
 

מזווה מלא -אין דאגות! 
הבישול והעשייה.  לב  גם  שהוא  הזה במטבח,  הנידח  בארון  סדר  לעשות  אתכם  מזמינה  אני 
סידרתי לכם רשימה עם כל המצרכים הבסיסיים וההכרחיים במזווה טבעוני, ואני הולכת לעבור 


איתכם על כל הקטגוריות. 

רשימת קניות למזווה תמתין לכם בסוף המאמר. 

אז מה החלוקה? 
 קטניות
  דגנים
 קמחים
 פסטות

  אגוזים, פירות יבשים, גרעינים וזרעים
 ממתיקים

 דברי אפייה ושוקולד

  שונות

קטניות 

את הקטניות ניתן לרכוש בצורה יבשה, משומרת או קפואה. 

וקפואות  להשתמש מיד,  ניתן  משומרות  לילה מראש,  לרוב  להשרות  יש  היבשות  הקטניות  את 

ניתן או להפשיר או להשתמש מיד. 

רכישת  על  ממליצה  אני  במשמרות ארוכות,  עובדים  או  לומדים  אתם עסוקים,  אם 
עדשים יבשות שכן זמן הבישול שלהן הוא הכי קצר והן לא מצריכות השרייה, ואת היתר לרכוש 


משומר או קפוא. 

טיפ: במידה וקונים משומר, העדיפו לקנות בצנצנות זכוכית, או בקופסאות שימורים ללא תוספת 

חומרים משמרים - ותמיד שטפו וסננו לפני שימוש. 

דגנים 
כל כך הרבה סוגים, מאיפה מתחילים?


עם גלוטן, ללא גלוטן, עשיר בחלבון, מלאים לעומת לא מלאים - בואו נעשה קצת סדר.


דגנים הם צמחים שאת גרעיניהם אנו אוכלים בצורתם המלאה או לאחר טחינה. 

אני ממליצה להשתמש בשניים-שלושה סוגים של דגנים, שאתם יודעים שאתם אוהבים, הולכים 

כתוספת נהדרת לצד כל ארוחה, ועשירים בערכים תזונתיים.

www.natalieaviv.com ©




אם אתם רגישים לגלוטן הימנעו מחלבון החיטה, אם אתם צליאקים הימנעו לחלוטין כמובן. 

זכוכית  לצנצנת  להעביר  וגם אקולוגי),  זול  בתפזורת (יותר  הדגנים  את  לרכוש  משתדלת  אני 

ולשמור במזווה. 

אצלי במזווה תמיד יש קינואה (למרות שאינה נחשבת לדגן מבחינה בוטנית), אורז מלא, שיבולת 

שועל ולאחרונה גם אמרנט וכוסמת ירוקה. 

קמחים 
בצורתם  או  בצורתם המלאה,  להגיע  יכולים  קמחים  אגוז טחון.  או  קטנייה  הוא דגן,  קמח 
המעובדת, כמו הדגנים עצמם. ההבדל הוא שקמח מלא נטחן יחד עם קליפת הדגן כך שיש בו 


יותר סיבים תזונתיים וערכים תזונתיים הנשמרים בזכות הקליפה. 

גם כאן, ממליצה לכם להשתמש בשניים-שלושה סוגים של קמחים מדגנים וקטניות, על פי מה 

שאתם אוהבים יותר ומשתמשים בו לרוב. 

טיפ: ניתן לטחון לבד באמצעות בלנדר עצמתי סוגים שונים של דגנים כגון שיבולת שועל וקינואה 

על מנת ליצור קמח ולחסוך הוצאות מיותרות. 

לדוגמה  ועדשים  חומוס  קמח  לדעתי -  הטבעוני  של  ביותר  הטוב  הידיד  הינו  קטניות  קמח 

(המככבים אצלי במזווה) עשירים בחלבון, וניתן להכין מהם את החביתה הטבעונית המושלמת. 

מה תמצאו אצלי במזווה: קמח טף, קמח שיבולת שועל (שאני טוחנת), קמח שקדים, קמח אורז 

מלא, קמח חומוס, קמח עדשים אדומות, וקמח כוסמין מלא.

פסטות 

לא רק ארוחה איטלקית

ושומן בריא,  פחמימה  של חלבון,  שילוב  ארוחה נהדרת, מהירה, ומזינה.  היא  מבחינתי  פסטה 

בתוספת עלים ירוקים וירקות הופכים את המנה למלאה ועשירה בערכים תזונתיים. 

דגנים  או  אפונה ירוקה,  פסטה עדשים, חומוס,  כגון  מקטניות  בפסטה  להשתמש  ממליצה  אני 

כמו כוסמת או קינואה, ונודלס אורז מלא או כוסמת להכנת מנות אסייתיות. 

אגוזים, פירות יבשים, גרעינים וזרעים 
אגוזים מכילים שומן בריא מן הצומח, ויטמינים ומינרלים חיוניים, חלבון וכן גם פחמימה. הם 


מקור נהדר לשומן בתזונה טבעונית, וכן גם לחלבון. 


גרעינים וזרעים - לא רק אוכל לציפורים! 

זרעים רבים כמו צ׳יה, המפ, פשתן, ואף תבלינים כמו כמון, כוסברה, שומר ועוד - מכילים נוגדי 

חמצון רבים ומומלץ לצרוך אותם על בסיס קבוע. 
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חמאות אגוזים 

חמאת אגוזים הינה חמאה המופקת מטחינת אגוזים. החמאה הפופולרית ביותר בישראל הינה 
״טחינה״ כמובן, המופקת מטחינת שומשום. היא עשירה בסידן (בייחוד זאת המופקת משומשום 


מלא), ונהדרת כרוטב לסלט. 


חמאות האגוזים שתמיד תמצאו אצלי במזווה: חמאת בוטנים, חמאת שקד וטחינה. 

בחמאות אגוזים אני משתמשת באפייה, בשילוב עם מחית פרי וחלב צמחי - מהווה תחליף נהדר 
לשמן מעובד. 

ממתיקים 

העדיפו להשתמש בממתיקים כמה שפחות מעובדים באפייה ובקינוחים. 


זכרו שסוכר הוא סוכר, לא משנה מאיזה מקור (כן, גם תמרים…), לכן נהגו בו בחכמה. 

במתכונים המצריכים שימוש בממתיק נוזלי אשתמש לרוב במייפל, ובאלה המצריכים ממתיק 

יבש אשתמש לרוב בסוכר קנים מלא, סוכר קוקוס או סוכר מייפל יבש.


ההבדל הוא בטעמים ובמרקמים. 


טיפ: ניתן לרוב להמיר במתכון סוכר חום בסוכר קנים, וסוכר חום כהה בסוכר קוקוס.

מוצרי אפייה ושוקולד 

תוהים למה בכלל צריך להשתמש באבקות אפייה ואבקות סודה לשתייה? 

לעתים באפייה כדי לגרום לתפיחה בזמן קצר, למרקם אוורירי ולעליית העוגה בצורה מושלמת 

מעל דפנות התבנית, יש להשתמש בסוכני אפייה כמו אבקות האפייה והסודה לשתייה. 

העדיפו להשתמש באבקות ללא אלומיניום, שמגיעות בדר״כ גם בצורה חסכונית יותר ובכמות 

גדולה יותר. 

בעיקר  שעוזר  הנהדר הזה,  הגלם  חומר  על  רק  שלם  מאמר  לכתוב  אפשר  בענייני שוקולד… 

באפייה אבל לא רק )רמז - אני אוהבת מאוד להוסיף אבקת קקאו לתוך שייקים!(. 

את השוקולד ניתן להשיג בצורת אבקת קקאו (אני מעדיפה להשתמש בקקאו נא אורגני שיש לו 
טעם עשיר ודומיננטי יותר של שוקולד), פולי קקאו גרוסים/קקאו ניבס שהולכים נהדר בשייקים, 
גרנולה ובדייסות. וכן לאפייה אני לרוב אשתמש במטבעות שוקולד מריר, עם לפחות 60% מוצקי 


קקאו.

בקטגוריה הזאת אני אוהבת להכניס גם את עיסת הקקאו וחמאת הקקאו - לשני חומרי הגלם 
האלה, יחד או לכוד, ישנם שימושים רבים באפייה ובהכנת שוקולד ביתי (וכן גם בהכנת משקה 


שוקולטה חם ומפנק..)
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שמנים וסוגי חומץ 
זית  שמן  לשלב  אוהבת  אני  ומרקמים מצויינים.  נהדר  טעם  ומוסיפים  סלט  כל  משלימים  הם 
איכותי בכמות מתונה וכן גם שמן קוקוס בכמות קטנה (בעיקר באפייה ובמתוקים) בתזונה שלי. 

חומץ תפוחים ובלסמי הם חובה אצלי במזווה, ומהווים בסיס לויניגרט מושלם לסלט. 

רטבים, מחיות ורסקים 
מקצרים את זמן הבישול משמעותית, מעשירים את המנה ומוסיפים טעם נהדר. מחית עגבניות, 
רסק עגבניות, עגבניות מרוסקות - כל אלה מחליפים עגבניות טריות בתבשיל ומהווים קיצור דרך 


שלא פוגע בטעם ובערכים התזונתיים. 

רוטב סויה תמרי או קוקונט אמינוס גם נכללים בקטגוריה זאת - כרוטב שמוסיף טעם ״אומאמי״ 

עדין ונהדר לתבשילים )ולא רק יפניים!(.

כל השאר 
צנצנות ושימורים/חלב צמחי/שונות

אצות נורי,  חלב השקדים,  וקרם הקוקוס,  חלב  שימורי  את  מכניסה  אני  זאת  קטגוריה  תחת 
ווקאמה, וקומבו מיובשות, צנצנות פלפלים קלויים, ארטישוקים צלויים וכו׳. כל אלה מוסיפים 


טעמים ומרקמים נהדרים למנות.

אחרי שעברנו על כל הקטגוריות, זה הזמן לעשות סדר במזווה. להוציא דברים הנחבאים אי שם 
אחר  שולל  ללכת  לא  לפי הצורך.  ולקנות  אריזות פתוחות,  לסיים  של הארון,  החשוך  בחלק 
מבצעים כאלה ואחרים בסופר, שנועדו להגביר צריכה, לרוב מיותרת. כשיש לכם רשימת מוצרים 


שאתם חוזרים אליה כל פעם מחדש, אתם בשליטה על המוצרים שאתם קונים ועל הכמויות. 


אני מצרפת לכם רשימת קניות למזווה טבעוני.

ללכת  מתי  תדעו  וכך  עומד להסתיים,  שמוצר  לב  שמים  אתם  כאשר  המיועד  במקום  וי  סמנו 
לסופר או מה לקנות בהזמנה האינטרנטית הבאה. הרשו לעצמכם לקנות שניים-שלושה מוצרים 
חדשים כשמתחשק, אך שימו לב שלא להפריז, על מנת לשמור על מזווה מסודר ומלא, ושאתם 


יודעים בדיוק מה הוא מכיל. 
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רשימת קניות מזווה 

קטניות יבשות                                                        
עדשים ירוקות 

עדשים אדומות  
עדשים צהובות 
שעועית שחורה 
שעועית אדומה 

שעועית לבנה 
חומוס  
אפונה 

 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

דגנים 
קינואה 

כוסמת ירוקה 
אורז מלא  

שיבולת שועל  
גריסי שיבולת שועל  

אמרנט 
דוחן  

 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

קמחים                                                        
קמח טף 

קמח שיבולת שועל 
קמח אורז מלא 

קמח שקדים 
קמח עדשים אדומות 

קמח חומוס  
קמח כוסמין מלא 

קמח חיטה 
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

פסטות 
פסטה עדשים 
פסטה אפונה 
פסטה חומוס 

פסטה כוסמין מלא 
נודלס כוסמת  
נודלס אורז   

 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
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אגוזים, גרעינים וזרעים                                                        
מלך 

שקדים 
קשיו 

פקאן 
לוז 

מקדמיה  
גרעיני דלעת  

גרעיני חמנייה 
זרעי צ׳יה 
זרעי פשתן 
זרעי המפ  

 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

חמאות אגוזים  
חמאת בוטנים 

חמאת בוטנים קראנצ׳ית 
חמאת שקדים 

טחינה משומשום מלא 
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

פירות יבשים                                                          
תמרים מג׳הול 
תמרים ברהי 

חמוציות  
צימוקים כהים 
משמשים כהים 

גוג׳י ברי  
גולדן ברי  

שזיפים 
תאנים  

מנגו 
אננס 

תפוחים 
עגבניות מיובשות 

 _______
 _______
 _______
 _______

ממתיקים   
מייפל טהור  

סילאן 
סירופ קוקוס  
מולסה כהה 
סוכר קוקוס 

סוכר קנים מלא 
סוכר קנים בהיר 

 _______
 _______
 _______
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שמנים וסוגי חומץ                                                       
שמן זית 

שמן זרעי ענבים 
שמן שומשום  

שמן קוקוס 
חומץ תפוחים 

חומץ בלסמי 
חומץ אורז  
חומץ בן יין  

 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

רטבים, מחיות ורסקים                                                        
עגבניות מרוסקות דק 

עגבניות חתוכות 
מחית עגבניות (פסאטה) 

רסק עגבניות  
מחית תפוחי עץ 

סויה תמרי 
קוקונט אמינוס 

רוטב מירין יפני 
תמרינדי 
טבסקו  

סריראצ׳ה 
 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

צנצנות ושימורים                                                       
שעועית אדומה  

שעועית לבנה 
שעועית שחורה 

תירס 
חומוס 

ארטישוק צלוי 
פלפלים קלויים  
חלפיניו כבוש 

 _______
 _______
 _______
 _______

מוצרי אפייה ושוקולד            
אבקת אפייה ללא אלומיניום  

אבקת סודה לשתייה 
מטבעות שוקולד מריר  

פולי קקאו גרוסים 
אבקת קקאו נא 

 _______
 _______
 _______

                _______

חלב צמחי                                                       
חלב שקדים 

חלב סויה 
חלב קוקוס 
קרם קוקוס 

 _______
 _______
 _______
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שונות                                                       
פתיתי שמרי בירה יבשים  

אצות ווקאמה 
אצות נורי 

אצות קומבו 
פטריות שיטאקה מיובשות 

 _______
 _______
 _______
 _______
 _______

הערות                                                      
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
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