
 

הכנה מראש: ארוחות צהריים לשבוע שלם מ-10 מרכיבים 

יתרונות ההכנה מראש 
•
חוסך זמן - בשעה-שעתיים גג אתם מכינים אוכל לשבוע שלם. 
סדר וארגון - הכנת רשימת קניות מדויקת מראש תורמת לסדר בהכנת האוכל, כך שלא •

תצטרכו לבזבז זמן על נסיעות מיותרות לסופר או לגלות שחסר לכם מצרך בסיסי אחד עבור 

מתכון מסוים ברגע האחרון לפני הכנתו. 

•
חוסך כסף - מונע קנייה מיותרת של אוכל מבחוץ. 
בריא יותר - אתם יודעים בדיוק כמה שמן, סוכר ומלח אתם שמים באוכל שלכם. סביבת •


העבודה נקייה יותר והמודעות למה שאתם אוכלים גבוהה יותר. 

שלושת העקרונות שאני מתבססת עליהם בהכנת ארוחות מראש 
.1
ההכנה צריכה להיות קלה.
.2
היא צריכה לכלול מרכיבים מזינים ובריאים מהצומח.
.3
היא לא לוקחת יותר משעתיים.

המרכיבים שבחרתי  
טופו - טופו עשוי מקטניות (סויה), ולכן הוא עשיר בחלבון איכותי מהצומח והוא מאוד טעים •

וקל להכנה. אפשר להכין ממנו מגוון מאכלים, אבל אני בחרתי להכין קריספי טופו שהולך 

נהדר בארוחות רבות.

חומוס - ממשפחת הקטניות, וגם איתו ניתן להכין מאכלים רבים. החל מממרח חומוס ועד •

קארי הודי ותבשילים קלילים כמו תבנית חומוס וירקות בתנור. 

ירוקים - הם עשירים בנוגדי חמצון, ברזל ומינרלים חיוניים נוספים וכמובן בויטמינים. בחרתי •
להשתמש בקייל (ממשפחת הירקות המצליבים) כי הוא נשמר היטב במשך השבוע בגלל 

שהעלים שלו יחסית ״קשים״ בהשוואה לירוקים אחרים. גם עשבי תיבול נחשבים לירוקים כמו 

פטרוזיליה וכוסברה.

בטטה - ירק שורש כתום, עשיר בבטא קרוטן שמעניק לה את צבעה הכתום, טוב למערכת •
החיסונית ולבריאות הכללית. עשירה בסיבים תזונתיים כמו יתר הירקות, שלא נדבר על 


המתיקות הטבעית והטעם הנהדר שלה. 

קינואה - היא משווקת כדגן אבל היא בכלל גרגיר. היא מכילה את כל חומצות האמינו •
החיוניות, מה שנקרא ״חלבון מלא״. היא עשירה בויטמינים ומינרלים חשובים, סיבים 

תזונתיים ואחוז יחסית גבוה של חלבון.  ארגוני הבריאות בעולם ממליצים לשלב אותה בתזונה 
היומית שלנו כדי לספק את כל הערכים התזונתיים המעולים האלה. מבשלים אותה באופן 


פשוט כמו אורז, והיא ניתנת לשילוב במגוון מאכלים.
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טחינה משומשום מלא - הטחינה היא בעצם ממרח זרעי שומשום. וככזאת, היא מספקת לנו •
שומן בריא, וקשה למצוא ישראלי שלא אוהב אותה. מלבד השומנים הבריאים שהיא מספקת 


לנו, היא עשירה בסידן וברזל. שימו לב לכמות הסידן והנתרן בטחינה שאתם קונים. 

אגוזים/גרעינים לבחירה - באגוזים שונים ישנם הרכבי שומן, חלבון ופחמימה שונים. אך •
כולם מכילים אחוז גבוה של שומנים בריאים וחיוניים לגוף שלנו, שתורמים למערכת 

ההורמונלית, למערכת החיסונית ולפעילות מוחית תקינה. ניתן לאכול אותם כפי שהם, או 

לגוון עם ממרחי אגוזים. 

פיתות מקמח מלא - השתדלו לבחור אופציה בריאה יותר כשזה מגיע ללחמים ומאפים. פיתה •
מקמח מלא מכילה כמות יפה של סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים ואנרגיה זמינה, והיא 


עדיפה על פני פיתה מקמח לבן. יש כיום אפשרויות מעולות וזולות בשוק. 
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רשימת קניות בסיסית 

1 או 2 חבילות קייל 250) או 500 גר׳( 


1 חבילה פטרוזיליה 

500 גר׳ טופו 


גרגירי חומוס מבושלים )כ-500 גר׳( 

2 בטטות 


125 גר׳ קינואה 

טחינה משומשום מלא


אגוזים/ גרעינים לבחירה  )לדוגמה שקדים/גרעיני חמנייה( 

פירות יבשים לבחירה )לדוגמה חמוציות(

פיתות מכוסמין מלא/ חיטה/ ללא גלוטן 

אופציונלי: אבוקדו  

מרכיבים בסיסיים שמומלץ שיהיו בבית 

שמן זית / שמן אבוקדו


לימונים טריים 

רוטב סויה לבחירה )ממליצה על תמרי ללא גלוטן עם כמות מופחתת של נתרן(


תבלינים: צ׳ילי גרוס, פפריקה מעושנת/מתוקה, כורכום

מלח ים אטלנטי/הימלאיה (או רגיל כמובן) ופלפל שחור
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המתכונים המלאים 

טופו קריספי בתנור 
המצרכים: 

•
500 גר׳ טופו
•
4 כפות קמח חומוס
•
3 כפות סויה תמרי
•
2 כפות שמן זית 
תבלינים לפי הטעם (פפריקה מעושנת, מלח, פלפל שחור, כורכום וכו׳) •

הוראות ההכנה:  

מחממים תנור ל-200 מעלות 

סוחטים את הטופו מנוזלים - עוטפים אותו במגבת נקייה ומניחים עליו משקולת כבדה 1.

למשך כ-7-10 דק׳.   

.2
חותכים את הטופו לקוביות שוות.   

מעבירים אותו לקופסה גדולה, מוסיפים את הסויה והשמן ומערבבים היטב. מוסיפים את 3.

קמח החומוס ומערבבים שוב - אוטמים את הקופסה ומנערים אותה.  

מניחים את הטופו באופן מרווח על גבי תבנית תנור. אופים למשך כ-15-20 דק׳, עד שהטופו 4.
מזהיב והופך לפריך. רצוי להעביר את התנור למצב גריל ב-5 דק׳ האחרונות של האפייה, 


לתוצאה אקסטרה קריספית!   
.5
מניחים לטופו להתקרר מעט לטמפרטורת החדר.

חומוס בטעם מעושן 
המצרכים: 

•
1 קופסה (כ-250 גר׳) גרגירי חומוס מבושלים 
•
1 כף פפריקה מעושנת 
•
1 כפית כורכום 
•
מלח ים אטלנטי לפי הטעם 
•
פלפל שחור לפי הטעם 
•
1 כפית מייפל/ממתיק טבעי אחר

הוראות ההכנה: 
.1
מחממים שמן זית במחבת.
.2
מוסיפים את החומוס והתבלינים.
.3
מטגנים למשך כ-5 דק׳, עד להזהבה. 
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ממרח חומוס-בטטה 
המצרכים: 

•
1 קופסה (כ-250 גר׳) גרגירי חומוס מבושלים 
•
1/2 בטטה אפויה 
•
1/2 כוס טחינה משומשום מלא
•
1/2 כוס מים
•
מיץ סחוט מלימון
•
מלח ופלפל שחור לפי הטעם
•
אופציונלי: 3 שיני שום / 1 כפית תבלין שום גבישי / 1 כפית כורכום 

הוראות ההכנה: 
.1
מניחים את כל המרכיבים במעבד המזון וטוחנים עד לקבלת מרקם חלק. 
.2
לחילופין, טוחנים באמצעות מוט-בלנדר.
.3
מאכסנים בקופסה אטומה במקרר למשך כשבוע. 

סלט קינואה מרענן 
המצרכים: 

•
1 כוס קינואה יבשה
•
1/4 כוס גרעיני דלעת 
•
1/4 כוס חמוציות 
•
1/2 צרור פטרוזיליה/כוסברה 
•
שמן זית
•
מיץ סחוט מלימון
•
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

הוראות ההכנה: 
.1
שוטפים ומסננים את הקינואה.
.2
מעבירים לסיר ומוסיפים 2 כוסות מים, מביאים לרתיחה.
.3
לאחר הרתיחה, מעבירים לאש בינונית-נמוכה ומבשלים על להבה נמוכה למשך 20 דק׳.
.4
מכבים את האש ומשאירים את המכסה סגור למשך 10 דק׳.
.5
פותחים ומאווררים את הקינואה באמצעות מזלג, מניחים לה להתקרר מעט. 
.6
מעבירים לקופסה/קערה.
קוצצים פטרוזיליה ומוסיפים לקערה, יחד עם יתר המרכיבים, התבלינים, שמן הזית והלימון. 7.


מערבבים היטב ושומרים בקופסה אטומה במקרר למשך כשבוע. 

קייל לימוני 
המצרכים: 

•
1 חבילה עלי קייל )כ-250 גר׳(
•
מיץ סחוט מלימון שלם
•
2 כפות שמן זית
•
מלח ופלפל שחור לפי הטעם
•
אופציונלי: שום טרי וצ׳ילי גרוס 
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הוראות ההכנה: 
.1
מפרידים את עלי הקייל מהגבעולים, שוטפים היטב, מייבשים ומעבירים לקערה. 
.2
מוזגים 2 כפות שמן זית, מיץ סחוט מלימון, מלח ופלפל שחור לפי הטעם. 
.3
מתחילים לעשות ״מסאז׳״ לקייל - מעסים אותו עד שמוריד מנפחו והופך לירוק כהה. 
.4
מעבירים לקופסה ושומרים במקרר למשך כשבוע. 

המצרכים לאפיית הבטטות 
•
2 בטטות 

הוראות ההכנה: 

מחממים תנור ל-200 מעלות


נועצים מזלג בבטטות בזהירות על מנת ליצור חורים קטנים לשחרור אדים.

מניחים בתבנית תנור ואופים למשך כ-40 דק׳, עד שניתן בקלות לנעוץ מזלג בבטטה.

סירות בטטה במילוי סלט קינואה 
.1
לאחר שהבטטה מוכנה, חוצים אותה )לא עד הסוף(.
.2
מוציאים את התוכן ומעבירים לקערה נפרדת. מערבבים יחד עם כ-1/2 כוס מסלט הקינואה. 
.3
מחזירים את המילוי לבטטה, מגישים לצד סלט קייל, בתוספת אגוזים/פירות יבשים/גרעינים.
.4
אופציונלי: מגישים עם רוטב טחינה אסייתי ו/או סריראצ׳ה/רוטב חריף אחר. 

רוטב טחינה אסייתי 
המצרכים: 


1 כף גדושה של טחינה

1 כף סויה תמרי


מיץ סחוט מ-1/2 לימון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

מים לדילול במידת הצורך 


אופציונלי: צ׳ילי גרוס 

הוראות ההכנה: 
מערבבים את כל המרכיבי הרוטב יחד ומניחים בקופסה קטנה. לפני ההגשה מוזגים את הרוטב 


על גבי המנה. 
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שילובים אפשריים לארוחות הצהריים 

1# צלחת מפורקת 

קריספי טופו, סלט קינואה, קייל, בתוספת חומוס-בטטה.

2# סלט סופר פוד 

קייל, חומוס מעושן, טופו קריספי, סלט קינואה, ברוטב טחינה אסייתי.

3# בודהה בול  

בסיס של סלט קינואה, בתוספץ חומוס מעושן, קייל, חומוס-בטטה ואבוקדו.

4# סירת בטטה במילוי סלט קינואה 

בטטה במילוי סלט קינואה מרענן וטופו/חומוס מעושן, לצד קייל, בתוספת אבוקדו )אופציונלי(. 

5# פיתה מכל טוב  

פיתה במילוי חומוס-בטטה, בתוספת קייל, טופו קריספי ורוטב טחינה-אסייתי. 

נשנושים אפשריים מהמרכיבים 
ממרח חומוס-בטטה עם ירקות חתוכים (גזר/מלפפון/גמבה)
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