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בשיתוף חברת תנובה

והפעם השף הבריא משפר מתכון של:

פיצה ביתית

המתכון :שלום ,איך משפרים פיצה ביתית
לילדים? זה המתכון שלפיו אני מכינה:
לבצק –  500גרם קמח 2 ,כפיות שמרים
יבשים ,כפית סוכר ,כפית מלח3 ,־ 4כפות
שמן זית 1 ,ושליש כוסות מים פושרים.
לרוטב העגבניות –
 3עגבניות קלופות וקצוצות 5 ,שיני שום
כתושות ,צרור בזיליקום טרי 1/2 ,כפית
סוכר ,כפית מלח ,שמן זית 2 ,כפות רסק
עגבניות 1 ,כפית אורגנו יבש .לפזר למעלה
–  300גרם גבינה צהובה.

ההצעה הבריאה של השף
הדיאטן שגיא שוורץ:

 .1בכל מתכון שבו משתמשים בקמח
לבן ניתן להחליף לפחות  50%מהקמח
בקמח מלא .כך נרוויח עוד סיבים ,ויטמינים
ומינרלים שנמצאים בקליפה ובנבט של
גרגיר החיטה.
 .2בעניין המלח – הפחיתי את הכמות
לפחות בחצי ,ולא תרגישי בכלל בהבדל .זה
עיקרון שנכון כמעט ב־ 100%מהמתכונים
שתיתקלי בהם .התרגלנו להוסיף המון
מלח לאוכל שלנו ,אבל הנזק הבריאותי
כתוצאה מכך הוא אדיר .שווה להתרגל
לאט־לאט להפחית את כמות המלח
שאנחנו צורכים .כך נרוויח בריאות משופרת
וגם נלמד ליהנות שוב ממגוון טעמים
אחרים (ולא רק מלוח).
 .3את הסוכר ניתן להחליף בדבש (אני
תמיד מעדיף להשתמש במוצרים שהם
כמה שיותר קרובים למצב הטבעי שלהם,
לפי העיקרון :יותר טבעי – יותר בריא).
 .4בעניין הרוטב לפיצה אוכל לכתוב ספר
שלם  .):רוטב עגבניות הוא מתכון מאוד
חשוב במטבח שלי ומשמש כבסיס להמון
מתכונים (פיצה ,שקשוקה ,לזניה ,רוטב
לקציצות ועוד) .אני מכין פעם בשבוע סיר
גדול של רוטב לא מתובל ,מחלק אותו
לקופסאות ומקפיא .כשאני רוצה לבשל
אני שולף קופסה ,מפשיר אותה ומתבל
אותה בהתאם למתכון (לדוגמה :לרוטב
פיצה אוסיף אורגנו ובזיליקום ,לקציצות
אוסיף כורכום וכמון) .הרוטב הוא גם דרך
מצוינת לדאוג שילדים יאכלו ירקות ,כל
עוד תדאגו שהוא יהיה אדום (אפשר
להוסיף קצת רסק ,אבל בכלל לא חובה.
אני משתמש בסלק כדי לתת צבע) .אני

רוטב עגבניות עשיר:
מתכון בסיסי
החומרים:
5־ 6עגבניות ללא העוקץ
חצי כפית פלפל שחור גרוס
כפית שמן זית לשימון העגבניות
 2שיני שום קצוצות
 2גמבות נקיות מגבעול ומגרעינים
 1גזר קלוף וחתוך גס
 2בצלים קלופים וחתוכים לרבעים
 1סלק קלוף וחתוך לרבעים
3־ 4שיני שום קלופות וקצוצות

ים של
פיתויים

 .1מתבלים את העגבניות בכפית שמן
הזית ,פלפל שחור ושום קצוץ .צולים בתנור
במשך כ־ 20דקות.
 .2מחממים שמן זית בסיר גדול ומזהיבים
את הבצל בכפית נוספת של שמן זית
(אפשר גם יותר – שמן זית זה בריא!).
מוסיפים את שיני השום ומאדים כדקה
נוספת .מוסיפים את כל הירקות והמים
ומביאים לרתיחה .מחלישים את הלהבה,
מבשלים על סף רתיחה כחצי שעה ,או עד
שהגזר והסלק מתרככים .מסירים מהאש
וטוחנים בעזרת בלנדר מוט עד קבלת
רוטב חלק.
מעל הפיצה פזרו  150גרם גבינות צהובות
 5%ו־ 9%מגוררות – אני מקפיד להשתמש
בגבינה מופחתת שומן .סתם חבל לצרוך
מוצרים עשירים בשומן רווי כאשר ניתן
לקבל את אותה התוצאה בשימוש
במוצרים דומים מופחתי שומן .העדיפו
גבינות צהובות  9%במקום להשתמש
בגבינה  22%או .28%

רוצים שהשף הבריא
ישפר גם את המתכון המשפחתי
שלכם? שלחו אותו אלינו:
b@yedioth.co.il־bait

"תראו כמה נתרן יש בחטיפים
שאתם קונים" .הדיאטנית אבירי
(מימין) ,קובי ושלי

רותי עונה :אין ספק שילדים נגררים
בקלות ,ואם זה האח הגדול – אז הסיכוי
שהקטן ייגרר כדי לעשות איתו "יד
אחת" נגדנו הוא (לצערנו) די גדול .מה
ניתן לעשות? האם ניתן למנוע השפל
עות הדדיות כאלו בין אחים? האם אפל
שר להגיד לילד שלא אוהב עוף ,למשל,
להימנע מלהגיד את זה? אולי אפשר,
אבל לא בטוח שזה יעזור ,ואולי לפל
עמים אפילו יחמיר את התופעה .לכן,

מירי בן־דוד ליוי

כפית שמן זית נוספת להזהבת הבצל

ההכנה:

הילד הגדול שלי
משפיע על הקטן
לא לאכול .מה
עושים?
רותי שלום,
יש לי שני ילדים בני חמש ושבע.
הילד בן החמש אוכל נהדר ואוהב
הרבה מאכלים ומוכן לטעום כמעט
הכל .הילד בן השבע מאוד בררן ודו־
חה הרבה מאכלים בריאים על הסף.
הבעיה היא שברגע שהגשתי מאכל
לשולחן והגדול אמר "איכס" ,הקטן
מיד מצטרף ולא מוכן לטעום אפילו.
איך מתמודדים עם זה?

משפחת סבן מקריית־מלאכי
מבלה בקיץ הרבה בבריכה
ובים ,מה שמגביר את
התיאבון ואת תחושת הכיף
ומשחרר את הרסן .דיאטנית
תנובה רותי אבירי מייעצת
להם איך לצלוח את הביקורים
בלי שזה ייגמר בטונות של
חטיפים ,ארטיקים,
צ'יפס ושאר צרות.
בשיתוף חברת תנובה

5־ 6שיני שום שלמות
כוס מים רותחים

ת ש א לו א ת ר ו תי

צילום/SHUTTERSTOCK :א.ס.א.פ קריאייטיב

השבוע אנחנו בטור שמוקדש לילדים
(האמת – גם למבוגרים .בינינו ,מי לא
אוהב פיצה? ואם אפשר שתהיה בריאה,
בלי נקיפות מצפון ,זו בכלל חגיגה) .כמה
דגשים:

משתמש בגזר כדי "לשבור" את החמיצות,
במקום להוסיף סוכר .פעמים רבות אני
מוסיף לרוטב קישואים ,דלעת ,בטטה,
בקיצור הכל הולך ,וילדים מתים עליו!

דיאטנית תנובה רותי אבירי
עונה לשאלות קוראים בנושא
תזונה משפחתית

צילום :גדי קבלו
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בית
בריא
משפחת סבן יושבת נרגשת סביב השולחן במ־
טבח היפה שבביתה בקריית־מלאכי ,ומבעד לחלון
המבריק נצפית גינה ירוקה וגדולה .ההורים – שי
( ,)39בעל חברת מחשבים ,וג'נט־אור ( ,)35מנהלת
בחברת קרסו־מוטורס – והילדים עידו ( ,)8דורין
( )6.5ודניאל ( )2.5מחכים לרותי אבירי ,הדיאטנית
הקלינית ויועצת תנובה ,כדי לדבר על ההכנות
לקיץ כחלק מהשינוי התזונתי החשוב שהמשפחה
ביקשה לעבור איתה.
את טענת הבסיס של משפחת סבן כולנו זוכרים:
האמא ג'נט סיפרה שהילדים הגדולים קיבלו ממנה את
התאווה לאוכל ,וכנראה גם את הנטייה להשמנה" .אני
נלחמת לא מעט במשקל ולא מצליחה להשריש בבית
אורח חיים בריא .אני מרגישה שאני חייבת לעשות
משהו ולקבל את ההדרכה הנכונה עבור ילדיי כדי
שלא יגדלו להיות מבוגרים שמנים" ,היא אומרת.
על השולחן מוגשים פירות העונה" .ברור שלא
הייתי מגישה לרותי משהו אחר" ,צוחקת ג'נט" ,אבל
אני עכשיו בשיא ההתלהבות ,אז יכול להיות שזה
מה שהייתי מגישה גם לכל אחד אחר ,ולא רק בגלל
שהיא שומרת ומקפידה על תזונה נכונה".
ממה את מתלהבת?
"מעצם ההזדמנות לשינוי .תמיד רציתי להתחיל

לשנות את ההרגלים בבית ולא ידעתי איך .בעבר
לא ידעתי כלום בנושא וגם פחדתי לגרום לילדים
הפרעות אכילה אם אתחיל לדבר על תזונה נכונה
וכדומה .חשבתי שאם אלך לתזונאית באופן פרטי,
אעשה טעויות בבית ,וזה לא יעבור את הילדים טוב.
הרעיון להכניס את רותי לבית ולשגרה שלנו ולעבור
את המהפך עם המשפחה במשותף היה מעולה ,כי כך
גם זכיתי לשיתוף הפעולה של שי בעלי".
ג'נט מוסיפה שעצם ההחלטה להתחיל בתהליך
כבר השפיעה על ההתנהגות בענייני התזונה בבית.
"מיד אחרי שהתקבלנו לפרויקט ,היינו אצל חמותי,
ושי אמר לי שהוא אכל לחם מקמח מלא ודווקא אהב
את זה מאוד .אני בטוחה שהוא ניסה לטעום את זה
בזכות הדיבור על העניין ,כי זה בתת־מודע שלנו כל
הזמן .שבועיים־שלושה אחר כך שי ,שאחראי אצלנו
על הקניות ,התחיל לקנות הרבה יותר פירות וירקות
והפחית בצורה משמעותית את קניית החטיפים.
במקביל גם נרשמתי לתוכנית של שומרי משקל".
הדברים נשמעים אפילו מפתיעים ,אם ניזכר
בדיווחים על ההרגלים הקודמים של המשפחה .בני
הזוג סיפרו שבעגלת הסופר שלהם לא מוצאים אף
פעם דברים בריאים כמו קמח מלא או שיפון .ג'נט
אמרה אז" :כשאני רוצה משהו בריא ,אין סיכוי ששי
ימצא את זה בסופר או ירצה לקנות .הוא יגיד לי :מה
זה השטויות האלה .אני לא יכולה להשריש הרגלי
אכילה בריאים ללא שיתוף הפעולה שלו .אפשר
לומר שהוא אפילו מתנגד".

תקציב קיוסק

אז עכשיו ,כאמור ,מדברים על ההכנות לקיץ.
משפחת סבן מזהה נקודות חולשה בולטות" :אצלנו
יש הרבה אכילה וזלילות בקיץ" ,אומר שי" ,הגלידות,
הטיולים ,אנחנו יוצאים יותר מהבית ,מבלים עם
חברים ,הולכים לסופרלנד ,לבריכות ,לים .כשיש יותר

יציאות אוכלים יותר במסעדות ,וכמובן שאוהבים
להכניס יותר חטיפים לשגרה .לא נשכח גם שהבל
ריכות והים מעוררים תיאבון".
רותי פותחת מחברת ומציעה רעיונות איך לצלוח
את הקיץ בתזונה בריאה ככל האפשר" .הים והבריכה
אכן יוצרים תחושה של רעב וגם של בילוי" ,היא
אומרת" ,וזה עלול להסתיים בהרבה שתייה מתול
קה ,ארטיקים ,טוסטים וכדומה ,הנקנים בקיוסק .אז
הכי חשוב :כשיוצאים לים ולבריכה – להכין מראש
צידנית עם כריכים קטנים מלחם מלא עם ממרחים
בריאים (גבינות עד  ,5%אבוקדו ,טחינה ,טונה ,חביתה
וכדומה) ,פירות חתוכים ,יוגורטים ,ביצה קשה ,קלחי
תירס ,ירקות 'מיני' כמו עגבניות שרי ,מלפפונים
קטנים ,גזר גמדי – העיקר שהמזון יהיה נוח לאחיזה
ולנגיסה וקר.
"יש ילדים" ,אומרת רותי" ,שקשה להם לשתות
מים ,אז כדי שלא ישתו שתייה מתוקה ,אפשר להביא
מהבית בקבוקי מים קרירים עם מעט לימון ונענע
שמוסיפים טעם ורעננות ויכולים לעזור בהגברת
השתייה .ועוד כלל חשוב :לא לוקחים לים או לבל
ריכה חטיפים ,כי אז הילדים בוודאות יאכלו אותם
לפני ו/או במקום האפשרויות הבריאות שהבאנו.
בהחלט אפשר מדי פעם להתפנק ולקנות בקיוסק,
אבל להשאיר את זה כאירוע חריג מבחינת הילדים".
רותי" :אם הולכים הרבה פעמים לבריכה ,אפשר
לסכם מראש עם הילדים כמה ארטיקים או טוסטים
או בייגלה וכדומה קונים שם במהלך השבוע .סיכום
כזה מראש ,שנעמוד בו ,יכול למנוע מאיתנו מצבי
'אמא תקני לי' קשים ומרגיזים .לילדים הגדולים יותר
אפשר לתת לנהל לבד תקציב שבועי של הקיוסק בים
ובבריכה .הילד ייאלץ להחליט אם הוא רוצה לקנות
שני ארטיקים ענקים ויקרים או עשרה קרחונים זולים,
ולא תהיה הגזמה של גם וגם".

במקום לרבוץ

ועוד מהעצות של רותי:
• משפחות רבות נוהגות לשלב בילוי במסעדה
בדרך הביתה אחרי הים .זה יכול להיות בילוי נחמד
אבל יקר בריאותית ,אם הוא הופך להרגל .נסו
להמעיט ביציאות למסעדה אחרי הים.
• הים או הבריכה מציעים שפע של אפשרויות
לזוז ולהניע את הגוף .אל תיקחו לשם שום מסך
(טלפון ,אייפד וכו') .נצלו את ההזדמנות כדי לעשות
פעילות יחד עם הילדים (משחקים במים ,מטקות,
משחקים בחול ועוד) ,במקום לרבוץ על הכיסא הנוח
עם בירה ביד .כך תרוויחו פעילות גופנית לילדיכם,
לעצמכם ,וגם תחזקו את הקשר איתם.
רותי מסכמת" :ככל שתתחילו מוקדם יותר לאמץ
הרגלים בריאים ליציאה לים ולבריכה ,כך הילדים
יידעו כל פעם למה לצפות ,והיציאות לשם יהיו
יותר קלות ונעימות".
ג'נט ,מה את אומרת?
"האמת היא שהזדהיתי עם הכל ,כי כל העצות
כאן הן יישומיות ולא בשמיים .מצד אחד היא נתנה

עצות פשוטות וברורות ,ומצד שני היא לא הגבילה
אותנו באופן קיצוני ,ולכן אני ממש אוהבת את זה,
אפשר לעמוד בזה".
הילדים לא היו בזמן התדרוך ,אבל ג'נט לא מודאל
גת מתגובתם" :זו עובדה שמציבים להם והם צריכים
להבין .אנחנו מדברים הרבה בבית על תזונה בריאה,
אז הם מתרגלים".
האם העובדה שזה קיץ ועוברים לבגדי ים מד־
רבנת לעשות את השינוי?
"אותי כן ,את האחרים זה לא מטריד כרגע".
רותי נפרדת לשלום ,מאחלת הצלחה ,ושי וג'נט
מסכימים שמעכשיו לא אומרים "איכס" על אוכל,
במיוחד אוכל בריא ,לפני הילדים ,עושים קניות
קצת אחרת ,ומגבירים ביקורים אצל הסבתות במקום
יציאות למסעדות .ג'נט" :אמא שלי דווקא מבשלת
בריא .יש להם מודעות בבית כי אבי חולה סוכרת,
אז היא מראש לא מבשלת עם הרבה שמן ומלח.
היציאה אליה בקיץ תעשה לנו טוב ,כמו גם אל
הסבתא השנייה .אז אולי זה יהיה תחליף טוב למסעדה
עם ג'אנק פוד".

תעברו לדל נתרן
חפשו בסופר מוצרים שעל אריזתם מצוין
"דל נתרן" .המשמעות הינה שבמוצר יהיה
לכל היותר  120מ"ג נתרן ל־ 100גרם מוצר

במקרה כזה אני רוצה להציע דווקא
לטפל בילד "הנגרר".
לפני הכל ,לא מגיבים מיד ,כדי לא
לתת לאף אחד מהם כלי להשתמש בו
במערכת היחסים איתנו ,בידיעה שזה
מעצבן אותנו ...אז פשוט מחרישים,
מתאפקים ,מתעלים על עצמנו ואומל
רים" :אין בעיה ,לא טעים – לא אוכל
לים" .אבל עם זאת ,מחכים להזדמנות
מתאימה – שלא קשורה בהכרח לאוכל
– ובה מחזקים את הילד שנגרר ,כשהוא
בוחר לא להיגרר .דוגמה קטנה:
ילד א' " :איכס ,איזה תוכנית ט�ל
וויזיה למפגרים".
האח שבדרך־כלל נגרר" :דווקא אני
אוהב אותה".
אמא" :חמודי ,איזה יופי שיש לך
דעה משלך ואתה לא נגרר אחרי
אחיך".
חיזוקים חיוביים כאלה לאורך הדרך
עשויים לעזור לילד להבין שהכוח הוא
דווקא בלא להיגרר.

לשאלותb@yedioth.co.il :־bait
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והפעם השף הבריא משפר מתכון של:

פיצה ביתית

המתכון :שלום ,איך משפרים פיצה ביתית
לילדים? זה המתכון שלפיו אני מכינה:
לבצק –  500גרם קמח 2 ,כפיות שמרים
יבשים ,כפית סוכר ,כפית מלח3 ,־ 4כפות
שמן זית 1 ,ושליש כוסות מים פושרים.
לרוטב העגבניות –
 3עגבניות קלופות וקצוצות 5 ,שיני שום
כתושות ,צרור בזיליקום טרי 1/2 ,כפית
סוכר ,כפית מלח ,שמן זית 2 ,כפות רסק
עגבניות 1 ,כפית אורגנו יבש .לפזר למעלה
–  300גרם גבינה צהובה.

ההצעה הבריאה של השף
הדיאטן שגיא שוורץ:

 .1בכל מתכון שבו משתמשים בקמח
לבן ניתן להחליף לפחות  50%מהקמח
בקמח מלא .כך נרוויח עוד סיבים ,ויטמינים
ומינרלים שנמצאים בקליפה ובנבט של
גרגיר החיטה.
 .2בעניין המלח – הפחיתי את הכמות
לפחות בחצי ,ולא תרגישי בכלל בהבדל .זה
עיקרון שנכון כמעט ב־ 100%מהמתכונים
שתיתקלי בהם .התרגלנו להוסיף המון
מלח לאוכל שלנו ,אבל הנזק הבריאותי
כתוצאה מכך הוא אדיר .שווה להתרגל
לאט־לאט להפחית את כמות המלח
שאנחנו צורכים .כך נרוויח בריאות משופרת
וגם נלמד ליהנות שוב ממגוון טעמים
אחרים (ולא רק מלוח).
 .3את הסוכר ניתן להחליף בדבש (אני
תמיד מעדיף להשתמש במוצרים שהם
כמה שיותר קרובים למצב הטבעי שלהם,
לפי העיקרון :יותר טבעי – יותר בריא).
 .4בעניין הרוטב לפיצה אוכל לכתוב ספר
שלם  .):רוטב עגבניות הוא מתכון מאוד
חשוב במטבח שלי ומשמש כבסיס להמון
מתכונים (פיצה ,שקשוקה ,לזניה ,רוטב
לקציצות ועוד) .אני מכין פעם בשבוע סיר
גדול של רוטב לא מתובל ,מחלק אותו
לקופסאות ומקפיא .כשאני רוצה לבשל
אני שולף קופסה ,מפשיר אותה ומתבל
אותה בהתאם למתכון (לדוגמה :לרוטב
פיצה אוסיף אורגנו ובזיליקום ,לקציצות
אוסיף כורכום וכמון) .הרוטב הוא גם דרך
מצוינת לדאוג שילדים יאכלו ירקות ,כל
עוד תדאגו שהוא יהיה אדום (אפשר
להוסיף קצת רסק ,אבל בכלל לא חובה.
אני משתמש בסלק כדי לתת צבע) .אני

רוטב עגבניות עשיר:
מתכון בסיסי
החומרים:
5־ 6עגבניות ללא העוקץ
חצי כפית פלפל שחור גרוס
כפית שמן זית לשימון העגבניות
 2שיני שום קצוצות
 2גמבות נקיות מגבעול ומגרעינים
 1גזר קלוף וחתוך גס
 2בצלים קלופים וחתוכים לרבעים
 1סלק קלוף וחתוך לרבעים
3־ 4שיני שום קלופות וקצוצות

ים של
פיתויים

 .1מתבלים את העגבניות בכפית שמן
הזית ,פלפל שחור ושום קצוץ .צולים בתנור
במשך כ־ 20דקות.
 .2מחממים שמן זית בסיר גדול ומזהיבים
את הבצל בכפית נוספת של שמן זית
(אפשר גם יותר – שמן זית זה בריא!).
מוסיפים את שיני השום ומאדים כדקה
נוספת .מוסיפים את כל הירקות והמים
ומביאים לרתיחה .מחלישים את הלהבה,
מבשלים על סף רתיחה כחצי שעה ,או עד
שהגזר והסלק מתרככים .מסירים מהאש
וטוחנים בעזרת בלנדר מוט עד קבלת
רוטב חלק.
מעל הפיצה פזרו  150גרם גבינות צהובות
 5%ו־ 9%מגוררות – אני מקפיד להשתמש
בגבינה מופחתת שומן .סתם חבל לצרוך
מוצרים עשירים בשומן רווי כאשר ניתן
לקבל את אותה התוצאה בשימוש
במוצרים דומים מופחתי שומן .העדיפו
גבינות צהובות  9%במקום להשתמש
בגבינה  22%או .28%

רוצים שהשף הבריא
ישפר גם את המתכון המשפחתי
שלכם? שלחו אותו אלינו:
b@yedioth.co.il־bait

"תראו כמה נתרן יש בחטיפים
שאתם קונים" .הדיאטנית אבירי
(מימין) ,קובי ושלי

רותי עונה :אין ספק שילדים נגררים
בקלות ,ואם זה האח הגדול – אז הסיכוי
שהקטן ייגרר כדי לעשות איתו "יד
אחת" נגדנו הוא (לצערנו) די גדול .מה
ניתן לעשות? האם ניתן למנוע השפל
עות הדדיות כאלו בין אחים? האם אפל
שר להגיד לילד שלא אוהב עוף ,למשל,
להימנע מלהגיד את זה? אולי אפשר,
אבל לא בטוח שזה יעזור ,ואולי לפל
עמים אפילו יחמיר את התופעה .לכן,

מירי בן־דוד ליוי

כפית שמן זית נוספת להזהבת הבצל

ההכנה:

הילד הגדול שלי
משפיע על הקטן
לא לאכול .מה
עושים?
רותי שלום,
יש לי שני ילדים בני חמש ושבע.
הילד בן החמש אוכל נהדר ואוהב
הרבה מאכלים ומוכן לטעום כמעט
הכל .הילד בן השבע מאוד בררן ודו־
חה הרבה מאכלים בריאים על הסף.
הבעיה היא שברגע שהגשתי מאכל
לשולחן והגדול אמר "איכס" ,הקטן
מיד מצטרף ולא מוכן לטעום אפילו.
איך מתמודדים עם זה?

משפחת סבן מקריית־מלאכי
מבלה בקיץ הרבה בבריכה
ובים ,מה שמגביר את
התיאבון ואת תחושת הכיף
ומשחרר את הרסן .דיאטנית
תנובה רותי אבירי מייעצת
להם איך לצלוח את הביקורים
בלי שזה ייגמר בטונות של
חטיפים ,ארטיקים,
צ'יפס ושאר צרות.
בשיתוף חברת תנובה

5־ 6שיני שום שלמות
כוס מים רותחים

ת ש א לו א ת ר ו תי

צילום/SHUTTERSTOCK :א.ס.א.פ קריאייטיב

השבוע אנחנו בטור שמוקדש לילדים
(האמת – גם למבוגרים .בינינו ,מי לא
אוהב פיצה? ואם אפשר שתהיה בריאה,
בלי נקיפות מצפון ,זו בכלל חגיגה) .כמה
דגשים:

משתמש בגזר כדי "לשבור" את החמיצות,
במקום להוסיף סוכר .פעמים רבות אני
מוסיף לרוטב קישואים ,דלעת ,בטטה,
בקיצור הכל הולך ,וילדים מתים עליו!

דיאטנית תנובה רותי אבירי
עונה לשאלות קוראים בנושא
תזונה משפחתית

צילום :גדי קבלו
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בית
בריא
משפחת סבן יושבת נרגשת סביב השולחן במ־
טבח היפה שבביתה בקריית־מלאכי ,ומבעד לחלון
המבריק נצפית גינה ירוקה וגדולה .ההורים – שי
( ,)39בעל חברת מחשבים ,וג'נט־אור ( ,)35מנהלת
בחברת קרסו־מוטורס – והילדים עידו ( ,)8דורין
( )6.5ודניאל ( )2.5מחכים לרותי אבירי ,הדיאטנית
הקלינית ויועצת תנובה ,כדי לדבר על ההכנות
לקיץ כחלק מהשינוי התזונתי החשוב שהמשפחה
ביקשה לעבור איתה.
את טענת הבסיס של משפחת סבן כולנו זוכרים:
האמא ג'נט סיפרה שהילדים הגדולים קיבלו ממנה את
התאווה לאוכל ,וכנראה גם את הנטייה להשמנה" .אני
נלחמת לא מעט במשקל ולא מצליחה להשריש בבית
אורח חיים בריא .אני מרגישה שאני חייבת לעשות
משהו ולקבל את ההדרכה הנכונה עבור ילדיי כדי
שלא יגדלו להיות מבוגרים שמנים" ,היא אומרת.
על השולחן מוגשים פירות העונה" .ברור שלא
הייתי מגישה לרותי משהו אחר" ,צוחקת ג'נט" ,אבל
אני עכשיו בשיא ההתלהבות ,אז יכול להיות שזה
מה שהייתי מגישה גם לכל אחד אחר ,ולא רק בגלל
שהיא שומרת ומקפידה על תזונה נכונה".
ממה את מתלהבת?
"מעצם ההזדמנות לשינוי .תמיד רציתי להתחיל

לשנות את ההרגלים בבית ולא ידעתי איך .בעבר
לא ידעתי כלום בנושא וגם פחדתי לגרום לילדים
הפרעות אכילה אם אתחיל לדבר על תזונה נכונה
וכדומה .חשבתי שאם אלך לתזונאית באופן פרטי,
אעשה טעויות בבית ,וזה לא יעבור את הילדים טוב.
הרעיון להכניס את רותי לבית ולשגרה שלנו ולעבור
את המהפך עם המשפחה במשותף היה מעולה ,כי כך
גם זכיתי לשיתוף הפעולה של שי בעלי".
ג'נט מוסיפה שעצם ההחלטה להתחיל בתהליך
כבר השפיעה על ההתנהגות בענייני התזונה בבית.
"מיד אחרי שהתקבלנו לפרויקט ,היינו אצל חמותי,
ושי אמר לי שהוא אכל לחם מקמח מלא ודווקא אהב
את זה מאוד .אני בטוחה שהוא ניסה לטעום את זה
בזכות הדיבור על העניין ,כי זה בתת־מודע שלנו כל
הזמן .שבועיים־שלושה אחר כך שי ,שאחראי אצלנו
על הקניות ,התחיל לקנות הרבה יותר פירות וירקות
והפחית בצורה משמעותית את קניית החטיפים.
במקביל גם נרשמתי לתוכנית של שומרי משקל".
הדברים נשמעים אפילו מפתיעים ,אם ניזכר
בדיווחים על ההרגלים הקודמים של המשפחה .בני
הזוג סיפרו שבעגלת הסופר שלהם לא מוצאים אף
פעם דברים בריאים כמו קמח מלא או שיפון .ג'נט
אמרה אז" :כשאני רוצה משהו בריא ,אין סיכוי ששי
ימצא את זה בסופר או ירצה לקנות .הוא יגיד לי :מה
זה השטויות האלה .אני לא יכולה להשריש הרגלי
אכילה בריאים ללא שיתוף הפעולה שלו .אפשר
לומר שהוא אפילו מתנגד".

תקציב קיוסק

אז עכשיו ,כאמור ,מדברים על ההכנות לקיץ.
משפחת סבן מזהה נקודות חולשה בולטות" :אצלנו
יש הרבה אכילה וזלילות בקיץ" ,אומר שי" ,הגלידות,
הטיולים ,אנחנו יוצאים יותר מהבית ,מבלים עם
חברים ,הולכים לסופרלנד ,לבריכות ,לים .כשיש יותר

יציאות אוכלים יותר במסעדות ,וכמובן שאוהבים
להכניס יותר חטיפים לשגרה .לא נשכח גם שהבל
ריכות והים מעוררים תיאבון".
רותי פותחת מחברת ומציעה רעיונות איך לצלוח
את הקיץ בתזונה בריאה ככל האפשר" .הים והבריכה
אכן יוצרים תחושה של רעב וגם של בילוי" ,היא
אומרת" ,וזה עלול להסתיים בהרבה שתייה מתול
קה ,ארטיקים ,טוסטים וכדומה ,הנקנים בקיוסק .אז
הכי חשוב :כשיוצאים לים ולבריכה – להכין מראש
צידנית עם כריכים קטנים מלחם מלא עם ממרחים
בריאים (גבינות עד  ,5%אבוקדו ,טחינה ,טונה ,חביתה
וכדומה) ,פירות חתוכים ,יוגורטים ,ביצה קשה ,קלחי
תירס ,ירקות 'מיני' כמו עגבניות שרי ,מלפפונים
קטנים ,גזר גמדי – העיקר שהמזון יהיה נוח לאחיזה
ולנגיסה וקר.
"יש ילדים" ,אומרת רותי" ,שקשה להם לשתות
מים ,אז כדי שלא ישתו שתייה מתוקה ,אפשר להביא
מהבית בקבוקי מים קרירים עם מעט לימון ונענע
שמוסיפים טעם ורעננות ויכולים לעזור בהגברת
השתייה .ועוד כלל חשוב :לא לוקחים לים או לבל
ריכה חטיפים ,כי אז הילדים בוודאות יאכלו אותם
לפני ו/או במקום האפשרויות הבריאות שהבאנו.
בהחלט אפשר מדי פעם להתפנק ולקנות בקיוסק,
אבל להשאיר את זה כאירוע חריג מבחינת הילדים".
רותי" :אם הולכים הרבה פעמים לבריכה ,אפשר
לסכם מראש עם הילדים כמה ארטיקים או טוסטים
או בייגלה וכדומה קונים שם במהלך השבוע .סיכום
כזה מראש ,שנעמוד בו ,יכול למנוע מאיתנו מצבי
'אמא תקני לי' קשים ומרגיזים .לילדים הגדולים יותר
אפשר לתת לנהל לבד תקציב שבועי של הקיוסק בים
ובבריכה .הילד ייאלץ להחליט אם הוא רוצה לקנות
שני ארטיקים ענקים ויקרים או עשרה קרחונים זולים,
ולא תהיה הגזמה של גם וגם".

במקום לרבוץ

ועוד מהעצות של רותי:
• משפחות רבות נוהגות לשלב בילוי במסעדה
בדרך הביתה אחרי הים .זה יכול להיות בילוי נחמד
אבל יקר בריאותית ,אם הוא הופך להרגל .נסו
להמעיט ביציאות למסעדה אחרי הים.
• הים או הבריכה מציעים שפע של אפשרויות
לזוז ולהניע את הגוף .אל תיקחו לשם שום מסך
(טלפון ,אייפד וכו') .נצלו את ההזדמנות כדי לעשות
פעילות יחד עם הילדים (משחקים במים ,מטקות,
משחקים בחול ועוד) ,במקום לרבוץ על הכיסא הנוח
עם בירה ביד .כך תרוויחו פעילות גופנית לילדיכם,
לעצמכם ,וגם תחזקו את הקשר איתם.
רותי מסכמת" :ככל שתתחילו מוקדם יותר לאמץ
הרגלים בריאים ליציאה לים ולבריכה ,כך הילדים
יידעו כל פעם למה לצפות ,והיציאות לשם יהיו
יותר קלות ונעימות".
ג'נט ,מה את אומרת?
"האמת היא שהזדהיתי עם הכל ,כי כל העצות
כאן הן יישומיות ולא בשמיים .מצד אחד היא נתנה

עצות פשוטות וברורות ,ומצד שני היא לא הגבילה
אותנו באופן קיצוני ,ולכן אני ממש אוהבת את זה,
אפשר לעמוד בזה".
הילדים לא היו בזמן התדרוך ,אבל ג'נט לא מודאל
גת מתגובתם" :זו עובדה שמציבים להם והם צריכים
להבין .אנחנו מדברים הרבה בבית על תזונה בריאה,
אז הם מתרגלים".
האם העובדה שזה קיץ ועוברים לבגדי ים מד־
רבנת לעשות את השינוי?
"אותי כן ,את האחרים זה לא מטריד כרגע".
רותי נפרדת לשלום ,מאחלת הצלחה ,ושי וג'נט
מסכימים שמעכשיו לא אומרים "איכס" על אוכל,
במיוחד אוכל בריא ,לפני הילדים ,עושים קניות
קצת אחרת ,ומגבירים ביקורים אצל הסבתות במקום
יציאות למסעדות .ג'נט" :אמא שלי דווקא מבשלת
בריא .יש להם מודעות בבית כי אבי חולה סוכרת,
אז היא מראש לא מבשלת עם הרבה שמן ומלח.
היציאה אליה בקיץ תעשה לנו טוב ,כמו גם אל
הסבתא השנייה .אז אולי זה יהיה תחליף טוב למסעדה
עם ג'אנק פוד".

תעברו לדל נתרן
חפשו בסופר מוצרים שעל אריזתם מצוין
"דל נתרן" .המשמעות הינה שבמוצר יהיה
לכל היותר  120מ"ג נתרן ל־ 100גרם מוצר

במקרה כזה אני רוצה להציע דווקא
לטפל בילד "הנגרר".
לפני הכל ,לא מגיבים מיד ,כדי לא
לתת לאף אחד מהם כלי להשתמש בו
במערכת היחסים איתנו ,בידיעה שזה
מעצבן אותנו ...אז פשוט מחרישים,
מתאפקים ,מתעלים על עצמנו ואומל
רים" :אין בעיה ,לא טעים – לא אוכל
לים" .אבל עם זאת ,מחכים להזדמנות
מתאימה – שלא קשורה בהכרח לאוכל
– ובה מחזקים את הילד שנגרר ,כשהוא
בוחר לא להיגרר .דוגמה קטנה:
ילד א' " :איכס ,איזה תוכנית ט�ל
וויזיה למפגרים".
האח שבדרך־כלל נגרר" :דווקא אני
אוהב אותה".
אמא" :חמודי ,איזה יופי שיש לך
דעה משלך ואתה לא נגרר אחרי
אחיך".
חיזוקים חיוביים כאלה לאורך הדרך
עשויים לעזור לילד להבין שהכוח הוא
דווקא בלא להיגרר.
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