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"המשולש הורים־ילדים־אוכל
הוא משולש טעון .אנחנו כהורים
מרגישים אחריות לבריאות
הילדים ,ומשייכים אותה למה
שאנחנו נותנים להם לאכול".
רותי אבירי ,הדיאטנית המלווה
את פרויקט "בית בריא",
מנסה לעשות סדר באחת
הנקודות הכי כואבות לנו כהורים:
מה הילדים אוכלים
תהל בלו מנפל ד
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תחחבי
אאלל ת
הוריריםם
שלל הההו
עויויות ש
ככללההטטעו

אנחנו יכולים
 .1המחשבה ש אדם בפני עצמו,
הוא
לשלוט בילד .לו לאכול נכון הוא
ם
והניסיון לגרו בשיתוף פעולה.
תהליך ,שנעשה
שביעות רצון
 .2הבעת חוסר ילד ומהגוף שלו,
מהאכילה של ה ף .ילדים מרגישים
מילים ובשפת גו
ב
את זה.
ילד להיות בעל
ה
 .3ציפייה מ סיפוקים ,שלנו
יכולת לדחות
אין .אין לזה סיכוי.
המבוגרים
יכולת של הילד
 .4אי אמונה ב
תחושות הרעב
את
לווסת לבד עיות שלו .אנחנו
והשובע הטב יודעים יותר טוב
שאנחנו
חושבים הוא רעב או שבע.
ממנו אם
פוצה :היעדר
 .5הטעות הכי נ כשהורים אוכלים
ת .גם
דוגמה אישי ילדים יודעים .אי־
שוקולד בסתר ה ם .ואם מחביאים
סתיר מה
אפשר לה לים את המחבוא.
מהם ,הם מג

"אנחנו שמים לב
לשומן ,לסוכר ,והמלח
נדחק לקרן זווית.
בנושא הזה אני מגלה
המון חורים בידע של
משפחות שמגיעות
אליי .כשמישהו אוכל
חטיף מלוח ,כולם
יודעים שזה לא בריא,
אבל לא יודעים לדמיין
עד כמה מלח יש בזה"

מלכודת הקורנפלקס
לפעמים ,מתברר ,המלח מסתתר במקומות הכי
לא צפויים .הדגנים הכי פשוטים ,אלה שמכילים
כפיות סוכר בכל מנה שלהם ,יכולים להכיל 500
מ"ג נתרן במנה של מאה גרם .תודו שלא חשבתם על
זה .קערית קורנפלקס על הבוקר — וכבר חיסלתם
רבע מתצרוכת הנתרן המומלצת.
גם הסוכר טומן לנו לא מעט מלכודות בתזונה
היומיומית ,שכן בניגוד למה שאפשר לחשוב ,הוא
לא נמצא רק בשוקולד ,ממתקים ,ומזונות שמ־
ראש נתפסים בעינינו כמזיקים" .אנחנו לא רוצים
שהילדים שלנו יאכלו הרבה ממתקים ואנחנו לא
רוצים בעצמנו לצרוך הרבה סוכר .זה תמיד אישיו
אצל משפחות" ,אומרת אבירי" .אבל אנחנו לא תמיד
יודעים איפה עוד יש סוכר".
אבל ראשית ,כדאי לדעת כמה סוכר בכלל כדאי
לנו לצרוך ביום" .בניגוד לאבות מזון כמו פחמימות,
חלבונים ,ויטמינים ומינרלים ,שיש המלצה כמה
צריך לצרוך ביום ,לגבי סוכר ומלח ההמלצה היא
מקסימום מותר לצריכה" ,מסבירה אבירי" .כלומר
יש מספר שלא כדאי לעבור אותו ,וגם לא חייבים
להגיע אליו .ההנחיות התזונתיות אומרות שצריך
שפחות מעשרה אחוז מצריכת האנרגיה הכוללת
שלנו תגיע מסוכר .כלומר בתפריט ש ל  2,000קל�ו
ריות ליום 200 ,קלורית מותר שיבואו מסוכר200 .
קלוריות זה בעצם  10כפיות סוכר .מכאן שמותר
לצרוך עד  10כפיות סוכר ביום".
ועכשיו נעבור למתמטיקה פשוטה :כוס שתייה
מתוקה מכילה בממוצע חמש כפיות סוכר ביום.
הילד שלכם שתה שתי כוסות מיץ ,והנה הוא הגיע
לכמות הסוכר המותרת ביום .הדגנים הכי פשוטים
יכול להכיל שש כפיות סוכר ב־ 100גרם .כף קטשופ
מכילה כפית סוכר" ,וכל זה לפני ממתקים" ,נזעקת
אבירי" .בקיצור ,גם אם הבריאות היא מאוד באג'נדה
של המשפחה ,מאוד קשה להגיע לעשר כפיות סוכר
ביום ,ולא פלא שהילדים צורכים מעבר לזה".
בחוסר הידע לגבי סוכר ומלח ,אבירי מציעה
לטפל באמצעות חינוך שיביא גם לשינוי בהתנהגות
הצרכנית שלנו" .אני ,כיועצת מזון לחברות ,מקפי־
דה ליישם בבית שלי את כל ההמלצות .התעשייה
היום ,כולל חברות מובילות כמו תנובה ,מאוד פו־
עלת בכיוון של שיפור בריאות הצרכן כאג'נדה כנה
ואמיתית שאני גאה להיות חלק ממנה .יש היום תו־
כנית לאומית להפחתת נתרן במזון .למשל בתנובה
יזמו לפני כשנתיים את מהלך המצפן התזונתי ,שב־
מסגרתו תנובה מחויבת להפחית סוכר ומלח בחלק
ניכר ממוצריה .היום אנחנו אחרי שנתיים ,שבמסג־
רתן נחסכו טונות של סוכר ומלח לאוכלוסייה".

"ראיתי אמא שאמרה
לילד עם עודף משקל,
כשכולם שומעים:
'אתה לא חושב
שמספיק כבר עם
תפוחי האדמה האלה?'
זה עלבון צורב ופגיעה
קשה בילד .האמא לא
התכוונה אבל משגע
אותה שילד עם עודף
משקל אוכל עוד ועוד"

רוצים לשאול
את הדיאטנית
שאלות בנוגע
לתזונה משפחתית?
כתבו אלינו:

רוצים שהשף הבריא
ישפר לכם מתכון
משפחתי ,ויהפוך
אותו לבריא יותר?
שלחו אותו אלינו:

b@yedioth.co.il־bait

b@yedioth.co.il־bait

באים רק בגלל הילדים
רוב המשפחות שמגיעות לאבירי כדי לעשות שי־
נוי תזונתי ,מגיעות כשהן מאבחנות שיש בעיה — או
במשקל של אחד או יותר מבני הבית ,או ילד עם
אכילה בררנית במיוחד ,או אלרגיה למזון שמצריכה
התגייסות של כל בני המשפחה לתפריט מיוחד.
"אנשים לא מגיעים ואומרים לי' :אנחנו רוצים
לאכול יותר בריא' .יותר שכיח שבאים בגלל בעיה.
תמיד יש משהו שמניע את הרצון לאכול בריא .גם
אם מדובר בהורים שתמיד רצו להנהיג משטר אכי־
לה בריא בבית ,בדרך כלל רק כשמתעוררת בעיה זה
מניע אותם לעשות מעשה.
"אנשים מגיעים גם אחרי הרבה ניסיונות ,שלא
מנוהלים נכון .הרי כולנו רוצים לאכול בריא ורובנו
יודעים מה זה לאכול בריא ,אז למה זה בכל זאת לא
קורה? כי אנחנו לא מצליחים לנהל את זה בצורה
מסודרת ,לשים את זה בסדר עדיפויות ולהקדיש
לזה את הזמן והאנרגיה שזה דורש .אכילה
נכונה היא לא משהו שאפשר לעשות
1100ההדי
דיבבררוו
ת
בדרך אגב .צריך לעבוד כדי שזה ייתפס
ל
ת
ז
ו
נ
ת
ה
ל
ת
זו
נ
מש
תית ברי ה
בבית".
משפפחחתית
א
ב
ה
רי
א
ה
זה נכון שרוב המשפחות מקבלות
את ההנעה לפעול בגלל בעיה של
.1
החליטו על שינ
הילדים?
בהצהרות מאיי וי אך אל תצאו
"כן .רוב המשפחות מגיעות בגלל
מות .2 .צמצמו
ל
דאגה לילדים ,כשהילד סובל מעודף
מינימום "פינוקי
ם"
ו
ה
כ
ני
סו
או
תם
במגו
משקל או לא אוכל ירקות .המשפט הכי
ון קטן בכל פע
ם .3 .הקפידו
על
נפוץ שאני שומעת זה' :הילד שלי עם
מה נכנס הבית
ה
כ
ב
ר
ב
קנ
עודף משקל ולא מפסיק לאכול' ,או 'הילד
יו
ת
בסופר .4 .שת
שלי רזה ולא אוכל כלום' .יש גם 'הילד
פו את הילדים
בת
כנון ,בקניות וב
רוצה רק פסטה ,אוכל מהר מדי ,לא שותה
ה
כנ
ה.
.5
א
כ
לו
ארוחות מ
מים' .משפטים קלאסיים".
שפחתיות לעי
תי
ם
ת
כדיאטנית קלינית ,גילתה אבירי שעודף
כופות .6 .דאגו
ל
או
וי
ר
ה
ני
נו
ח
ה
המשקל של הילדים גורר לעיתים תכופות
ורגו
עה בזמן שאוכ
תגובות קשות מצד ההורים" .הרבה הורים לא
לים .7 .רוצים
לפנק את היל
מתכוונים ,אבל לפעמים משפט אחד או הרמת
 .8אל תש דים? לא באוכל!
תמשו
גבה אחת יכולים לגרום לילד פגיעה אנושה.
באוכל כשוחד.
 .9ותרו
לצערי הגעתי למסקנה שחלק מפגיעות היל־
על המושג "קי
נו
ח
".
מס
דות הכי קשות ,הגיעו בתום לב מהאנשים הכי
יימים לאכול כ
ששבעים במנה
קרובים לנו .מתוך ההבנה הכואבת הזו אני
ה
עי
קרית .10 .כב
דו
א
ת
רוצה לשפר משפחות".
ת
חו
שו
ה
ת
שובע והרעב ה
תני דוגמה.
טבעיות של כל
ני
ה
ב בית.
ראיתי אמא שאמרה לילד עם עודף משקל,
כשכולם שומעים' :אתה לא חושב שמספיק כבר
עם תפוחי האדמה האלה?' זה עלבון צורב ופגי־
עה קשה בילד .האמא לא התכוונה אבל משגע
אותה שילד עם עודף משקל אוכל עוד ועוד .ככה,
בלי לשים לב ,אנחנו פוגעים בילדים שלנו .אני לא
מתביישת להגיד שאני באה עם חזון ושליחות ,בנסיון
להפיץ דרך הורית נכונה לטיפול בהאכלת ילדים".
אבירי מאמינה שאוכל הוא בלתי נפרד מהמשפ־
חה" .המשולש הורים־ילדים־אוכל זאת מהות המשפ־
חה .זה משולש טעון ,כי אנחנו כהורים מרגישים אח־
ריות על בריאות הילדים ואנחנו בדרך כלל משייכים
את הבריאות למה שאנחנו נותנים להם לאכול".
לוקח זמן לתקן את הטעויות האלה ,אומרת אבי־
רי ,וחשוב לעשות זאת תוך מה שהיא מכנה "כיבוד
האחריות ההורית והילדית .צריך לכבד את האח־
ריות הכפולה הזו .ההורים אחראים מה ומתי אוכ־
לים ,והילד אחראי על האם בכלל אוכל וכמה .אנחנו
חייבים להטיל אחריות על הילדים גם .ומאוד חשוב
לעשות הכל תוך שמירה על הבריאות הנפשית של
הילדים ,כלומר לא לפגוע בהם .האכלה בריאה מת־
נהלת בנינוחות ,ובשלווה ולוקחת בחשבון את הע־
דפות הילד ורואה אותו ,את הרגשות שלו ונותנת
בו אמון".
לא דיברנו על התעמלות.
"חלק מהעניין של שמירה על משקל תקין הוא
גם ביצוע פעילות מהנה ,שאני בכוונה לא קוראת לה
פעילות גופנית .זה חשוב ,אין ספק"† .
צילום :יובל חן

בית
בריא

הדיאטנית הקלינית רותי אבירי מאמינה
שעמוק בפנים ,כולנו יודעים מה צריך
לאכול כדי לשמור על אורח חיים בריא
ועל משקל גוף תקין .הבעיה מתחילה בשלב היישום
— או בתרגום לשפת היום־יום של רבים מאיתנו :לך
תכין סלט עם גבינה בצד לארוחת בוקר ,כשאפשר
לקנות קפה ומאפה שומני ועוד לקבל עודף מעשרה
שקלים.
"אתה לא צריך להיות הורה מוסמך עם תעודות
כדי לדעת מה כדאי לתת לילדים שלך לאכול",
מסבירה אבירי ,המשמשת כדיאטנית תנובה" .אנחנו
מוקפים בהרבה מידע ,ומספיק להיות ילד בכיתה א'
כדי לדעת מה צריך כדי לאכול בריא ומה לא כדאי
לאכול.
התורה הזאת לא מאוד מסובכת .העובדה שזה לא
מתרחש בהרבה בתים לא נוסעת מחוסר ידע ,אלא
מכך שלא יודעים איך ליישם את הידע .נכון ,לפ־
עמים גם חסר ידע ,אבל ברוב המקרים יותר קשה
ליישם על החיים שלנו את ההמלצות התזונתיות".
אז מה הבעיה העיקרית שלנו בתחום התזונה?
"יש מה לאכול ויש איך לאכול .לפעמים אנחנו
פשוט לא יודעים מספיק על המה — אנחנו יודעים
שחשוב לאכול פירות וירקות ,ושלא בריא לצרוך
הרבה שמן ,אבל אנחנו לא תמיד נותנים מספיק דגש
לדברים אחרים .למשל המלח ,שנופל בין הכיסאות.
או הידע שלנו לגבי סוכר .אנחנו יודעים שעדיף לא־
כול חזה עוף מסטייק נוטף שומן ,או עדיף תפוח על
פני פרוסת עוגה ,אבל אנחנו לא תמיד יודעים כמה
סוכר יש במה שהילדים שלנו אוכלים".
סוגיית הסוכר והמלח במזון שלנו מטרידה מאוד
את אבירי ,דיאטנית קלינית מעל  25שנה ויועצת
לחברת תנובה .אבירי ,בעברה דיאטנית במרפאת
סכרת בבית חולים ,היא היום בעלת קליניקה פרטית,
יועצת לחברות מזון וגם למשפחות ובודדים — מבוג־
רים ,בני נוער וילדים" .אבל יותר מהכל ,אני בעיקר
דיאטנית רגועה להורים מודאגים" ,היא צוחקת.
רק ההורים מודאגים ממצבם של הילדים בעלי
המשקל העודף? את לא מודאגת?
"אני לא מודאגת כי לכל דבר יש פתרון .קשה
להאמין ,אבל כלום לא מדאיג אותי .פיתחתי מעין
שפה ,שאני קוראת לה שפת הרוגע־לך .וכשלומדים
את השפה ,מוצאים תשובה לכל דילמה בהיבט ההת־
נהגותי .נכון ,קיים ההיבט הטכני של המזון עצמו,
אבל אכילה נכונה זה לגמרי כללי התנהגות".
וכשאבירי מדברת על התנהגות ,היא מתכוונת
גם לנטייה האוטומטית של רבים מאיתנו לאחוז
במלחייה ולהמליח את המזון שלנו ,או לקנות מו־

צרי מזון עתירי נתרן — מינרל חיוני לגוף האדם
ולפעילותו ,הנמצא בעיקר במלח ובמזונות המכילים
תוספות מלח ,בעיקר מזון מעובד.
"יש נטייה גדולה לא לשים לב למלח" ,היא אומ־
רת בדאגה" .אנחנו שמים לב לשומן ,לסוכר והמלח
נדחק לקרן זווית .בנושא הזה אני מגלה המון חורים
בידע של משפחות שמגיעות אליי .כשמישהו אוכל
חטיף מלוח ,כולם יודעים שזה לא בריא ,אבל לא
יודעים לדמיין עד כמה מלח יש בזה".
אז כמה מלח יש בזה?
"לפעמים שקית קטנה של חטיף יכולה להכיל
חצי מכמות המלח שמותר לצרוך ביום .הצריכה
היומית המומלצת של נתרן היא ע ד  2,000מיל�י
גרם ביום .הבעיה היא שאותו נתרן מסתתר במקו־
מות שאנחנו פחות חושבים עליהם .כשאנחנו אוכ־
לים דברים מלוחים אנחנו מודעים לזה .אם אכלנו
דג מלוח או מלפפון במלח ,אנחנו יודעים שאכלנו
משהו מלוח ,זה גם מסתתר בשם של המאכל .שני
מלפפונים במלח ,למשל ,מכילים  700מ"ג נתרן,
בערך שליש מהכמות היומית שמומלץ לא לעבור".
הבעיה היא שגם בכף סויה תמימה ,זו שאנחנו
מוזגים בנדיבות לקערית הקטנה שליד הסושי ,מכי־
לה כ־ 800מיליגרם נתרן .ומי לא אוכל היום סושי,
ועוד חושב שהוא האוכל הכי בריא שאפשר?

תשאלו את רותי

המתכון שלנו
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אמא
אבא
אוכל

"המשולש הורים־ילדים־אוכל
הוא משולש טעון .אנחנו כהורים
מרגישים אחריות לבריאות
הילדים ,ומשייכים אותה למה
שאנחנו נותנים להם לאכול".
רותי אבירי ,הדיאטנית המלווה
את פרויקט "בית בריא",
מנסה לעשות סדר באחת
הנקודות הכי כואבות לנו כהורים:
מה הילדים אוכלים
תהל בלו מנפל ד
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קוללד
ד:
שוקו
או שו
ביאו

תחחבי
אאלל ת
הוריריםם
שלל הההו
עויויות ש
ככללההטטעו

אנחנו יכולים
 .1המחשבה ש אדם בפני עצמו,
הוא
לשלוט בילד .לו לאכול נכון הוא
ם
והניסיון לגרו בשיתוף פעולה.
תהליך ,שנעשה
שביעות רצון
 .2הבעת חוסר ילד ומהגוף שלו,
מהאכילה של ה ף .ילדים מרגישים
מילים ובשפת גו
ב
את זה.
ילד להיות בעל
ה
 .3ציפייה מ סיפוקים ,שלנו
יכולת לדחות
אין .אין לזה סיכוי.
המבוגרים
יכולת של הילד
 .4אי אמונה ב
תחושות הרעב
את
לווסת לבד עיות שלו .אנחנו
והשובע הטב יודעים יותר טוב
שאנחנו
חושבים הוא רעב או שבע.
ממנו אם
פוצה :היעדר
 .5הטעות הכי נ כשהורים אוכלים
ת .גם
דוגמה אישי ילדים יודעים .אי־
שוקולד בסתר ה ם .ואם מחביאים
סתיר מה
אפשר לה לים את המחבוא.
מהם ,הם מג

"אנחנו שמים לב
לשומן ,לסוכר ,והמלח
נדחק לקרן זווית.
בנושא הזה אני מגלה
המון חורים בידע של
משפחות שמגיעות
אליי .כשמישהו אוכל
חטיף מלוח ,כולם
יודעים שזה לא בריא,
אבל לא יודעים לדמיין
עד כמה מלח יש בזה"

מלכודת הקורנפלקס
לפעמים ,מתברר ,המלח מסתתר במקומות הכי
לא צפויים .הדגנים הכי פשוטים ,אלה שמכילים
כפיות סוכר בכל מנה שלהם ,יכולים להכיל 500
מ"ג נתרן במנה של מאה גרם .תודו שלא חשבתם על
זה .קערית קורנפלקס על הבוקר — וכבר חיסלתם
רבע מתצרוכת הנתרן המומלצת.
גם הסוכר טומן לנו לא מעט מלכודות בתזונה
היומיומית ,שכן בניגוד למה שאפשר לחשוב ,הוא
לא נמצא רק בשוקולד ,ממתקים ,ומזונות שמ־
ראש נתפסים בעינינו כמזיקים" .אנחנו לא רוצים
שהילדים שלנו יאכלו הרבה ממתקים ואנחנו לא
רוצים בעצמנו לצרוך הרבה סוכר .זה תמיד אישיו
אצל משפחות" ,אומרת אבירי" .אבל אנחנו לא תמיד
יודעים איפה עוד יש סוכר".
אבל ראשית ,כדאי לדעת כמה סוכר בכלל כדאי
לנו לצרוך ביום" .בניגוד לאבות מזון כמו פחמימות,
חלבונים ,ויטמינים ומינרלים ,שיש המלצה כמה
צריך לצרוך ביום ,לגבי סוכר ומלח ההמלצה היא
מקסימום מותר לצריכה" ,מסבירה אבירי" .כלומר
יש מספר שלא כדאי לעבור אותו ,וגם לא חייבים
להגיע אליו .ההנחיות התזונתיות אומרות שצריך
שפחות מעשרה אחוז מצריכת האנרגיה הכוללת
שלנו תגיע מסוכר .כלומר בתפריט ש ל  2,000קל�ו
ריות ליום 200 ,קלורית מותר שיבואו מסוכר200 .
קלוריות זה בעצם  10כפיות סוכר .מכאן שמותר
לצרוך עד  10כפיות סוכר ביום".
ועכשיו נעבור למתמטיקה פשוטה :כוס שתייה
מתוקה מכילה בממוצע חמש כפיות סוכר ביום.
הילד שלכם שתה שתי כוסות מיץ ,והנה הוא הגיע
לכמות הסוכר המותרת ביום .הדגנים הכי פשוטים
יכול להכיל שש כפיות סוכר ב־ 100גרם .כף קטשופ
מכילה כפית סוכר" ,וכל זה לפני ממתקים" ,נזעקת
אבירי" .בקיצור ,גם אם הבריאות היא מאוד באג'נדה
של המשפחה ,מאוד קשה להגיע לעשר כפיות סוכר
ביום ,ולא פלא שהילדים צורכים מעבר לזה".
בחוסר הידע לגבי סוכר ומלח ,אבירי מציעה
לטפל באמצעות חינוך שיביא גם לשינוי בהתנהגות
הצרכנית שלנו" .אני ,כיועצת מזון לחברות ,מקפי־
דה ליישם בבית שלי את כל ההמלצות .התעשייה
היום ,כולל חברות מובילות כמו תנובה ,מאוד פו־
עלת בכיוון של שיפור בריאות הצרכן כאג'נדה כנה
ואמיתית שאני גאה להיות חלק ממנה .יש היום תו־
כנית לאומית להפחתת נתרן במזון .למשל בתנובה
יזמו לפני כשנתיים את מהלך המצפן התזונתי ,שב־
מסגרתו תנובה מחויבת להפחית סוכר ומלח בחלק
ניכר ממוצריה .היום אנחנו אחרי שנתיים ,שבמסג־
רתן נחסכו טונות של סוכר ומלח לאוכלוסייה".

"ראיתי אמא שאמרה
לילד עם עודף משקל,
כשכולם שומעים:
'אתה לא חושב
שמספיק כבר עם
תפוחי האדמה האלה?'
זה עלבון צורב ופגיעה
קשה בילד .האמא לא
התכוונה אבל משגע
אותה שילד עם עודף
משקל אוכל עוד ועוד"

רוצים לשאול
את הדיאטנית
שאלות בנוגע
לתזונה משפחתית?
כתבו אלינו:

רוצים שהשף הבריא
ישפר לכם מתכון
משפחתי ,ויהפוך
אותו לבריא יותר?
שלחו אותו אלינו:

b@yedioth.co.il־bait

b@yedioth.co.il־bait

באים רק בגלל הילדים
רוב המשפחות שמגיעות לאבירי כדי לעשות שי־
נוי תזונתי ,מגיעות כשהן מאבחנות שיש בעיה — או
במשקל של אחד או יותר מבני הבית ,או ילד עם
אכילה בררנית במיוחד ,או אלרגיה למזון שמצריכה
התגייסות של כל בני המשפחה לתפריט מיוחד.
"אנשים לא מגיעים ואומרים לי' :אנחנו רוצים
לאכול יותר בריא' .יותר שכיח שבאים בגלל בעיה.
תמיד יש משהו שמניע את הרצון לאכול בריא .גם
אם מדובר בהורים שתמיד רצו להנהיג משטר אכי־
לה בריא בבית ,בדרך כלל רק כשמתעוררת בעיה זה
מניע אותם לעשות מעשה.
"אנשים מגיעים גם אחרי הרבה ניסיונות ,שלא
מנוהלים נכון .הרי כולנו רוצים לאכול בריא ורובנו
יודעים מה זה לאכול בריא ,אז למה זה בכל זאת לא
קורה? כי אנחנו לא מצליחים לנהל את זה בצורה
מסודרת ,לשים את זה בסדר עדיפויות ולהקדיש
לזה את הזמן והאנרגיה שזה דורש .אכילה
נכונה היא לא משהו שאפשר לעשות
1100ההדי
דיבבררוו
ת
בדרך אגב .צריך לעבוד כדי שזה ייתפס
ל
ת
ז
ו
נ
ת
ה
ל
ת
זו
נ
מש
תית ברי ה
בבית".
משפפחחתית
א
ב
ה
רי
א
ה
זה נכון שרוב המשפחות מקבלות
את ההנעה לפעול בגלל בעיה של
.1
החליטו על שינ
הילדים?
בהצהרות מאיי וי אך אל תצאו
"כן .רוב המשפחות מגיעות בגלל
מות .2 .צמצמו
ל
דאגה לילדים ,כשהילד סובל מעודף
מינימום "פינוקי
ם"
ו
ה
כ
ני
סו
או
תם
במגו
משקל או לא אוכל ירקות .המשפט הכי
ון קטן בכל פע
ם .3 .הקפידו
על
נפוץ שאני שומעת זה' :הילד שלי עם
מה נכנס הבית
ה
כ
ב
ר
ב
קנ
עודף משקל ולא מפסיק לאכול' ,או 'הילד
יו
ת
בסופר .4 .שת
שלי רזה ולא אוכל כלום' .יש גם 'הילד
פו את הילדים
בת
כנון ,בקניות וב
רוצה רק פסטה ,אוכל מהר מדי ,לא שותה
ה
כנ
ה.
.5
א
כ
לו
ארוחות מ
מים' .משפטים קלאסיים".
שפחתיות לעי
תי
ם
ת
כדיאטנית קלינית ,גילתה אבירי שעודף
כופות .6 .דאגו
ל
או
וי
ר
ה
ני
נו
ח
ה
המשקל של הילדים גורר לעיתים תכופות
ורגו
עה בזמן שאוכ
תגובות קשות מצד ההורים" .הרבה הורים לא
לים .7 .רוצים
לפנק את היל
מתכוונים ,אבל לפעמים משפט אחד או הרמת
 .8אל תש דים? לא באוכל!
תמשו
גבה אחת יכולים לגרום לילד פגיעה אנושה.
באוכל כשוחד.
 .9ותרו
לצערי הגעתי למסקנה שחלק מפגיעות היל־
על המושג "קי
נו
ח
".
מס
דות הכי קשות ,הגיעו בתום לב מהאנשים הכי
יימים לאכול כ
ששבעים במנה
קרובים לנו .מתוך ההבנה הכואבת הזו אני
ה
עי
קרית .10 .כב
דו
א
ת
רוצה לשפר משפחות".
ת
חו
שו
ה
ת
שובע והרעב ה
תני דוגמה.
טבעיות של כל
ני
ה
ב בית.
ראיתי אמא שאמרה לילד עם עודף משקל,
כשכולם שומעים' :אתה לא חושב שמספיק כבר
עם תפוחי האדמה האלה?' זה עלבון צורב ופגי־
עה קשה בילד .האמא לא התכוונה אבל משגע
אותה שילד עם עודף משקל אוכל עוד ועוד .ככה,
בלי לשים לב ,אנחנו פוגעים בילדים שלנו .אני לא
מתביישת להגיד שאני באה עם חזון ושליחות ,בנסיון
להפיץ דרך הורית נכונה לטיפול בהאכלת ילדים".
אבירי מאמינה שאוכל הוא בלתי נפרד מהמשפ־
חה" .המשולש הורים־ילדים־אוכל זאת מהות המשפ־
חה .זה משולש טעון ,כי אנחנו כהורים מרגישים אח־
ריות על בריאות הילדים ואנחנו בדרך כלל משייכים
את הבריאות למה שאנחנו נותנים להם לאכול".
לוקח זמן לתקן את הטעויות האלה ,אומרת אבי־
רי ,וחשוב לעשות זאת תוך מה שהיא מכנה "כיבוד
האחריות ההורית והילדית .צריך לכבד את האח־
ריות הכפולה הזו .ההורים אחראים מה ומתי אוכ־
לים ,והילד אחראי על האם בכלל אוכל וכמה .אנחנו
חייבים להטיל אחריות על הילדים גם .ומאוד חשוב
לעשות הכל תוך שמירה על הבריאות הנפשית של
הילדים ,כלומר לא לפגוע בהם .האכלה בריאה מת־
נהלת בנינוחות ,ובשלווה ולוקחת בחשבון את הע־
דפות הילד ורואה אותו ,את הרגשות שלו ונותנת
בו אמון".
לא דיברנו על התעמלות.
"חלק מהעניין של שמירה על משקל תקין הוא
גם ביצוע פעילות מהנה ,שאני בכוונה לא קוראת לה
פעילות גופנית .זה חשוב ,אין ספק"† .
צילום :יובל חן

בית
בריא

הדיאטנית הקלינית רותי אבירי מאמינה
שעמוק בפנים ,כולנו יודעים מה צריך
לאכול כדי לשמור על אורח חיים בריא
ועל משקל גוף תקין .הבעיה מתחילה בשלב היישום
— או בתרגום לשפת היום־יום של רבים מאיתנו :לך
תכין סלט עם גבינה בצד לארוחת בוקר ,כשאפשר
לקנות קפה ומאפה שומני ועוד לקבל עודף מעשרה
שקלים.
"אתה לא צריך להיות הורה מוסמך עם תעודות
כדי לדעת מה כדאי לתת לילדים שלך לאכול",
מסבירה אבירי ,המשמשת כדיאטנית תנובה" .אנחנו
מוקפים בהרבה מידע ,ומספיק להיות ילד בכיתה א'
כדי לדעת מה צריך כדי לאכול בריא ומה לא כדאי
לאכול.
התורה הזאת לא מאוד מסובכת .העובדה שזה לא
מתרחש בהרבה בתים לא נוסעת מחוסר ידע ,אלא
מכך שלא יודעים איך ליישם את הידע .נכון ,לפ־
עמים גם חסר ידע ,אבל ברוב המקרים יותר קשה
ליישם על החיים שלנו את ההמלצות התזונתיות".
אז מה הבעיה העיקרית שלנו בתחום התזונה?
"יש מה לאכול ויש איך לאכול .לפעמים אנחנו
פשוט לא יודעים מספיק על המה — אנחנו יודעים
שחשוב לאכול פירות וירקות ,ושלא בריא לצרוך
הרבה שמן ,אבל אנחנו לא תמיד נותנים מספיק דגש
לדברים אחרים .למשל המלח ,שנופל בין הכיסאות.
או הידע שלנו לגבי סוכר .אנחנו יודעים שעדיף לא־
כול חזה עוף מסטייק נוטף שומן ,או עדיף תפוח על
פני פרוסת עוגה ,אבל אנחנו לא תמיד יודעים כמה
סוכר יש במה שהילדים שלנו אוכלים".
סוגיית הסוכר והמלח במזון שלנו מטרידה מאוד
את אבירי ,דיאטנית קלינית מעל  25שנה ויועצת
לחברת תנובה .אבירי ,בעברה דיאטנית במרפאת
סכרת בבית חולים ,היא היום בעלת קליניקה פרטית,
יועצת לחברות מזון וגם למשפחות ובודדים — מבוג־
רים ,בני נוער וילדים" .אבל יותר מהכל ,אני בעיקר
דיאטנית רגועה להורים מודאגים" ,היא צוחקת.
רק ההורים מודאגים ממצבם של הילדים בעלי
המשקל העודף? את לא מודאגת?
"אני לא מודאגת כי לכל דבר יש פתרון .קשה
להאמין ,אבל כלום לא מדאיג אותי .פיתחתי מעין
שפה ,שאני קוראת לה שפת הרוגע־לך .וכשלומדים
את השפה ,מוצאים תשובה לכל דילמה בהיבט ההת־
נהגותי .נכון ,קיים ההיבט הטכני של המזון עצמו,
אבל אכילה נכונה זה לגמרי כללי התנהגות".
וכשאבירי מדברת על התנהגות ,היא מתכוונת
גם לנטייה האוטומטית של רבים מאיתנו לאחוז
במלחייה ולהמליח את המזון שלנו ,או לקנות מו־

צרי מזון עתירי נתרן — מינרל חיוני לגוף האדם
ולפעילותו ,הנמצא בעיקר במלח ובמזונות המכילים
תוספות מלח ,בעיקר מזון מעובד.
"יש נטייה גדולה לא לשים לב למלח" ,היא אומ־
רת בדאגה" .אנחנו שמים לב לשומן ,לסוכר והמלח
נדחק לקרן זווית .בנושא הזה אני מגלה המון חורים
בידע של משפחות שמגיעות אליי .כשמישהו אוכל
חטיף מלוח ,כולם יודעים שזה לא בריא ,אבל לא
יודעים לדמיין עד כמה מלח יש בזה".
אז כמה מלח יש בזה?
"לפעמים שקית קטנה של חטיף יכולה להכיל
חצי מכמות המלח שמותר לצרוך ביום .הצריכה
היומית המומלצת של נתרן היא ע ד  2,000מיל�י
גרם ביום .הבעיה היא שאותו נתרן מסתתר במקו־
מות שאנחנו פחות חושבים עליהם .כשאנחנו אוכ־
לים דברים מלוחים אנחנו מודעים לזה .אם אכלנו
דג מלוח או מלפפון במלח ,אנחנו יודעים שאכלנו
משהו מלוח ,זה גם מסתתר בשם של המאכל .שני
מלפפונים במלח ,למשל ,מכילים  700מ"ג נתרן,
בערך שליש מהכמות היומית שמומלץ לא לעבור".
הבעיה היא שגם בכף סויה תמימה ,זו שאנחנו
מוזגים בנדיבות לקערית הקטנה שליד הסושי ,מכי־
לה כ־ 800מיליגרם נתרן .ומי לא אוכל היום סושי,
ועוד חושב שהוא האוכל הכי בריא שאפשר?

תשאלו את רותי

המתכון שלנו
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