלים
   קטן1  1.8  תפוח אדמה אפוי
   כפות3    תפוח אדמה מחית

   כוס½  3.5  )גרעינים(תירס 
   קטן1  3.5  )קלח(תירס 

  דגני בוקר
  ) גרם30( כוס 1  6 )ברנפלקס(פתיתי חיטה מלאה 

  ) גרם20( כוס ⅔  1  )קורנפלקס(פתיתי תירס 
 -חולי סכרת, ) גרם15( כפות 2  1  גרנולה
   כוס⅔  1.2  פיטנס

   כוס⅔  1.5  קינמונים, ציריוס
   כוס½    פצפוצי אורז

  ) גרם חלבון למנה4-5מכיל כמות של (קטניות מבושלות 
   כוס½  שעועית , עדשים, אפונה ירוקה

   כוס⅔    פול, גרגירי חומוס
   כפות2  ממרח חומוס
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   דגים- עופות-בשר: תחליפי חלבון

   גרם חלבון22,  קלוריות200מנה מכילה בממוצע 

  אחוזי שומן )גרם(מנה מזון
  25%   גרם 80  מבושל/ בשר בקר שמן צלוי
  5%   גרם150  מבושל/ בשר בקר רזה צלוי

  6.5%   גרם150  שוק הודו מבושל בלי עצם
  2%   גרם200  הודו חזה

  6%  ) עוף¼( גרם 150  עוף מבושל בלי עצם
  4%   גרם150  חזהעוף 

  2%   פרוסות6 - גרם200  פסטרמה הודו
  18-20%   גרם חלבון12 - גרם80  נקניק סלמי
  20-22%   גרם חלבון8 - גרם70  עוף/ נקניקיות בשר
  8-22%   גרם80  המבורגר

  8%   גרם100  שניצל עוף מוכן לאכילה
  :דגים מבושלים כראוי למאכל

  3.3%   גרם200   ים-זאב
  1%  ם גר200   ים-חמור

  1%   גרם180  טונה משומר בלי שמן
  20%   גרם70  טונה משומר עם שמן

  10%   גרם120  טרוטה
  4%   גרם180  מולית
  1%   גרם200  סול
  14%   גרם100  סלמון
  6%   גרם150  הליבוט
  8.5%   גרם130  מקרל
  13%  גרם100 קרפיון

  

  

  :שניצל ירקות/ קטניות: תחליפי חלבון צמחי

  )גרם למנה(סיבים    שומן%  *מנה   מזון
  3.7  1   כוס לפני בישול⅓  אפונה יבשה
  1.5  5   כוס לפני בישול⅓  חומוס גרגירים

  1.2  1   כוס לפני בישול⅓  עדשים
  1.2  18.1   כוס לפני בישול¼  פולי סויה

  4.6  1.5   כוס לפני בישול⅓  שעועית יבשה לבנה
  5  10  יחידה1/שניצל תירס** 

  

או ,  גרם אחרי בישול150-200= מנה.  גרם חלבון10-16ובין ,  קלוריות200-רמת כ מנת קטניות תו-*
  . כוס לפני הבישול¼-⅓

  . גרם חלבון7- קלוריות ו160-תורמת כ,  גרם80=  מנה-**
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  :ביצה+ תחליפי חלב ומוצריו

   גרם חלבון7,  קלוריות80-100מנה מכילה בממוצע 

  )אחוזים(שומן   מנה  מזון

  12%  )2' מס (1  ביצה

  3%   גרם125 - קופסה½   שומן3%גבינה לבנה 

 -צפתית', קוטג, גבינה לבנה
   שומן5%

  5%   גרם85 - קופסה⅓

  9%   גרם60 - קופסה¼   שומן9%גבינה לבנה 

  9%   גרם40 - פרוסות2  "לייט"גבינה צהובה 

     פרוסה1  גבינה צהובה

  7%   משולשים3  בלן-מון, גבינה מותכת רזה

  18-20%   גרם30  צי קשהגבינה מוצרלה ח

  1-3%   כוס1  חלב 

  0-3%   גביע1  יוגורט 

  4.5   גביע¾  אשל 

  3%   גביע1  לבן 

  1.5%   כוס1  ריוויון 

  0%   גביעים2  מעדן דיאט

  1.5%   גביע½  מעדן המכיל סוכר

  5%   גביע½  )דניאלה, סקי(מעדן גבינה 

  6.5%   גביע½  מילקי

     גרם30  טונה במים

     גרם30  טונה בשמן

     גרם30  סרדין בשמן

     גרם30 - פרוסה1  דג מלוח

  

  

 



0547809712  www.2bio.co.il 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E00200027005000720065007300730020005100750061006C0069007400790027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173200
        14.173200
        14.173200
        14.173200
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


