
 
  

 

תזונה לדוגמא  ייטתפר

 לפי חישוב קלורי
  -  בנות נוער המתאמנות בקבוצת הכנה לצבאל -

  



 
 

 כללי :

 20%-ו מהבנים 10%-כ מהן סובלים: ההתבגרות בגיל נפוצות אכילה הפרעות .1

 נתון שהנוער העוןבדה אלא, ההתחלתי המשקל לא הוא להפרעות הבסיס. מהבנות

 צמצום שהיא, אנורקסיה נמנית אלה הפרעות עם. הרזון סביב הנוצר הלחץ להשפעת

 אנורקטיים נוער בני. במשקל מוגזמת להפחתה הגורמים, מזון של ודחייה

 משקלם ולמרות, ממזון ונרתעים ארוחות על פוסחים, וקלוריות מזון לגבי אובססיביים

 .דיאטטי אוכל ואוכלים" שמנים" מרגישים הנמוך

 בגיל, הגדילה בקצב ותלויה, לאחר אחד מאדם שונה זה בגיל הקלוריות צריכת .2

 גדולים כך כל בפערים מדובר. הגופנית הפעילות וברמת( הגדילה אחוז) העצמות

 .לכולם אחד מדף תפריט לבנות מאפשרים שלא

 בנים אצל: שומן לתאי הגוף מסת בין יחס בגלל מבנות קלוריות יותר צורכים בנים .3

 לכל קלוריות 40-50 הצריכה בנות ואצל גוף ג"ק לכל קלוריות 50-65 ל תגיע הצריכה

 לשמור כדי רק קלוריות 4,000 ביום להוציא יכול אתלטי 15 בן נער כלומר. גוף ג"ק

 כדי 2,000-מ פחות צריכה, הגיל באותו, במיוחד פעילה לא נערה ואילו, משקלו על

 .במשקל להעלות לא

4.  

 

 ?לאכול כדאי מה -המלצות כלליות 

 .ביום מסוננים/  מינרליים מים כוסות 8 לפחות לשתות -

 .מלפפונים, סלרי, עגבניות, גזר מיץ כגון טבעיים יםמיצ לשתות -

 וכף לימון מיץ כף להוסיף. לפחות ביום פעמיים שונים צבעים 5-מ ירקות סלט לאכול -

 (.חומציות 1% עד) כתית זית שמן

 .קליפתם על פירות/  ירקות לאכול כדאי חטיפים במקום -

 .כבדות מארוחות להימנע עדיף -

 בדם טובה סוכר רמת על לשמור כדי, שעות 3-ב פעם קטנות ארוחות לאכול כדאי -

 .סוכר מנפילות ולהימנע

 בצריכת מיעוט/בהימנעות דוגלת הנטורופתית הגישה, הקונבנציונלית לגישה בניגוד -

 .בעייתיים מהפחות נחשב עיזים יוגורט – כן ואם חלב מוצרי

 בריאים נחשבים ים דגי(. אדום בשר בפרט) בשר מאכלי במיעוט גם דוגלת זו גישה -

 יחסית



 
 טונה, מקרל, הליבוט, סול, סלמון) וקרים עמוקים במים הגדלים דגים לצרוך מומלץ -

 באים אחריהם. מדי שמנים בריכה דגי בעוד'(, וכד

 .רזה ובשר הודו, עוף מומלצים דגים אחרי שנייה בעדיפות -

 רוצה שלא למי, אורגניים בשר מוצרי גם, האורגניות ברשתות בעיקר, בשוק קיימים -

 .עבורם לשלם ומוכן בשרים על לוותר

 .השומן את שסופגים לחם בפירורי לצפות ולא ושומן עור להסיר כדאי מקרה בכל -

 .קטניות או( מלא אורז, מלא לחם) מלאות פחמימות לאכול הארוחות ברוב -

 באריזה עדיף. והמוח הלב בריאות על לשמור המסייע, מריר שוקולד לאכול אפשר -

 .מדי גדולה כמות ולאכול להתפתות לא כדי, מחבילה ולא אישית

 פחמימות לצרוך ממתקים במקום כדאי מחזורית קדם מתסמונת הסובלות לבנות -

 .וזיכרון ריכוז, עירנות, רוח מצב המשפר הסרוטונין רמת את המעלות, מלאות

 

 

 

 

 

 ?מומלץ לא מה

 .ארוחות על לדלג לא -

 .בוקר ארוחת על לוותר לא -

 .עיקרי למזון פוד אנק`ג להפוך לא -

 .לבן סוכר עם מוצרים בצריכת האפשר ככל להמעיט -

 '(.וכד מטוגן בשר, מטוגן חציל, פלאפל, יפס'צ) מטוגן ממזון להימנע -

, כתית זית שמן, קטשופ, עגבניות רסק להעדיף) וממיונז שמנים מרטבים להימנע -

 (.סויה ורוטב טבעי מיונז, טבעי חומץ

 כלי בתפקוד הפוגע דבר דם לחץ מעלים הם כי, מלוחים ומחטיפים מהמלחה להימנע -

 .מלוחה בוטנים מחמאת להימנע בפרט. ובמוח בלב, דם

 .התריס בלוטת לתפקוד להפריע שעלול מחרדל להימנע -

 '.וכד גלידות, סוכריות, חלב שוקולד: ממתקים ובאכילת בקינוחים להמעיט -



 
 ברזל ולאיבוד לשיתון הגורמים'(, וכד קולה, קפה) קפאין המכילים ממשקאות להימנע -

 .מהמזון הנספג וסידן

 וחטיפים מאפים, בורקסים, ועוגיות עוגות(: מרגרינה) טרנס בשומני להמעיט -

 .שמנים/מתוקים

 .בחטיפים למשל המצויים בעייתיים מזון בתוספי להמעיט -

 .ממותקים משקאות שתיית למינימום להפחית -

 .ונקניקיות נקניקים, שמנים רטבים, שמן בשר: שמן אוכל להגביל -

, פחמים) גחלים על שהוכן ובשר, מעושן דג, מעושן בשר כמו, עושןמ מאוכל להימנע -

 (.ב"וכיו מנגל

  



 

 

 אימונים בשבוע 2מעל  למתאמנת 1800דוגמא לתפריט תזונה לפי 

 :בוקר ארוחת

 קלוריות 80 דגנים חטיף/ קל לחם פרוסות 2/ ברנפלקס כוס 1:  פחמימה מנת 1

 3% יוגורט גביע 1/  5% גבינה כפות 4/ בשקית שוקו+  3% חלב כוס: חלב חלבון מנות 2

 ומלפפון שרי עגבניות – שונים סוגים 2 לפחות:  ירקות

  

 :ראשונה הפסקה ארוחת

 קלמנטינות 2: פרי 1 יוגורט: חלב חלבון 1 קלוריות 80 אנרגיה חטיף:  פחמימה מנת 1

 .ופרי קל לייט עמק צהובה גבינה פרוסת+  קל לחם פרוסות 2 -מ טוסט סנדוויץ  - או

  

 :שנייה הפסקה ארוחת

 עץ תפוח: פרי מנת 1

 אשל גביע: חלב מנת 1

  

 :צהריים ארוחת

 טונה קופסת(/ בשבוע פעמיים עד) מטוגן עוף שניצל/  עוף שיפודי 3: בשר חלבון מנת 1.5

 בקר סטייק גרם 200(/ השמן ללא) בשמן

 דרה'מג כוס חצי/ פסטה כוס חצי/ פירה כפות 3: פחמימה מנת 1

 שומן מנות 2

 ירקות

  

 

 



 

 :ביניים ארוחת

 טבעי ביס פריכיות 10/ קל לחם פרוסות 2/ בר פתי 2: פחמימה מנת 1

 גבינה/ ביס עמק עיגולי 3/ וממתיק קקאו, 1% חלב בסיס על שוקו כוס: חלב חלבון מנת 1

3% 

 בננה: פרי

  

 :ערב ארוחת

 קל לחם פרוסות 3: פחמימה מנות 1.5

 לייט נעמה משולשי 2+  חביתה: חלבון מנת 1.5

 זית שמן/ אבוקדו: שומן מנת 1

 הירקות ובסוגי בצבעים לגיוון לב לשים יש: ירקות

 / טופו עוף עם מוקפצים וירקות נודלס של עשירה צלחת - או 

  

 :לילה ארוחת

 קל לחם פרוסות 2/ בייגלה 12/ שמן ללא פופקורן כוסות 2: פחמימה מנת 1

 חומוס כף או פסטרמה פרוסות 4/ תבלינים עם גבינה מטבל/ קשה ביצה: חלב חלבון מנת 1

 פרי

 

 

 

 

 

 



 

 קלוריות ליום  1800 לפידוגמא לתפריט תזונה 

 :בוקר

 רק. המתוקים או הצבעוניים לא. )  קורנפלקס או ברנפלקס אחת כוס+    קל לחם פרוסות 2

 1+  . שומן 11/2% עד יוגורט או 5% לבנה גבינה גביע+ ½  ( פשוטים היותר, הרגילים

 ומלפפון פלפל, עגבנייה

 : ביניים

 2+ שומן 11/2% עד יופלה מעדן או.(  המחיר ירד כי כדאי כעת) שומן  3%' קוטג קופסת½  

 שתי או. משמשים 2ו( ענבים 15 עד) קטן ענבים אשכול לאכול מאד נחמד היום. פרי מנות

 . אבטיח או מילון קוביות כוסות

  : צהרים

+  מבושלים ירקות+  לייט רוטב כפות 2/ טחינה סלט כף 1/ זית שמן כפית 1+   ירקות סלט

 או בגריל או אפוי רזה דג גרם 200 או בתנור עוף¼  או בגריל עוף חזה+  קוסקוס וחצי כוס

 .שומן דלת פסטראמה' גר 200 עד

 :ביניים

 .רומני חצילים סלט או  תורכי  סלט כף עם קל לחם פרוסות 2 

 :ערב

  מלא מאורז אורז פריכיות 4+   5% ביס עמק יחידת 2+    במים טונה קופסה½    או ביצה 1 

 רוטב כפות 2/ טחינה סלט כף 1/ זית שמן כפית 1+   חופשי ירקות+  קל לחם פרוסות 4 או

 פרי מנת 1 + לייט

 :לילה

 דלת" שמנת" גלידת וביניהם ביסקוויטים נימ חדשה קסטה. ) נסטלה של סקיניקאו קסטה

 .  שומן

  

 

 

 



 

 קלוריות 1500 תזונה לפי תפריטדוגמא ל

 בוקר ארוחת

 צמחים תה

 וקינמון מפוררים מלך אגוזי 2 עם 1% חלב בסיס על( כפות 3) סולת דייסת

 בננה + שתי כפות גרנולה 

  

 ביניים ארוחת

 יחידת פרי  1

 לא משנה איזו חברה -  3%' קוטג גבינת קופסה 1/2

 פריכיות עם ריבה קלה  3/  קל לחם' פר סובין לחמית 1

  

 צהריים ארוחת

 כורכום מעט+  כתומים ירקות מרק

 כוס עדשים  1/  עגבניות ברוטב בורגול כוס 1

 / יחידת חזה עוף בתנור  שומן 5% עד מהסדרה  טבעול  שניצל יחידות 2

  

 ביניים ארוחת

 (חלב עם מחממים תבלינים תה) הודי צאי

עם  3%/ יוגורט ה / סילאן / דבש פרוסות לחם קל + ריבה קל 2/  חומוס כפות 2+  קל לחם פרוסות 2

 כפות גרנולה  3

  ירקות מרק צלחת או אטריות עם מאודה כרוב/ 

  

 

 

 

 



 

 ערב ארוחת

 שמן כפית+  סויה רוטב עם מוקפצים ירקות

 5% בולגרית גבינה

  שקשוקה

 קל לחם פרוסות 2

 

 לילה ארוחת

 אפונה בכוס נמס לייט מרק שקית או עדשים מרק צלחת 1

 וגם ונוזל נמס הפלסטיק. החימום לפני זכוכית לכלי להעביר חשוב – במיקרוגל מחומם תענוג מעדן 1

 .בריא לא מאד

 

 

 

 

לכל שאלה, והתלבטות בנוגע לאיזה תפריט תזונה נכון עבורך יש להתייעץ עם המדריך 

עם תזונאי שיבנה  ינם מחליפים בשום דרך פגישההישיר. עקרונות אכילה נכונה אלו א

 היעדים, הגובה המשקל והגיל.  תפריט מותאם אישית לפי

 

 


