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חגי לפלר 
הוא הבעלים 

של הבלוג 
"הספורטאי 

הטבעוני" 
ובוגר לימודי 

תזונת ספורט 
במכללת 

וינגייט 

ס
יא

אל
די 

 ד
ם:

לו
צי

העונה החמה
נערכים לבריכות ולים? לרגל 
פתיחת עונת הרחצה סידרנו 
לכם תפריט מיוחד לחיטוב 

הגזרה, כולל מתווה לתוכנית 
אימונים שבועית ומתכונים 
קלילים, מפנקים ומשביעים

 מתכונים, תפריט וצילום: חגי לפלר

תוכנית פעולה

אופן ההכנה:
1.  שמים את הקינואה בסיר עמוק, מוסיפים 3 כוסות מים ומבשלים כחצי 

שעה עד לריכוך. מסננים מעודפי נוזלים ומעבירים לקערה עמוקה.

2.  מוסיפים לקערה את כל יתר הרכיבים ומערבבים עד לקבלת תערובת 
דביקה ואחידה.

3.  יוצרים בעזרת ידיים רטובות קציצות בגודל כדור פינג פונג ומניחים 
בתבנית מרופדת בנייר אפייה.

4.  אופים את הקציצות בתנור שחומם מראש ל־170 מעלות כחצי שעה, 
עד שהקציצות משחימות מעט. מוציאים ומצננים. הקציצות יוצאות 

רכות מאוד מהאפייה אך יתגבשו לאחר הצינון.

קציצות קינואה אדומה וקישואים
30 דקות אפייה 10 דקות הכנה |  ערכים תזונתיים לקציצה: 50 קלוריות, 5 גרם פחמימות, 4 גרם חלבון, 1.5 גרם שומן |   30 קציצות | 

החומרים:

1 כוס קינואה אדומה, לא מבושלת 
)שטופה היטב(

1 כוס קמח סויה 

1 קישוא מגורר

1/3 כוס טחינה גולמית 

1 כפית כורכום

1 כפית כמון

1 כפית פפריקה

1 כפית אבקת אפייה

1 שום כתוש

מיץ מ־1/2 לימון

1/2 כפית מלח

 קציצות עשירות 
בסיבים עם יחס חלבון־

פחמימה מעולה המסייע 
לתחושת אנרגיה ושובע 
מתמשך. אפשר לאכול 

 אותן כארוחה מלאה
או כתוספת.
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אופן ההכנה:
1.  מכינים את הקציצות: שמים את הטופו בבלנדר וטוחנים לעיסה חלקה. 

מעבירים לקערה, מוסיפים את הבצל, הפטרוזיליה, השום, התבלינים 
ופירורי הלחם ומערבבים היטב.

2.  יוצרים מהעיסה, בידיים רטובות, כדורים בגודל כדורי פינג פונג ומניחים 
בתבנית מרופדת בנייר אפייה. 

3.  מזלפים על הכדורים מעט שמן זית ואופים בתנור שחומם מראש ל־180 
מעלות כ־10 דקות. 

4.  מכינים את הרוטב: מטגנים בסיר שטוח את הבצל עד שקיפות, מוסיפים 
את השום הכתוש, ממליחים ומטגנים כדקה־שתיים על להבה נמוכה.

5.  מוסיפים לסיר את תחתיות הארטישוק ומטגנים כ־5 דקות. מוסיפים את 
האפונה ומערבבים.

6.  מוסיפים לסיר את מיץ הלימון וכוס המים ומבשלים כ־20 דקות.
7.  מוסיפים לסיר את הקציצות האפויות ומבשלים כ־10 דקות, עד שהרוטב 

מצטמצם. 

קציצות טופו וארטישוק 
 ערכים תזונתיים למנה )5 קציצות + 3 כפות רוטב(: 200 קלוריות | 10 גרם פחמימות | 14.5 גרם חלבון | 9.5 גרם שומן 

30 דקות בישול 3 דקות הכנה |  | 3 גרם סיבים תזונתיים  |  24 קציצות | 

החומרים:

300 גרם טופו

1/2 בצל קצוץ

1 כוס עלי פטרוזיליה קצוצים

2 שיני שום כתושות

1 כפית בהרט )או כל תערובת 
תבלינים לקציצות(

1 כפית כורכום

1/2 כפית מלח

1/2 כוס פירורי לחם

שמן זית לזילוף 

לרוטב:

3 כפות שמן זית

1 בצל קצוץ

6 שיני שום 

1/2 כפית מלח 

 8 תחתיות ארטישוק 
)אפשר קפואות(

1 כוס אפונה עדינה קפואה

מיץ מ־1/2 לימון 

1 כוס מים 

פרט לטעם נהדר, 
הארטישוקים מייצרים 
נפח גדול ללא תוספת 

משמעותית של קלוריות. 
כמו כן תכולת החלבון 
 הגדולה שבקציצות 

תסייע לתחושת שובע 
לאורך זמן. 

אופן ההכנה:
1.  פורסים חצי קישוא לפרוסת דקות מאוד, 

ממליחים מעט ומניחים בצד על גבי מגבת 
נקייה.

2.  מגררים את חצי הקישוא שנותר ושאר 
הקישואים והבצל בפומפייה.

 3.  מפוררים בעזרת הידיים את גוש הטופו 
לפירורים קטנים.

4.  שמים את כל המרכיבים בקערה עמוקה 
ומערבבים היטב.

5.  מחלקים את הבלילה בעזרת כף לתבנית 
שקעים מרופדים במנג'טים. מניחים בכל 

אחד פרוסת קישוא, מזלפים מעט שמן זית 
וזורים מעל גרעיני כוסברה וצ'ילי.

6.  אופים בתנור שחומם מראש ל־180 מעלות 
כ־40 דקות. מוציאים ומצננים לחלוטין לפני 

ההגשה.

מאפינס קישואים עשירים בחלבון
 ערכים תזונתיים למנה )2 מאפינס או פרוסת פשטידה במשקל 80 גרם(:
125 קלוריות | 6 גרם פחמימות | 6 גרם חלבון | 7 גרם שומן | 1.6 גרם סיבים 

40 דקות  10 דקות הכנה |  תזונתיים | 2 מ"ג ברזל  |  12 מאפינס קטנים | 

אפייה
החומרים:

4 זוקיני

מעט מלח

1 בצל

1 חבילת טופו 

1/4 כוס טחינה גולמית

3 כפות מים 

1 כף שמן זית + לזילוף

 3 כפות קמח חומוס 
)או טף או עדשים( 

1 כפית כורכום

1/2 כפית פלפל שחור

מיץ מ־1/2 לימון

1 כפית אבקת אפייה

 1 כפית זרעי כוסברה 
)לא חובה(

1/2 כפית צ'ילי גרוס 

 המאפינס האלה דלי 
שומן, פחמימות וקלוריות 

)הודות לקישואים שמעניקים 
נפח במינימום מחיר קלורי(. 
כמו כן הם עשירים בחלבון, 

בנוגדי חמצון ובסיבים 
 תזונתיים, טבעוניים

ונטולי גלוטן.
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שייק חלבון פינה קולדה
 ערכים תזונתיים )לכוס בנפח 220 מ"ל(: 500 קלוריות | 

16 גרם פחמימות | 35 גרם חלבון | 28 גרם שומן |  1 מנה

שייק חלבון קליל 
בטעמים אקזוטיים 

שמתאים כארוחת בוקר 
מלאה או כמאושש 

לאחר אימון.

אופן ההכנה:
1.  שמים את קוביות הפרי בסיר קטן, מוסיפים את הסוכר והלימון 

ומבשלים על להבה נמוכה כ־5 דקות, תוך כדי ערבוב, עד שהפירות 
מתרככים מעט ומגירים נוזלים. 

2.  מסירים את הקונפיטורה מהאש, מוסיפים את זרעי הצ'יה ומערבבים 
היטב.

3.  טוחנים במעבד מזון את כל מרכיבי הקלתית, עד שנוצר בצק אחיד, 
ומשטחים את הבצק בתבנית אינגליש קייק. 

4.  יוצקים את הקונפיטורה מעל הבצק ומשטחים לכל אורכו. 
5.  מעבירים את העוגה לצינון במקרר לפחות שעה לפני ההגשה. 

חותכים לפרוסות ומגישים.

עוגת פירות וצ'יה ללא אפייה
ערכים תזונתיים לפרוסה )88 גרם(: 112 קלוריות | 20 גרם 

פחמימות | 3.5 גרם חלבון | 2 גרם שומן |   תבנית אינגליש 
10 דקות בישול 5 דקות הכנה |  קייק )כ־8 פרוסות( | 

החומרים:
לקונפיטורה:

½1 כוסות פרי חתוך לקוביות, 
לבחירתכם 

2 כפות שטוחות סוכר קוקוס 

מיץ מ־1/2 לימון

2 כפות זרעי צ'יה

לקלתית:

3/4 כוס שיבולת שועל

2 כפות ממרח תמרים

1/3 כוס שמן קוקוס

1/4 כפית מלח 

עוגה ללא אפייה, 
עשירה בחומצות 

שומן מסוג אומגה 3 
שמסייעות למניעת 
התפתחות תהליכי 

דלקת. 

החומרים:

 1/2 כוס חלב קוקוס 
6%־8% שומן 

1/2 בננה בשלה

3 כפות שיבולת שועל דקה

4 כפות יוגורט סויה 

סקופ אבקת חלבון 

1/2 כוס אננס קפוא 

אופן ההכנה:
 מכניסים את כל החומרים לבלנדר וטוחנים היטב, 

עד לקבלת מרקם אחיד. שותים ונהנים.
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

סוג האימון

אימון טאבטה אימון HIIT )40 דקות(
) 20 דקות(

הליכה מהירה )60 דקות( אימון טאבטה )20 דקות(אימון HIIT )40 דקות(מנוחה
או ריצה קלה )30 דקות(

מנוחה

לפני האימון
)חצי שעה לפני(

תמר ואספרסו תמר ואספרסו תמר ואספרסו תמר ואספרסו תמר ואספרסו 

 שייק פינה קולדה ארוחת בוקר
)ראו מתכון( 

כריך מ־2 פרוסות לחם 
כוסמין מלא + 1 כף 

ממרח טחינה + מעט 
ירקות חתוכים

)מלפפון, עגבנייה, גזר(

דייסת שיבולת שועל מ־3 
כפות שיבולת שועל + 1 

כוס חלב שקדים + 1 כוס 
פירות חתוכים + 1 כפית 

זרעי צ'יה

 שייק פינה קולדה 
)ראו מתכון( 

כריך מ־2 פרוסות לחם 
כוסמין מלא + 1 כף 

ממרח טחינה + מעט 
ירקות

דייסת שיבולת שועל מ־3 
כפות שיבולת שועל + 1 

כוס חלב שקדים + 1 כוס 
פירות חתוכים + 1 כפית 

זרעי צ'יה

 שייק פינה קולדה
)ראו מתכון(

ליד הקפה 
של 10:00

חטיף תמרים ואגוזים 
קנוי עד 100 קלוריות 

פרוסת עוגת פירות וצ'יה 
)ראו מתכון(

שקית קטנה של תפוחים 
מיובשים

פרוסת עוגת פירות וצ'יה 2 תמרים + 4 שקדיםבננה + 8 אגוזי פקאן
)ראו מתכון(

2 תמרים + 4 שקדים

ארוחת 
צהריים

5 כפות אורז + 100 גרם 
טופו מוקפץ + סלט 

ירקות גדול מתובל ב־1 
כפית שמן זית

4 מאפינס קישואים )ראו 
מתכון( + סלט ירוק גדול 

וחופן קטן של שקדים 
קלויים

5 כפות אורז + 100 גרם 
טופו מוקפץ + סלט 

ירקות גדול מתובל ב־1 
כפית שמן זית

4 מאפינס קישואים )ראו 
מתכון( + 2 כפות סלט 
חצילים קלוי על האש 

ללא מיונז או טחינה

8 קציצות קינואה 
וקישואים )ראו מתכון(

+ סלט ירוק גדול וחופן 
קטן של שקדים קלויים

מנת חומוס מחומוסייה 
)בחוץ( בלי פיתה, או 

סלט ירקות גדול עם 4 
כפות קינואה מבושלת 

+ 1 כף קוביות בטטה 
צלויה בתנור + 1 כף 

קוביות אבוקדו מתובל 
בכפית שמן זית והרבה 

לימון

2 כוסות תבשיל מג'דרה 
+ 1 כף טחינה + 2 כפות 

סלט חצילים קלוי על 
האש ללא מיונז או 

טחינה

ליד הקפה 
של 16:00

חטיף תמרים ואגוזים 8 שקדים + תפוח
קנוי עד 100 קלוריות

פרוסת עוגת פירות וצ'יה 8 שקדים + תפוח
)ראו מתכון(

שקית קטנה של תפוחים 
מיובשים

פרוסת עוגת פירות וצ'יה 
)ראו מתכון(

חטיף תמרים ואגוזים 
קנוי עד 100 קלוריות

ארוחת ערב

סלט ירקות גדול + 
4 כפות גרגרי חומוס 

מבושלים, מתובלים ב־1 
כף טחינה גולמית ולימון 

+ פרוסת לחם כוסמין 
מלא

2 כוסות תבשיל מג'דרה 
+ 1 כף טחינה

5 קציצות טופו 
וארטישוק + 3 כפות אורז 

)ראו מתכון(

סלט ירקות גדול + 
4 כפות גרגרי חומוס 

מבושלים, מתובלים בכף 
טחינה גולמית והמון 
לימון + פרוסת לחם 

כוסמין מלא

5 קציצות טופו 
וארטישוק )ראו מתכון( + 

3 כפות אורז 

ארוחת שבת: צלחת 
קטנה מלאה בכל מה 
שרוצים + קינוח אחד 

שרוצים

סלט ירקות גדול + 
4 כפות גרגרי חומוס 

מבושלים, מתובלים ב־1 
כף טחינה גולמית ולימון 

+ פרוסת לחם כוסמין 
מלא

מול 
הטלוויזיה 

בערב

1.5 כוסות פופקורן 
)מכינים לבד בסיר

עם 1 כפית שמן(

צלחת גדולה של ירקות 
חתוכים )גזר, 3 גבעולי 

סלרי, חצי פלפל אדום, 
חופן צנוניות( + 1 כפית 

גדושה של חמאת 
בוטנים ללא תוספת 
סוכר או שומן דקלים

1.5 כוסות פופקורן 
)מכינים לבד בסיר

עם 1 כפית שמן(

2 כוסות אדממה עם 
הפולים + מעט מלח

צלחת גדולה של ירקות 
חתוכים )גזר, 3 גבעולי 

סלרי, חצי פלפל אדום, 
חופן צנוניות( + 1 כפית 

גדושה של חמאת 
בוטנים ללא תוספת 
סוכר או שומן דקלים

1.5 כוסות פופקורן 
)מכינים לבד בסיר 

עם 1 כפית שמן(

2 כוסות אדממה עם 
הפולים + מעט מלח

*  התפריט הוא בגדר המלצה בלבד ואינו מחליף התאמה 
של תפריט אישי על ידי איש מקצוע מוסמך. לגברים 

יש להוסיף כ־500 קלוריות ליום

תפריט חיטוב 
שבועי לנשים 

)כ־1,300 קלוריות ליום( 


