
איך מקצצים בפחמימות:

 4 טיפים שאתם חייבים ליישם כדי לצרוך פחות פחמימות
פחמימות הינן רכיב תזונתי חשוב הנמצא בסוגים רבים של 
תזונתיים,  סיבים  רכיבים:  משלושה  מורכב  והוא  מאכלים, 

עמילן וסוכר.
בעוד  מורכבות,  פחמימות  הם  ועמילן  תזונתיים  סיבים 
שסוכר הוא פחמימה פשוטה. פחמימות פשוטות, כמו אלה 
בוודאי  שאתם  ובצ'יפס,  בממתקים  בעוגיות,  שנמצאות 
אוהבים, הן אולי טעימות ומספקות תחושה של עונג, אבל 
בטווח  בריאותכם  למען  תזונתי  ערך  כל  מספקות  אינן  הן 

הארוך. 
יכול  שגופכם  מכפי  פחמימות  יותר  צורכים  אתם  אם 
להשתמש או לאחסן, הגוף שלכם ממיר אותן לתאי שומן, 
נחוצה  אינה  הזו  האנרגיה  אם  אבל  עתידי.  שימוש  לצורך 
לגוף, היא ממשיכה להישאר בתאי השומן. עודף פחמימות 
לעלייה  הזמן,  עם  להוביל,  עשוי  ארוחה,  מכל  המצטבר 
הרבה  כך  בכל  נמצאות  שפחמימות  מאחר  במשקל. 
מאכלים, ומפני שכל כך קשה לעמוד בפניהן, כמעט בלתי 

אפשרי לומר "לא" לפחמימות. 
פחמימות  דלת  שדיאטה  מלמדים  מחקרים  זאת,  לעומת 

עשויה:
- להפחית את תחושת הרעב.

- להוביל לצריכה מופחתת של קלוריות.
- לעזור להפחית במשקל, יותר מאשר דיאטות אחרות. 

דיאטה דלת פחמימות היא כזו שמגבילה את הפחמימות, 
ובלחם.  בין היתר במאכלים ממותקים, בפסטה  הנמצאות 
במקום לצרוך פחמימות, דיאטה כזו מבוססת על מזון מלא 

הכולל חלבונים ממקור טבעי, שומנים וירקות.
לקצץ  לכם  שיעזרו  פשוטים  טיפים  כמה  לפניכם 

בפחמימות מבלי להרגיש שאתם מוגבלים על-ידי דיאטה:

1. הימנעו ממשקאות ממותקים 
להכיל  עשויים  פירות,  מיצי  כמו  בריאים,  משקאות  אפילו 
בפחמימות  עשיר  הינו  פרי  סוכר  סוכר.  של  גדולה  כמות 
טובה  דרך  היא  פירות  מיצי  משתיית  והימנעות  פשוטות, 

להפחית בצריכת הפחמימות.
גם משקאות ממותקים, כמו משקאות  פירות,  מיצי  מלבד 
קלים, משקאות אנרגיה, תה וקפה שהומתקו בסוכר – הינם 
וצריכה  גדולה,  בכמות  סוכר  מכילים  הם  בריאים.  לא 
בפני  לעמידות  מוגבר  לסיכון  קשורה  שלהם  מוגזמת 

אינסולין, לסוכרת מסוג 2 ולהשמנת יתר.
הימנעות  קלוריות,  דלת  בדיאטה  לפצוח  החלטתם  אם 
הרשימה  בראש  להיות  אמורה  ממותקים  ממשקאות 
שלכם. מיצאו חלופות למשקאות המכילים סוכר, כמו מים 
מוגזים, או מים עם חליטת פירות יער, כדי ליהנות ממתיקות 
ומינרלים. אפשרות אחרת  ויטמינים  גם  טבעית המספקת 

היא להוסיף כמות קטנה של ממתיק ללא קלוריות, 
כמו ® SunnyDew של סאנריידר, כדי לחזק את הטעם של 
מאכלים ומשקאות, אם אתם רוצים ליהנות ממשקה מרענן 

וטעים. 

2. הישארו שבעים על-ידי צריכת שומנים בריאים
יותר  ל"אכילת  נרדפת  מילה  אינה  כלל  בדרך  "דיאטה" 
הפחמימות,  בצריכת  מצמצמים  אתם  כאשר  אבל  שומן", 

תצטרכו לפצות על הקלוריות ממקור אחר.
רוויים.  בלתי  ושומנים   3 אומגה  כוללים  בריאים  שומנים 
שומני אומגה 3 הם סוג של חומצות שומן רב בלתי רוויות, 
ולתמוך  הכולסטרול  רמות  את  להוריד  עוזרות  אשר 
בבריאות הלב, בעוד שחומצות שומן חד בלתי רוויות עוזרות 

להגדיל את ה-HDL, הכולסטרול ה"טוב" שבגופכם. 
יכולה  בריאים  שומנים  עם  פחמימות  דלי  מאכלים  הכנת 
תחושת  את  להגביר  המאכלים,  של  טעמם  את  לשפר 

השובע ולתרום לבריאותכם. לכן, בפעם הבאה שאתם 

הקניות  לרשימת  להכניס  זכרו  מצרכים,  לקנות  יוצאים 
שלכם את המזונות הבאים:

 שמן זית / שמן קוקוס
 אגוזים

 אבוקדו
 דגים שמנים

 זרעי פשתן
שומנים בריאים לא רק מוסיפים טעם אלא מעניקים לכם 
אנרגיה מספיקה לקראת היום שלפניכם, שכן שומן מחליף 
מ-50%  למעלה  מהווה  כלל  ובדרך  מהפחמימות  חלק 

מהקלוריות בדיאטה דלת פחמימות. 

3. לכו על פחמימות מורכבות 
הוא לבחור  לכן המפתח  לזו,  זו  דומות  כל הפחמימות  לא 
לחלוטין.  מהן  להימנע  במקום  הנכונות,  הפחמימות  את 
פחמימות מורכבות מכילות הרבה יותר נוטריינטים מאשר 
גבוהה  בהם  התזונתיים  הסיבים  רמת  פשוטות.  פחמימות 
והן מתעכלות מהר יותר. זה גורם להן להיות יותר משביעות, 

מה שאומר שהן אפשרות טובה לצורך בקרת משקל. 
חשיבות  יש  לצרוך,  פחמימות  אילו  בוחרים  כשאתם  לכן, 

למה שאתם בוחרים.
הבאות,  המורכבות  הפחמימות  את  שכללתם  בטוחים  היו 

כחלק משגרת התזונה שלכם:
 דגנים מלאים כמו קינואה, אורז חום, 

     פסטה מחיטה מלאה.
 ירקות עשירים בסיבים תזונתיים כמו ברוקולי, 

     גזר, סלק, תרד וזוקיני.
 פירות עשירים בסיבים תזונתיים כמו תפוחים, 

     פירות יער ובננות.
כדאי לכם לשקול להשלים את הפערים התזונתיים שלכם 
הגדושה  מרוכזת,  אבקה  סאנריידר,  של   NuPlus® עם 
 ,3 באומגה  אמינו,  בחומצות  בוויטמינים,  חיוניים,  בנוטריינטים 
תוספת  ללא  זאת  וכל   – חמצון  ובנוגדי  בביופלבנואידים 

ממתיקים, סוכרים או שומנים. 

4. אכלו הרבה מזון עשיר בחלבונים
תזדקקו  פחמימות,  בצריכת  מקצצים  אתם  כאשר 
חשוב  שבעים.  להישאר  לכם  שיעזרו  אחרים  למאכלים 
אשר  מעובד,  בשר  (לא  איכותי  חלבון  של  מקורות  לבחור 

יכול להכיל גם סוכר ופחמימות אחרות).
חלבון מעודד שחרור של "הורמון השובע", אשר מפחית את 
תחושת הרעב, עוזר להילחם בכמיהה למיני מזון מסוימים, 

ומגן על מסת השריר בתהליך הירידה במשקל. 
יעניק  וגם  שבעים  להישאר  לכם  יעזור  בחלבון  עשיר  מזון 
לכם יתרונות בריאותיים. מקורות רבים של חלבון עשירים 
חיוניים  ובנוטריינטים  חמצון,  בנוגדי  אמינו,  בחומצות  גם 

אחרים, והנה כמה דוגמאות:
 ביצים

 יוגורט יווני
 אגוזים וזרעים

 קטניות, שעועית ועדשים
הטופו,        של  משפחה  (קרוב  טמפה  טופו,  סויה,  חלבון   
על  מבוסס  הטמפה  התססה.  שעברו  סויה  פולי  העשוי 
סיבים  של  רבה  כמות  מכיל  כן  ועל  שלמים  סויה  פולי 

תזונתיים וחלבון).
 בשרים רזים, כמו דג ועוף

מאכלים אלה עוזרים גם להגביר את קצב חילוף החומרים 
האכילה,  לאחר  בדם  סוכר  של  תקינות  רמות  על  ולשמור 
לאחר  מזון"  ב"תרדמת  לשקוע  מכם  למנוע  שעוזר  מה 

ארוחת הצהריים.

יתרונות  כבעלת  ידועה  פחמימות  דלת  דיאטה  כי  *אף 
או  לתזונה  למומחה  לפנות  חשוב  עדיין  רבים,  מוכחים 
לרופא בנוגע לתוכנית דיאטה, במידה שיש לכם היסטוריה 
בהווה.  רפואית  סובלים מבעיה  או שאתם  כלשהי  רפואית 
התייעצו עם רופא בנוגע לכל שינוי תרופתי או שינוי רלבנטי 

בסגנון החיים שלהם. 


