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מה לאכול? הרי לא כל ארוחה מתאימה כשאת , השאלה היא ☺ עכשיו, אחרי שהשתכנעת לאכול בבוקראז 

ושחס  ?לאכול כדי להרגיש שבעההכי כדאי לך ... מה בשבילך?מהי הארוחה הטובה ביותר רוצה לרזות... 

  וחלילה ארוחת הבוקר לא תפתח לך את התיאבון וכל היום תרצי רק לאכול....
  

 הנה הנוסחה:
  
 

 

 

  
  
  
 

 

 

  דוגמאות:

  .וכף אבוקדו 5%ה עם גבינ /כוסמין מלאפרוסת לחם שיפון �
  פרוסת לחם שיפון/כוסמין מלא עם ביצת עין/חביתה. �
  עם אגוז מלך קצוץ. 3%ולת שועל על בסיס חלב פות שיבכ 2 -דייסה מ �
 .פריכיות אורז מלא/כוסמת עם כף גדושה ממרח חומוס ביתי 2 �

   להוסיף ירקות אך לא כל אחת אוהבת לאכול ירקות על הבוקר מאוד מומלץ  –*ירקות 
  ולכן זאת אופציה. -

 ?מה לאכול בבוקר כדי לרזות

  N.Dנטורופתית , ענבל ברדוגו

  
 ", מייסדת "שיטת שילובים

 

 !בתיאבון

אוהבות לאכול בבוקר,  ו/או לאמספרות לי שהן לא רגילות לאכול בבוקר וכשמגיעות אלי מטופלות 

  ...כדאי להן לשנות את ההרגל הזהחשוב לי להסביר להן מדוע 

זה הדבר הכי משמעותי שאת יכולה  - לאכול ארוחת בוקר תוך שעה מזמן הקימה 

 !כדי לרדת במשקללעשות  וגם אם תראילאורך זמן לרזות  מאוד קשהאחרת, יהיה לך 

לפני שאגלה לך  למה? מסת שריר ולא שומן... תאבדישהמשקל יורד, סביר להניח שאת 

 ..לאכול, חשוב לי שתביני קודם כל מדוע.לך מה כדאי 

! זה 30% -כשאת אוכלת ארוחת בוקר, המטאבוליזם/חילוף החומרים שלך גדל ב .1

זה אומר שהגוף שלך יצליח להיפטר מהשומן  זות.המון ושווה ביותר כשאת רוצה לר

 בצורה מהירה יותר.

 

כשאת אוכלת ארוחת בוקר, תנועתיות המעיים מתחילה לפעול. זה אומר שהיציאות  .2

שלך יהיו טובות יותר, כשהיציאות טובות, יוצאים רעלים מן הגוף והמטאבוליזם 

 משתפר עוד יותר!

  
הגוף מבין  לגוף שלך לשרוף שומן. "הוראה"כשאת אוכלת ארוחת בוקר, את נותנת  .3

  שהוא מקבל מזון ואין צורך להיכנס למגננה ולשמור על מאגרי השומן.

 ☺☺☺☺ אז מה את אומרת? כדאי! נכון?!

 פחמימה מלאה מנת 
+ 

 רזה מנת חלבון
 )לי+ מנת שומן (אופציונ

 + ירקות (אופציונלי)

 


