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 נקודות נבחרות מתוך המדריך השלם:

איך לא להשמין בתקופת חג מה מהתשובה לשאלה: טעי"

 המשולבת עם ניסיון הקורונה" הפסח

 מאת: זהבה רוז

 המטרה: לעבור את חג הפסח מבלי לעלות במשקל בכלל

 ואפילו ומבלי לפתח ציפיות... להמשיך לרדת בתקופה זו

 העמודים  6שלי בן היריעה כאן להביא את כל המדריך  רהקצ

 מכל פרק: טעימה קצרהלכתוב כאן לכן בחרתי 

גם  מיינדסט וגישה שמיטבה את ההרגשה כלפי שמירת אורח חיים בריאלנקודה 

 : בחג ושבת

 נהנית בחגים!"גם אני הכניסי לך לראש ושנני: "

מטעמם המקורי והבריא של המאכלים המותרים והלא מעובדים. את עוברת לאוכל  אני נהנית           

מזין ובריא. בהחלט גם ממנו אפשר ליהנות ולהרגשה הטובה שמלווה אותו גם לאחר שעה שעתיים 

 ולאורך זמן בעזרת ה'.

תית הנאה אמיתית ולא רגעית )כלומר המתיקות עד שהאוכל נבלע(. הנאה אמי אני נהנית           

מהמראה, מהבגדים, מהקלילות בסעודות. אני נהנית מהערכת המשפחה, אני נהנית מעצמי ומהסיפוק 

שיש לי על ההתגברות. כן גם יש הנאות אחרות שאם נתמקד וניתן עליהן את הדעת הן תספקנה לא 

. פחות הנאה: כמו הנאה מהמשפחה, מהתורה, מהביחד ומהנחת ומההודיה על כל הטוב שיש לך בחיים

 וכן גם אם עכשיו כל זה קצת הצטמצם עדיין יש ברוך ה' על מה להודות!!!

  מאכליםכמה תזכורות ותובנות לחגים על 

 ה מ

הירקות זה דבר שזמין . ירקותבירקות מבושלים, בסלטי ירקות ובמרק מומלץ להעשיר את הארוחה 

עתירי הקלוריות השמן ואפשרי לנו גם בפסח ומומלץ מאוד להיעזר בהם באיזון שאר המאכלים 

 והפחמימות בחג!

זו ההזדמנות שלכן!  –לנערות או לנשים שבלימודים או בעבודה לא מסתדר להם לאכול הרבה ירקות 

 בית ניתן לאכול יותר ירקות לאורל כל היום כי כולנו בבית...עכשיו ב

הרופאים ממליצים מאוד  השמנה ועודף משקל כמחלה כרונית.ברפואה את ההיום כבר מגדירים 

הם יהמתוקים למינמלהפנים את העניין ולהיזהר מהאויבים שמפילים בדיאטה ובתזונה נכונה. במיוחד 

 שגורמים להשתוללות ברמות הסוכר בדם ולרצון לאכול עוד ועוד מתוק.

 

כדאי לזכור: גם בימי הפסח תמיד אפשר להעדיף צורות בישול פחות משמינה 

או את  משמינים במסגרת האפשר בפסח. לא כדאי לשלוח אורחיםומאכלים שאינם 

  בני הבית מימי הפסח עם עוד קילוגרמים מיותרים ומכבידים.
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 יךא

מומלץ לבשל, לאדות, לצלות או לאפות את המנות ולהימנע מטיגון. אם בכ"ז מטגנים, מומלץ לטגן 

 במחבת מתאים בשמן מתאים ולהספיג במגבות נייר לאחר הטיגון או בתרסיס שמן

ככל האפשר הגיעי לארוחה עם בגד שאת אוהבת שלדעתך מחמיא לך ואת נראית בו טוב ויזכיר לך 

 שכדאי לאכול במידה ולא לשלם אחר כך את מחיר השמנה.

 .דהיינו לשים לב לכל ביס וביס כאילו הוא 'שר סולו' מבלי למהר לנגיסה הבאה לאכול בשיטת ה'סולו'

 לבלוע חתיכות שלמות או בלי תשומת לבעיסה ולא -ללעוס עד ל

 מהכ

כך אמרה לי שנוהגת מתאמנת שלי שאינה עולה במשקל  –ממאכל נחשק ומשמין  לטעום כף או כפית

 כדאי לאכול בתשומת לב ובמודעות מלאה את הכמות שהקצבנו לעצמנו. כלל בשבתות.

 נאמר בקיצור שולחן ערוך סימן מ"ב הלכות סעודה סעיף ג' בזה הלשון:

"העיכול הטוב הוא אם המאכל אינו רב. ושיהא קל להתעכל, שאם אכל האדם הרבה והאיצטומכא 

ולכן האדם אשר רוצה לשמור על בריאות גופו, צריך להיזהר שלא )הקיבה( מלא, אז קשה העיכול... 

"שומר לא מעט ולא כל שובעו... והוא ששלמה אמר בחכמתו:  לאכול רק בשיעור בינוני לפי מזג גופו ,

 פיו ולשונו שומר מצרות נפשו' כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע"...

להסתכל על השפע ולשבוע עם העיניים.  בדרך כלל מומלץ למלא צלחת אחת מכל המגוון שיש לפניך.

תסכימי איתי שזה הרבה ואכלי בתשומת לב ולעסי במתינות ובהנאה מהטעם והמרקם. כך תבטיחי את 

 למלא את הצלחת שוב ושוב כמו במקרים שלא שמים לב לאוכל שנכנס לפה. מנעי מהצורךההנאה ות

 זה בהחלט דורש תרגול ושינוי ולא יקרה אולי ביום אחד ועם זאת כדאי מאוד לעבוד בכיוון הזה. 

 מהל

 זה חשוב לי!"  למהתמיד לזכור " .1

טוב על בריאותך עכשיו ובגיל למה חשוב לך להיות יותר רזה וחטובה, כמה אורח חיים בריא ישפיע 

 המעבר ובגיל הזהב לאורך שנים.

כמה תגדל הרגשת הסיפוק וההערכה העצמית שלך עם ההצלחה לשמור על בריאות ומשקל בכל 

 הזמנים והמצבים המאתגרים הללו.

 יותר י

 עדיין סעודות חג הן עמוסות קלוריות יותר מהשגרה ומכילות כמה מנות

 כדי לאזן: לעשות יותר מהדברים המועיליםלכן וודאי ובוודאי שכדאי בזמנים אלו 

 20, יש אומרים ממש לפני האוכל ורבים ממליצים בין הארוחותיותר שתיית מים להקפיד על   .1

 דקות אחרי שתיית המים. 10לפני ארוחת בוקר מספיק לחכות דקות לפני האוכל. 
 שעתיים אחרי האוכל לפני שתיית מים.לאחר האכילה יש הממליצים לחכות 

 .יותר יצירתייםה אותנו להיות קצת תקופת החגים מזמינ .2
אפשר לעשות פעילות גופנית גם עם הילדים או במרחבים כמו פארקים וכו' 

 שלא זמינים בשגרה 
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וגם יש זמן להכין מאכלים )שוב לצערנו לא אפשרי מחוץ לבית בפסח הזה ככל הנראה...( 

 ירי ירקות וחלבונים שאין זמן להכין בשגרה. כדאי לנצל את ההזדמנויות הללו.מגוונים ועת

 תי מ

 עוד מהערב קודם מומלץ מאוד לתכנן מה את מתכוונת לאכול - בימי חול המועד ובערבי חג ושבת

. אלו ימים שאינם ימי שגרה עם ארוחות מסודרות. התכנון ימנע הפתעות ואכילה ספונטנית מתוך ומתי

 הרבה שעות בלי אוכל או סדר.רעב של 

שבימי הם תמיד הידידים הכי טובים שלנו בדיאטה ובכל תוכנית של אורח חיים בריא. ובוודאי  ירקות

! כך אנו יכולים לשבת עם בני המשפחה וגם ללעוס החגים וחול המועד הם עוזרים לנו אפילו יותר

 שקל כלל! מולאכול לאורך זמן ומבלי לעלות ב

 לזכור!ולסיום חשוב 

 מזהה הרבה הרגלים שאת צריכה לשנות?
 חלילה מלקבל על כך חלישות הדעת!

 בעבודה נכונה אפשר לשנות הרגלים ובעבודה ממוקדת עם התת מודע השינוי הרבה יותר קל.

דרך הטלפון. עשיתי שיחות טלפוניות כאלו עם נשים וזה גם כן בהחלט אפשר להתאמן עליהם 

 עובד מצוין.

 

 ואפשר לפתור אותםם תחושת לחץ ו/או דברים רגשיים דוחפים אותנו לאוכל כמו כן לעיתי

הרבה פעמים הרבה יותר בקלות ממה  -ולהשתחרר מהם ולהימנע מהשמנה ועודף משקל וכן 

 כך אני נוכחת עם מתאמנות רבות שלי!!! –שחושבים לכתחילה 

 

שאיתך בתהליך לשבת כמו כן לפעמים כל מה שחסר לך זה מעקב, עידוד והכוונה ומישהי 

 איתה, כך שאין מה להתייאש מעצמך או מהגשמת חלומותיך!!!

 

המדריך המלא יותר שלי. אם תרצי לקבלו במלואו תוכלי להורידו מהאתר תוך זהו לקט מכאמור, 

 או לפנות אלי במייל ואשלח לך אישית.

 

 הצלחה רבהלך ולא נותר לי אלא לאחל 

 פסח כשר ושמח

 זהבה רוז

 .מאמנת נשים, נערות וילדות לאורח חיים בריא ושחרור מאכילה רגשית. מלווה תהליכי הרזיה

 סדנה דיגיטליתליצירת קשר לאימון אישי ופרטים על 

 לנשים, נערות וילדותסדנאות טלפוניות ו

 ומאוד לעזור גם ובמיוחד בתקופה ז יכולותשהואיל והן 

 הכרזתי על קופוני הנחות משתלמים במיוחד ומפתיעים

 בקרי באתר או התקשרי:
 052-7610920  זהבה רוז, נייד:

 raza.vebriah@gmail.com:מייל                      

  rose.co.il-https://www.zahava/:אתר                       

 
 

mailto:raza.vebriah@gmail.com
mailto:raza.vebriah@gmail.com
mailto:raza.vebriah@gmail.com
https://www.zahava-rose.co.il/

