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לאכול הדרך הכי טובה לתאר את ההרגשה כשאוכלים לחם קל היא שזה כמו  –לחם קל לא משביע  �

 התמיד בדיאטה.עמוד בפני פיתויים ול"אוויר". כשאת לא שבעה, יהיה לך קשה יותר ל

כיוון שהלחם הקל אוורירי, הוא מתפרק מהר במערכת העיכול. מזון  – לחם קל מתפרק מהר �

 רעב להגיע מהר יותר.השמתפרק מהר, גורם לתחושת 

ה, מעלה את רמת הסוכר בדם מזון בעל ערך גליקמי גבו – לחם קל בעל ערך גליקמי גבוה �

 מקשה פיזיולוגית על תהליך ההרזיה.ם גמשהו מתוק ושלאחריה מגיע צורך לנשנש או צורך ב

לחם קל כמעט אינו תורם מבחינת הערכים התזונתיים: ויטמינים,  – ללחם קל ערך תזונתי נמוך �

תהליך הירידה מינרלים, סיבים וכו'. דבר שעלול להכניס את הגוף למצב של חוסר ולהקשות על 

 במשקל.

כשהלחם שאת אוכלת אינו משביע, כשהלחם מתפרק מהר ומעלה את רמת הסוכר בדם, כשאת לא 

  מקבלת מספיק ערכים תזונתיים 

        ????איך לבחור לחם איכותי שיעזור לך לרזותאיך לבחור לחם איכותי שיעזור לך לרזותאיך לבחור לחם איכותי שיעזור לך לרזותאיך לבחור לחם איכותי שיעזור לך לרזות

 של הלחם ולא בכמות/מספרים = קלוריות. באיכותהתמקדי  –הפסיקי להתייחס לקלוריות  �

 לחם קל. כגון: חיטה מלאה, שיפון או כוסמין. שימי לב שאין בו גם קמח לבן. שאינובחרי לחם מלא,  �

 ככל שהלחם כבד יותר, הערך הגליקמי שלו נמוך יותר והוא יתפרק לאט יותר. �

 אם. יותר איכותיהוא  הלחם, וללא תוספות יותר קצרה שהרשימה ככל - הלחם של הרכיבים בדקי את �

 .טוב מספיק לא הלחם, מזהה לא שאת רכיבים ומכילה ארוכה הרשימה

  מדוע לחם קל מקשה עליך לרדת במשקל?

  ,  N.Dנטורופתית , ענבל ברדוגו
 ."מייסדת "שיטת שילובים

 

רוב הנשים שאני משוחחת איתן מופתעות 

כשאני אומרת להן שלחם קל לא עוזר להן 

   לרדת במשקל אלא להיפך...

  עליך לרדת במשקל!לחם קל מקשה 

הכנתי לך את המייל הזה כדי להסביר לך 

מדוע זה כך וגם בכדי לתת לך טיפים שיעזרו 

  יעזור לך לרזות.כן לך לבחור לחם איכותי ש

 יהיה לך קשה לרדת במשקל!


