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בשיתוף חברת תנובה

בית
בריא

והפעם :השף מכין
מתכון של

קטשופ בריא
היי שגיא ,אצלנו בבית אוכלים המון
קטשופ ,כמעט עם כל ארוחה .יש דרך
להכין קטשופ בריא?

ההצעה של השף והדיאטן ,יועץ
תנובה ,שגיא שוורץ:
הורים רבים מגישים לילדיהם קטשופ יחד
עם הארוחה בלי לחשוב יותר מדי .הרי זה
מאכל שמכיל בעיקר עגבניות .ועגבניות זה
בריא ,לא?
זה לא מקרי שילדים ומבוגרים כל כך
אוהבים קטשופ .מעבר להיותו עשיר מאוד
בירקות ,קטשופ הרי מתוק .אבל בפעם
הבאה שאתם בסופר ,תציצו ברשימת
הרכיבים .תגלו שקטשופ מכיל כמויות
אדירות של סוכר .למעשה ,זה כמו לשפוך
סירופ סוכר על האוכל שלנו.
הבעיה העיקרית עם סוכר ,בעיקר עבור
ילדים ,מעבר לנזקים בטווח הקצר (השמנה,
עששת ועוד מחלות) ,היא שהילדים
מתרגלים שהאוכל שלהם צריך להיות מתוק
(או מלוח) .ההרגלים הללו ילוו אותם אחר
כך כל חייהם והנזק המצטבר הוא אדיר.
אז איך מכינים קטשופ בריא? זה לא יהיה
בדיוק אותו דבר כמו המקור והגמילה
מסוכר תהיה תהליך ארוך .אבל בסופו של
דבר הילדים יתרגלו שאוכל יכול להיות
טעים גם בלי תוספת סוכר.

מתכון לקטשופ בריא:

מצרכים:
 2עגבניות בשלות ללא העוקץ
 1גמבה אדומה בשלה
 1שום
קורט מלח
כפית שמן זית איכותי
רבע כפית פלפל שחור
הכנה:
טוחנים את כל המצרכים לרוטב בעזרת
מעבד מזון קטן או בלנדר מוט .מגישים
במקום קטשופ.
אפשרויות גיוון:
ניתן להוסיף רבע בצל סגול — נותן מתיקות
טבעית וחריפות
רבע פלפל חריף יהפוך את הרוטב לפיקנטי
צרור כוסברה/פטרוזיליה/בזיליקום ישנה
את צבעו של הרוטב אבל ישדרג אותו מאוד
הערה :מי שמאוד קשה לו בלי סוכר יכול
להוסיף כמה גרגירי סוכר לרוטב ואחרי
שהילדים יתרגלו שאין יותר קטשופ בבית,
להפחית בהדרגה עד שמפסיקים לגמרי עם
הסוכר.
כלל זה תופס גם לגבי תוספת סוכר
לשתייה חמה .מי ששותה עם  2כפיות
סוכר יכול ללא כל מאמץ להפחית לכפית
וחצי .כך ,בהדרגה ,ניתן להפחית את כמויות
הסוכר אותן אנו צורכים .זה נכון גם לגבי
מלח :הפחתה הדרגתית קלה ליישום
והתועלת הבריאותית משמעותית מאוד.

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

בשבילי
רק
חצי כפית
סוכר

הדיאטנית רותי אבירי מסבירה לבני משפחת קוך על הסכנות
בצריכת הסוכר ,איך אפשר לאתר אותו על המדפים ומה יכול
להוות תחליף הולם לתוסף המשמין • בשיתוף חברת תנובה
| איריס ליפשיץ־קליגר

בשעת ערב מאוחרת ,אחרי שקובי ושלי השכיבו
את הילדים לישון  ,התחלנו לנהל שיחה על צרי־
כת סוכר ,הסכנות שיש בכך והיכן בכלל מסתתר
הסוכר במזון שלנו? סביב השולחן במטבח ישבו
בני משפחת קוך ורותי אבירי ,דיאטנית קלינית,
יועצת למשפחות במקצועה ויועצת לחברת תנובה.
"ראשית חשוב לי להבהיר שסוכר לכשעצמו
לא מסוכן לנו" ,ציינה אבירי" ,מה שמסכן לנו
את הבריאות זו צריכה מופרזת של סוכר – וזו
כבר עלולה להיות בעיה .צריכה מוגזמת עלולה
לגרום לסוכרת ,למחלות לב ,למחלות כבד ,לסוגי
סרטן וכמובן להשמנת יתר .לפי מחקרים ,כל
ילד שלישי בישראל צפוי לחלות בסוכרת עד
גיל  ,40כאשר המקור העיקרי לצריכת הסוכר
טמון בשתייה הממותקת" .אבירי מפרטת כי "בכל
כוס שתייה ממותקת יש לפחות  5כפיות סוכר.
בהתחשב בכך שילדים שותים בממוצע  2כוסות
שתייה ממותקת לפחות ביום הרי שמדובר כבר
בכמות גדולה של סוכר שמיותרת לילדים .מחק־
רים אחרים מצאו שילדים שאוכלים יותר חטיפים

אל תוציאו את המיץ
מהפרי  -אכלו אותו
בשלמותו 1 .כוס מיץ =
 3יחידות פרי

ת ש א לו א ת ר ו תי

איך לבלות
עם הילדה בלי
להיכנע לדרישה
לממתקים
שלום רותי,
בחופש הגדול אני הולכת עם בתי
בת ה־ 5למקומות שמציעים פיתויי
אוכל רבים ,כמו קניונים וכו' .בכל פעם
שהיא מבקשת משהו ואני מסרבת ,היא
עושה לי "סצנה" של בכי וצעקות ,ואז
אני קונה לה מה שהיא מבקשת .איך
אפשר לצאת לבלות בלי שזה ייגמר
בממתקים?

"האויבת
הגדולה – שתייה
ממותקת".
בני משפחת קוך

מלוחים — שותים יותר שתייה ממותקת .לכן ,אם
תגבילו את אכילת החטיפים המלוחים תרוויחו
גם פחות מלח וגם פחות סוכר".
שלי וקובי מספרים בגאווה שמאז תחילת
פרויקט "בית בריא" עברו כל בני המשפחה לש־
תות מים" .נכון שכרגע על השולחן ,לצד בקבוק
המים יש גם קולה זירו אבל זה ממש במקרה",
אומרת שלי .קובי מוסיף" :זה נכון שעברנו למים
אבל מדי פעם אני היחיד בבית שחוטא עם קולה.
בשבילי אין דבר יותר נעים מלאכול ארוחה טובה
עם כוס קולה מרעננת ומוגזת ,וכנ"ל גם במסעדות
מחוץ לבית .בעבודה אני דווקא מקפיד לשתות
מים עם סלט הירקות שאני מביא מהבית לארוחת
צהריים .מים הולכים טוב עם ירקות ,קולה פחות.
בזמני הפנוי אני גולש בחוף אולגה ,אבל בגלל
שאין הרבה גלים בישראל אני לא ממש מוציא
הרבה קלוריות".
"קשה לדעת כמה סוכר אנחנו צורכים" ,אומרת
אבירי" ,סוכר קיים בכל אותם מאפים שאנחנו
מכניסים לפה ,ברטבים לסוגיהם ,במזון מתועש.

בלי מיץ

דיאטנית תנובה רותי אבירי
עונה לשאלות קוראים בנושא
תזונה משפחתית

צילומים :זהר שחר ,יובל חן
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בדגני הבוקר למשל אפשר למצוא בקלות  6כפיות
סוכר לכמות קטנה ,וגם בקטשופ יש כפית סוכר.
החישוב המקובל הוא לא לעבור רף של  10%מסך
הקלוריות שאנחנו צורכים ליום מתוספת של סוכר.
אם למשל אדם צריך  2,000קלוריות ביום ,מותר
יהיה לו לצרוך מקסימום  200קלוריות מסוכר.
בהתחשב בכך שבכפית סוכר יש  20קלוריות
מדובר במקסימום  10כפיות סוכר .משתי כוסות
שתייה יש כבר צריכה של  10כפיות סוכר ,אז
מה עם המזון שאנחנו אוכלים ודברי המתיקה
שמתווספים לתזונה?
לכן ,קחו מחשבון ותתחילו לחשב בעצמכם איך
אפשר להפחית סוכר במזון שלכם .תתחילו לספור
מהקפה של הבוקר :אם עד עכשיו המתקתם את
הקפה ב־ 2כפיות סוכר ,ובהתחשב בכך שכל כפית
סוכר בקפה מוסיפה לנו  20קלוריות ,הרי שהפחתה
של כפית סוכר ביום תפחית כ־ 7,000קלוריות
בשנה שהם כ־ 1ק"ג ממשקל הגוף .נכון שסוכר
שמגיע מפירות נחשב בריא ,אבל גם כאן צריך
לדעת לא להפריז בכמות הפירות ליום .ההמלצה
היא לאכול 5־ 9מנות פירות וירקות ביום (לגברים
הכמות הגדולה יותר בטווח) ,כאשר ההעדפה היא
ליותר ירקות מאשר פירות .כך שעד  3מנות פרי
ביום זה המינון הנכון .ואם בחרתם במקום תפוח
למשל בתאנה מיובשת ,תזכרו כי פירות יבשים
מכילים סוכר בנפח כך שלמרות שהתאנה קטנה
בגודלה היא נחשבת למנת פרי לכל דבר".
כיום יצרניות המזון לא מחויבות לציין את
כמות הסוכר בטבלת הסימון התזונתי ל־ 100גרם
על המוצר ,אבל בקרוב יחויבו לעשות זאת .עד
אז תוכלו למצוא את הסוכר ברשימת הרכיבים
המופיעה על האריזה .חפשו מילים כמו סוכרלוז,
פרוקטוז ,לקטוז ,גלוקוז ,מלטוז ,דבש ,סירופ תירס
וסוכר חום .כעת תבדקו באיזה מיקום ברשימת

הרכיבים מופיעים הרכיבים הללו :המרכיב הראשון
שמופיע ברשימה קיים בכמות הכי גדולה במוצר וכך
בסדר יורד שאר המרכיבים ברשימה .רצוי שבשלושת
המקומות הראשונים ברשימת הרכיבים של המוצר
לא יהיה אף אחד מהסוכרים שמנינו בשמותיהם
השונים" .שנים צרכתי בבית רוטב צ'ילי עד שיום
אחד הופתעתי לגלות שהרכיב הראשון במוצר הזה
הוא סוכר" ,אומרת אבירי.

רותי
אבירי

לדברי אבירי" ,סוכר קיים
בכל אותם מאפים שאנחנו
מכניסים לפה ,ברטבים
לסוגיהם ,במזון מתועש.
בדגני הבוקר למשל אפשר
למצוא בקלות  6כפיות סוכר
לכמות קטנה ,וגם בקטשופ
יש כפית סוכר"

כך ת
פחיתו את כמויות הסוכר:

 .1פחות שתייה ממותקת,
מים .אפשר להוסיף עלי המהווה גורם מספר  1להשמנה,
במי
וחד
ב
ילד
ים.
הכי
טוב
לש
תות
נענע
או כמה טיפות לימון ליצירת ט
על ידי חליטת תה צמחים בטעם אהוב ולצנן .לגבי ילדים ש עם .אפשר ליצור משקה קר ביתי
לעשות את השינוי בהדרגה תוך כדי מהילה מפעם לפעם רגילים לשתות פטל למשל ,חשוב
ביו
מכוס ממותקת בפטל למים בלי פטל לא יעבור בקלות אצל תר מים ופחות פטל .שינוי קיצוני
הילדים.
 .2אל
את תימנעו לחלוטין ממתוק .מומלץ
לב
חור
"
מנה
מתו
קה"
שי
דוע
לכם שיש בה סוכר ,ואף
הכמות שיש בה .לדוגמה:
כפית ריבה/דבש = כפית סוכר.
 .3אתרו סוכר סמוי במוצ
רים כגון דגני בוקר ,קרקרים ,מ
ירקות ,רוטבי סלט ועוד .זאת באמצעות קריאת רשימת מרחים ,חטיפים ,מאפים ,שימורי
הר
במוצרים אלו היא מפתח
כיבים .מודעות לנוכחות הסוכר
להפחתת סוכר כוללת בתפריט.
 .4כאמור ,רשימת ה
רכיבים של מוצר מופיעה בסדר
ברשימה .אם הוא בין הראשונים ברשימה ניתן לה יורד .יש חשיבות למיקום הסוכר
סיק ש
המוצר מכיל הרבה ממנו .ולהפך.
 .5אתרו ברשימת הרכי
בים את כל בני משפחת הסוכר:
סי
רופ
תי
רס,
ועוד.
ס
וכר
ח
ום,
פ
רוק
טוז ,דבש

 .6אל תוציאו
את המיץ מהפרי .אכלו אותו בש
למותו 1 .כוס מיץ =  3יחידות פרי.
 .7תשימו פ
חות סוכר בקפה ובתה .מילת המפ
תח:
ב
הדר
גה,
כדי
שה
חיך
י
תר
גל.
 .8בבי
מתי שול ובאפייה תפחיתו בהדרגה את
כ
מות
הס
וכר
ה
מצו
ינת
ב
מת
כון .ותעדיפו
קות טבעית .נ
יתן להעצים את תחושת המתיקות
אבקה או תמצית) או תוספת קינמון ובכך להקטין באמצעות שילוב של וניל (מקל,
את כמות הסוכר במתכון בעת
הכנת עוגה למשל.
 .9בכל כוס סוכר יש  40כפי
כפיות סוכר ביום ,כולל זה ות .ההמלצות התזונתיות הן עד 5
הנמצא במוצרי מזון.
 .10סוכר חום דינו כסוכר לבן.
ההבדל הוא בתהליך הזיקוק ,אך
לא בהשפעותיו על גופנו.

רותי אבירי עונה:
באופן כללי ,עלינו ההורים לבחור היכן
הגבול שלנו עובר בכל הנוגע לאיסורים
שאנחנו מטילים על הילדים .לכולנו ברור
למשל הגבול כשילד רץ לכביש .הרי גם אם
הוא ישתולל ויצרח ,לא נאפשר לו לעשות
זאת .או למשל אם ילד בן  3יבקש לאכול
פיצוחים – כמובן שנסרב.
הקושי מתעורר במצבים שאינם נתפסים
כסכנת חיים מיידית .שם אנחנו מתחילים
קצת להסס ולהתבלבל .לכן ,אני ממליצה
לכל הורה למצוא את הגבולות האדומים
שלו ,אלו שהוא משוכנע במאה אחוז שאם
לא יתקיימו – הילדים ייפגעו באופן חמור.
הגבולות האלו שונים בין הורה להורה וכל
אחד צריך למצוא איזה מהגבולות שהוא
רוצה לשים לילדים אכן קריטיים לדעתו
לבריאותם ,לחינוכם וכו' .ברגע שאני כהורה
שלם במאה אחוז שהגבול נועד לשמור
על הילד מפני פגיעה (כמו האיסור לרוץ
לכביש) ,לא מתנהלים ויכוחים ודיונים על
כך ,וגם האופן האסרטיבי שבו האיסור/
הגבול מוצג משכנע את הילד – גם אם זה
לא מוצא חן בעיניו.
בבתים רבים למשל שמים מגבלות למ־
של על שעות הצפייה בטלוויזיה .בדיוק
כמו שאם מספר השעות חוצה את הגבול
הפרטי ששמנו אנחנו נכבה את הטלוויזיה,
גם אם הילדים יפגינו מורת רוח רבה ,כך
עלינו לשאול את עצמנו היכן עובר הגבול
שלנו גם בנושאים שקשורים לאוכל .האם
זה בסדר מבחינתנו שהילדים שלנו למשל
יישתו שתייה מתוקה? וגם אם כן ,האם
נאפשר להם לשתות ממנה ללא הגבלה?
ברב הבתים יהיו גבולות כגון כוס ביום,
כוס בשבוע או למשל רק באירועים .על
הגבול הזה יש לשמור בקפדנות.
תשאלי את עצמך כמה חמור נתפס עבו־
רך לקנות לבתך משהו לא בריא בכל פעם
שאתן יוצאות לבלות .אם את משוכנעת
שזה יפגע בבריאות של הבת שלך ,אני סו־
מכת עלייך שתעמדי בפני הבושה שאת
חשה כשהיא עושה את ה"סצנות" שלה.
אם את לא משוכנעת שזה יפגע בבריאותה,
אני ממליצה לך לא לנסות לסרב לה ואז
להיכנע .כל אי־עמידה שלנו באמירה כל־
שהי או גבול שאנחנו מנסים לשים אבל
לא עמדנו בו ,רק מחלישים את הסמכות
ההורית הכוללת שלנו ומגבירים את קשיי
ההתמודדות שלנו בפעמים הבאות.
לשאלותb@yedioth.co.il :־bait
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בית
בריא

והפעם :השף מכין
מתכון של

קטשופ בריא
היי שגיא ,אצלנו בבית אוכלים המון
קטשופ ,כמעט עם כל ארוחה .יש דרך
להכין קטשופ בריא?

ההצעה של השף והדיאטן ,יועץ
תנובה ,שגיא שוורץ:
הורים רבים מגישים לילדיהם קטשופ יחד
עם הארוחה בלי לחשוב יותר מדי .הרי זה
מאכל שמכיל בעיקר עגבניות .ועגבניות זה
בריא ,לא?
זה לא מקרי שילדים ומבוגרים כל כך
אוהבים קטשופ .מעבר להיותו עשיר מאוד
בירקות ,קטשופ הרי מתוק .אבל בפעם
הבאה שאתם בסופר ,תציצו ברשימת
הרכיבים .תגלו שקטשופ מכיל כמויות
אדירות של סוכר .למעשה ,זה כמו לשפוך
סירופ סוכר על האוכל שלנו.
הבעיה העיקרית עם סוכר ,בעיקר עבור
ילדים ,מעבר לנזקים בטווח הקצר (השמנה,
עששת ועוד מחלות) ,היא שהילדים
מתרגלים שהאוכל שלהם צריך להיות מתוק
(או מלוח) .ההרגלים הללו ילוו אותם אחר
כך כל חייהם והנזק המצטבר הוא אדיר.
אז איך מכינים קטשופ בריא? זה לא יהיה
בדיוק אותו דבר כמו המקור והגמילה
מסוכר תהיה תהליך ארוך .אבל בסופו של
דבר הילדים יתרגלו שאוכל יכול להיות
טעים גם בלי תוספת סוכר.

מתכון לקטשופ בריא:

מצרכים:
 2עגבניות בשלות ללא העוקץ
 1גמבה אדומה בשלה
 1שום
קורט מלח
כפית שמן זית איכותי
רבע כפית פלפל שחור
הכנה:
טוחנים את כל המצרכים לרוטב בעזרת
מעבד מזון קטן או בלנדר מוט .מגישים
במקום קטשופ.
אפשרויות גיוון:
ניתן להוסיף רבע בצל סגול — נותן מתיקות
טבעית וחריפות
רבע פלפל חריף יהפוך את הרוטב לפיקנטי
צרור כוסברה/פטרוזיליה/בזיליקום ישנה
את צבעו של הרוטב אבל ישדרג אותו מאוד
הערה :מי שמאוד קשה לו בלי סוכר יכול
להוסיף כמה גרגירי סוכר לרוטב ואחרי
שהילדים יתרגלו שאין יותר קטשופ בבית,
להפחית בהדרגה עד שמפסיקים לגמרי עם
הסוכר.
כלל זה תופס גם לגבי תוספת סוכר
לשתייה חמה .מי ששותה עם  2כפיות
סוכר יכול ללא כל מאמץ להפחית לכפית
וחצי .כך ,בהדרגה ,ניתן להפחית את כמויות
הסוכר אותן אנו צורכים .זה נכון גם לגבי
מלח :הפחתה הדרגתית קלה ליישום
והתועלת הבריאותית משמעותית מאוד.

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

בשבילי
רק
חצי כפית
סוכר

הדיאטנית רותי אבירי מסבירה לבני משפחת קוך על הסכנות
בצריכת הסוכר ,איך אפשר לאתר אותו על המדפים ומה יכול
להוות תחליף הולם לתוסף המשמין • בשיתוף חברת תנובה
| איריס ליפשיץ־קליגר

בשעת ערב מאוחרת ,אחרי שקובי ושלי השכיבו
את הילדים לישון  ,התחלנו לנהל שיחה על צרי־
כת סוכר ,הסכנות שיש בכך והיכן בכלל מסתתר
הסוכר במזון שלנו? סביב השולחן במטבח ישבו
בני משפחת קוך ורותי אבירי ,דיאטנית קלינית,
יועצת למשפחות במקצועה ויועצת לחברת תנובה.
"ראשית חשוב לי להבהיר שסוכר לכשעצמו
לא מסוכן לנו" ,ציינה אבירי" ,מה שמסכן לנו
את הבריאות זו צריכה מופרזת של סוכר – וזו
כבר עלולה להיות בעיה .צריכה מוגזמת עלולה
לגרום לסוכרת ,למחלות לב ,למחלות כבד ,לסוגי
סרטן וכמובן להשמנת יתר .לפי מחקרים ,כל
ילד שלישי בישראל צפוי לחלות בסוכרת עד
גיל  ,40כאשר המקור העיקרי לצריכת הסוכר
טמון בשתייה הממותקת" .אבירי מפרטת כי "בכל
כוס שתייה ממותקת יש לפחות  5כפיות סוכר.
בהתחשב בכך שילדים שותים בממוצע  2כוסות
שתייה ממותקת לפחות ביום הרי שמדובר כבר
בכמות גדולה של סוכר שמיותרת לילדים .מחק־
רים אחרים מצאו שילדים שאוכלים יותר חטיפים

אל תוציאו את המיץ
מהפרי  -אכלו אותו
בשלמותו 1 .כוס מיץ =
 3יחידות פרי

ת ש א לו א ת ר ו תי

איך לבלות
עם הילדה בלי
להיכנע לדרישה
לממתקים
שלום רותי,
בחופש הגדול אני הולכת עם בתי
בת ה־ 5למקומות שמציעים פיתויי
אוכל רבים ,כמו קניונים וכו' .בכל פעם
שהיא מבקשת משהו ואני מסרבת ,היא
עושה לי "סצנה" של בכי וצעקות ,ואז
אני קונה לה מה שהיא מבקשת .איך
אפשר לצאת לבלות בלי שזה ייגמר
בממתקים?

"האויבת
הגדולה – שתייה
ממותקת".
בני משפחת קוך

מלוחים — שותים יותר שתייה ממותקת .לכן ,אם
תגבילו את אכילת החטיפים המלוחים תרוויחו
גם פחות מלח וגם פחות סוכר".
שלי וקובי מספרים בגאווה שמאז תחילת
פרויקט "בית בריא" עברו כל בני המשפחה לש־
תות מים" .נכון שכרגע על השולחן ,לצד בקבוק
המים יש גם קולה זירו אבל זה ממש במקרה",
אומרת שלי .קובי מוסיף" :זה נכון שעברנו למים
אבל מדי פעם אני היחיד בבית שחוטא עם קולה.
בשבילי אין דבר יותר נעים מלאכול ארוחה טובה
עם כוס קולה מרעננת ומוגזת ,וכנ"ל גם במסעדות
מחוץ לבית .בעבודה אני דווקא מקפיד לשתות
מים עם סלט הירקות שאני מביא מהבית לארוחת
צהריים .מים הולכים טוב עם ירקות ,קולה פחות.
בזמני הפנוי אני גולש בחוף אולגה ,אבל בגלל
שאין הרבה גלים בישראל אני לא ממש מוציא
הרבה קלוריות".
"קשה לדעת כמה סוכר אנחנו צורכים" ,אומרת
אבירי" ,סוכר קיים בכל אותם מאפים שאנחנו
מכניסים לפה ,ברטבים לסוגיהם ,במזון מתועש.

בלי מיץ

דיאטנית תנובה רותי אבירי
עונה לשאלות קוראים בנושא
תזונה משפחתית

צילומים :זהר שחר ,יובל חן
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בדגני הבוקר למשל אפשר למצוא בקלות  6כפיות
סוכר לכמות קטנה ,וגם בקטשופ יש כפית סוכר.
החישוב המקובל הוא לא לעבור רף של  10%מסך
הקלוריות שאנחנו צורכים ליום מתוספת של סוכר.
אם למשל אדם צריך  2,000קלוריות ביום ,מותר
יהיה לו לצרוך מקסימום  200קלוריות מסוכר.
בהתחשב בכך שבכפית סוכר יש  20קלוריות
מדובר במקסימום  10כפיות סוכר .משתי כוסות
שתייה יש כבר צריכה של  10כפיות סוכר ,אז
מה עם המזון שאנחנו אוכלים ודברי המתיקה
שמתווספים לתזונה?
לכן ,קחו מחשבון ותתחילו לחשב בעצמכם איך
אפשר להפחית סוכר במזון שלכם .תתחילו לספור
מהקפה של הבוקר :אם עד עכשיו המתקתם את
הקפה ב־ 2כפיות סוכר ,ובהתחשב בכך שכל כפית
סוכר בקפה מוסיפה לנו  20קלוריות ,הרי שהפחתה
של כפית סוכר ביום תפחית כ־ 7,000קלוריות
בשנה שהם כ־ 1ק"ג ממשקל הגוף .נכון שסוכר
שמגיע מפירות נחשב בריא ,אבל גם כאן צריך
לדעת לא להפריז בכמות הפירות ליום .ההמלצה
היא לאכול 5־ 9מנות פירות וירקות ביום (לגברים
הכמות הגדולה יותר בטווח) ,כאשר ההעדפה היא
ליותר ירקות מאשר פירות .כך שעד  3מנות פרי
ביום זה המינון הנכון .ואם בחרתם במקום תפוח
למשל בתאנה מיובשת ,תזכרו כי פירות יבשים
מכילים סוכר בנפח כך שלמרות שהתאנה קטנה
בגודלה היא נחשבת למנת פרי לכל דבר".
כיום יצרניות המזון לא מחויבות לציין את
כמות הסוכר בטבלת הסימון התזונתי ל־ 100גרם
על המוצר ,אבל בקרוב יחויבו לעשות זאת .עד
אז תוכלו למצוא את הסוכר ברשימת הרכיבים
המופיעה על האריזה .חפשו מילים כמו סוכרלוז,
פרוקטוז ,לקטוז ,גלוקוז ,מלטוז ,דבש ,סירופ תירס
וסוכר חום .כעת תבדקו באיזה מיקום ברשימת

הרכיבים מופיעים הרכיבים הללו :המרכיב הראשון
שמופיע ברשימה קיים בכמות הכי גדולה במוצר וכך
בסדר יורד שאר המרכיבים ברשימה .רצוי שבשלושת
המקומות הראשונים ברשימת הרכיבים של המוצר
לא יהיה אף אחד מהסוכרים שמנינו בשמותיהם
השונים" .שנים צרכתי בבית רוטב צ'ילי עד שיום
אחד הופתעתי לגלות שהרכיב הראשון במוצר הזה
הוא סוכר" ,אומרת אבירי.

רותי
אבירי

לדברי אבירי" ,סוכר קיים
בכל אותם מאפים שאנחנו
מכניסים לפה ,ברטבים
לסוגיהם ,במזון מתועש.
בדגני הבוקר למשל אפשר
למצוא בקלות  6כפיות סוכר
לכמות קטנה ,וגם בקטשופ
יש כפית סוכר"

כך ת
פחיתו את כמויות הסוכר:

 .1פחות שתייה ממותקת,
מים .אפשר להוסיף עלי המהווה גורם מספר  1להשמנה,
במי
וחד
ב
ילד
ים.
הכי
טוב
לש
תות
נענע
או כמה טיפות לימון ליצירת ט
על ידי חליטת תה צמחים בטעם אהוב ולצנן .לגבי ילדים ש עם .אפשר ליצור משקה קר ביתי
לעשות את השינוי בהדרגה תוך כדי מהילה מפעם לפעם רגילים לשתות פטל למשל ,חשוב
ביו
מכוס ממותקת בפטל למים בלי פטל לא יעבור בקלות אצל תר מים ופחות פטל .שינוי קיצוני
הילדים.
 .2אל
את תימנעו לחלוטין ממתוק .מומלץ
לב
חור
"
מנה
מתו
קה"
שי
דוע
לכם שיש בה סוכר ,ואף
הכמות שיש בה .לדוגמה:
כפית ריבה/דבש = כפית סוכר.
 .3אתרו סוכר סמוי במוצ
רים כגון דגני בוקר ,קרקרים ,מ
ירקות ,רוטבי סלט ועוד .זאת באמצעות קריאת רשימת מרחים ,חטיפים ,מאפים ,שימורי
הר
במוצרים אלו היא מפתח
כיבים .מודעות לנוכחות הסוכר
להפחתת סוכר כוללת בתפריט.
 .4כאמור ,רשימת ה
רכיבים של מוצר מופיעה בסדר
ברשימה .אם הוא בין הראשונים ברשימה ניתן לה יורד .יש חשיבות למיקום הסוכר
סיק ש
המוצר מכיל הרבה ממנו .ולהפך.
 .5אתרו ברשימת הרכי
בים את כל בני משפחת הסוכר:
סי
רופ
תי
רס,
ועוד.
ס
וכר
ח
ום,
פ
רוק
טוז ,דבש

 .6אל תוציאו
את המיץ מהפרי .אכלו אותו בש
למותו 1 .כוס מיץ =  3יחידות פרי.
 .7תשימו פ
חות סוכר בקפה ובתה .מילת המפ
תח:
ב
הדר
גה,
כדי
שה
חיך
י
תר
גל.
 .8בבי
מתי שול ובאפייה תפחיתו בהדרגה את
כ
מות
הס
וכר
ה
מצו
ינת
ב
מת
כון .ותעדיפו
קות טבעית .נ
יתן להעצים את תחושת המתיקות
אבקה או תמצית) או תוספת קינמון ובכך להקטין באמצעות שילוב של וניל (מקל,
את כמות הסוכר במתכון בעת
הכנת עוגה למשל.
 .9בכל כוס סוכר יש  40כפי
כפיות סוכר ביום ,כולל זה ות .ההמלצות התזונתיות הן עד 5
הנמצא במוצרי מזון.
 .10סוכר חום דינו כסוכר לבן.
ההבדל הוא בתהליך הזיקוק ,אך
לא בהשפעותיו על גופנו.

רותי אבירי עונה:
באופן כללי ,עלינו ההורים לבחור היכן
הגבול שלנו עובר בכל הנוגע לאיסורים
שאנחנו מטילים על הילדים .לכולנו ברור
למשל הגבול כשילד רץ לכביש .הרי גם אם
הוא ישתולל ויצרח ,לא נאפשר לו לעשות
זאת .או למשל אם ילד בן  3יבקש לאכול
פיצוחים – כמובן שנסרב.
הקושי מתעורר במצבים שאינם נתפסים
כסכנת חיים מיידית .שם אנחנו מתחילים
קצת להסס ולהתבלבל .לכן ,אני ממליצה
לכל הורה למצוא את הגבולות האדומים
שלו ,אלו שהוא משוכנע במאה אחוז שאם
לא יתקיימו – הילדים ייפגעו באופן חמור.
הגבולות האלו שונים בין הורה להורה וכל
אחד צריך למצוא איזה מהגבולות שהוא
רוצה לשים לילדים אכן קריטיים לדעתו
לבריאותם ,לחינוכם וכו' .ברגע שאני כהורה
שלם במאה אחוז שהגבול נועד לשמור
על הילד מפני פגיעה (כמו האיסור לרוץ
לכביש) ,לא מתנהלים ויכוחים ודיונים על
כך ,וגם האופן האסרטיבי שבו האיסור/
הגבול מוצג משכנע את הילד – גם אם זה
לא מוצא חן בעיניו.
בבתים רבים למשל שמים מגבלות למ־
של על שעות הצפייה בטלוויזיה .בדיוק
כמו שאם מספר השעות חוצה את הגבול
הפרטי ששמנו אנחנו נכבה את הטלוויזיה,
גם אם הילדים יפגינו מורת רוח רבה ,כך
עלינו לשאול את עצמנו היכן עובר הגבול
שלנו גם בנושאים שקשורים לאוכל .האם
זה בסדר מבחינתנו שהילדים שלנו למשל
יישתו שתייה מתוקה? וגם אם כן ,האם
נאפשר להם לשתות ממנה ללא הגבלה?
ברב הבתים יהיו גבולות כגון כוס ביום,
כוס בשבוע או למשל רק באירועים .על
הגבול הזה יש לשמור בקפדנות.
תשאלי את עצמך כמה חמור נתפס עבו־
רך לקנות לבתך משהו לא בריא בכל פעם
שאתן יוצאות לבלות .אם את משוכנעת
שזה יפגע בבריאות של הבת שלך ,אני סו־
מכת עלייך שתעמדי בפני הבושה שאת
חשה כשהיא עושה את ה"סצנות" שלה.
אם את לא משוכנעת שזה יפגע בבריאותה,
אני ממליצה לך לא לנסות לסרב לה ואז
להיכנע .כל אי־עמידה שלנו באמירה כל־
שהי או גבול שאנחנו מנסים לשים אבל
לא עמדנו בו ,רק מחלישים את הסמכות
ההורית הכוללת שלנו ומגבירים את קשיי
ההתמודדות שלנו בפעמים הבאות.
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