
דוגמאות לארוחת בוקר בכל דוגמא -
מנת פחמימה + מנת חלבון גבינה + ירקות
• 2 פרוסות לחם קל + 2 כפות גבינה 5% + ירקות

• 10 פריכיות ביס + יוגורט טבעי 1.5% שומן
• 3/4 כוס דגני בוקר מלאים + כוס חלב מועשר בסידן

• דייסה מ 2- כפות שיבולת שועל (קוואקר) + כוס חלב חם
דוגמאות לארוחת ביניים בכל דוגמא - מנת פחמימה + מנת חלבון גבינה + מנת שומן + פרי + ירקות

• יוגורט ביו טבעי 1.5% שומן + פרי + 2 כפות גרנולה + כף גרעיני חמניה
• 2 פרוסות לחם קל מלא + 2 יחידות עמק ביס + 7 שקדים + פרי + ירקות
• פיתה/לחמנייה קלה + 2 כפות אבוקדו או 2 כפות טחינה + פרי + ירקות

דוגמאות לארוחת צהרים בכל דוגמא - מנת חלבון בשר + מנת פחמימה + מנת שומן 
לכל ארוחה יש להוסיף סלט ירקות + ירקות מבושלים + מרק ירקות

• 1/4 עוף + 1/2 כוס קינואה/עדשים + כפית שמן זית + מרק ירקות + סלט ירקות
• פרוסת צלי + 1/2 כוס אורז מלא/פסטה מקמח מלא + כף טחינה + מרק ירקות + סלט ירקות

• 2 יחידות כבדי עוף + 1/2 כוס פסטה + כף טחינה מוכנה + ירקות קלויים
• 150 גרם טופו + 1/2 כוס אטריות ביצים + 10 בוטנים + ירקות סיניים

• 200 גרם (לפני בישול) סלמון ברוטב טריאקי + 1 תפוח אדמה ברוזמרין + ירקות
עד פעמיים בשבוע

• 2 כוסות ספגטי ברוטב עגבניות + סלט ירוק גדול
• 1/2 פשטידת ירקות (מתכון מהחוברת) + סלט ירקות

דוגמאות לארוחת ביניים בכל דוגמא - מנת פחמימה + מנת שומן + מנת חלבון גבינה + מנת פרי
• חטיף אנרגיה + פרי + גביע יוגורט טבעי 1.5% שומן + 3 אגוזי מלך

• 2 פרוסות לחם קל + כפית ריבה + 2 כפיות טחינה גולמית משומשום מלא + פרי
• 2 לחמית מחיטה מלאה + 2 משולשי גבינת "מון בלאן" + פרי + 7 שקדים

• 10 מקלות בייגלה + גביע יוגורט טבעי 1.5% שומן + פרי + כף גרעיני דלעת
דוגמאות לארוחת ערב בכל דוגמא - מנת פחמימה + 1.5 מנת חלבון גבינה + מנת שומן + סלט ירקות 

• 2 פרוסות לחם קל מלא + חביתה עם כפית שמן זית + כף גבינת ריקוטה 5% + ירקות
• פיתה/לחמנייה קלה + 3 כפות גבינה 5% + ירקות + 6 זיתים

• 1/3 פשטידת קישואים (מתכון מהחוברת) + סלט ירקות
• 2 לביבות תירס (מתכון באתר) + 1/2 קופסת טונה + כפית שמן + כף קוטג' 5% + סלט ירקות

דוגמאות ארוחת לילה ארוחת לילה - מנת חלבון גבינה + פרי
• פרוסת עוגת גבינה אפויה (מתכון מהחוברת) + פרי

• יוגורט טבעי 1.5% שומן + 1/2 כוס סלט פירות
• תפוח עץ אפוי עם כדור גלידה 5% (מתכון מהחוברת)
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ממן
קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא
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הריון
תפריט 1500 קלוריות ליום
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מזל טוב! חשוב לזכור בתקופת ההריון:
צרבות   להפחית  כדי  המזון  את  היטב  ולעסי  הקיבה  על  עומס  למנוע  כדי  קטנות,  כמויות  אכלי   .1

ובחילות, השכיחות בתקופת ההיריון.
בלחמים   ,(1.5%-5%) שומן  דלי  וביוגורטים  בגבינות  טריים,  ובפירות  בירקות  בעיקר  התרכזי   .2

ובפסטות מקמח מלא, בבשרים רזים, בדגים ובקטניות.
3. הקפידי לאכול  מכל אבות המזון ואת כל הארוחות בתפריט.

כל דיאטת 'כאסח' עלולה לגרום להיווצרות חסרים תזונתיים אצלך ואצל העובר. 
יומית. קלוריות  בתוספת  צורך  כל  אין  להריון  הראשון  בשליש   - שניים  בשביל  לאכול  צורך  אין   .4

מהשליש השני רצויה תוספת יומית של 300 קק"ל בקירוב בלבד.

מה מומלץ וממה כדאי להימנע בתקופת ההיריון?
דגים  - מומלצים - רוב הדגים נחשבים בטוחים למאכל בזמן ההיריון, בתנאי שהם מבושלים כהלכה 
ובתנאי שכמות הדגים היא לא יותר מ-340 גרם בשבוע. לא מומלצים - יש להימנע מאכילת דג חרב, 
כריש, קינג מקרל, טילפיש, טונה טרייה, דגים נאים, צדפות, רכיכות ופירות ים מעושנים ומקוררים.  

עוף ובשר – מומלצים - עוף, הודו, בשר בקר עד פעמיים בשבוע, כבד פעם בשבוע. 
לא מומלצים - המבורגרים ונקניקיות נאים/מבושלים בחלקם, בשר נא ובשר שבושל באופן חלקי 

(קרפצ'יו וסטייק טרטר למשל).  
גבינות ומעדנים - מומלצים - גבינות ויוגורטים דלי שומן 5%-1.5% שומן. לא מומלצים - מוצרים 

המכילים חלב לא מפוסטר.
ביצים - מומלצים - ביצים מכילות חלבון איכותי ולכן הן חשובות בדיאטה היומית.

לא מומלצים - יש להימנע ממזונות המכילים ביצים לא מבושלות או ביצים שלא בושלו די הצורך
(עוגות למיניהן, מוס שוקולד וכדומה). 

שתייה - מומלצים - לשתות כ-3 ליטר ביום, בעיקר מים. אפשר גם מרקי ירקות שונים. 
קפאין - מומלצים - עד 1-2 כוסות קפה ביום. לא מומלצים - 5 כוסות קפה ומעלה.

בשתיית כמויות גדולות של תה צמחים על בסיס קבוע, מומלץ להתייעץ עם רופא.  - תה צמחים 
אלכוהול - לא מומלצים - אמהות השותות אלכוהול נמצאות בסיכון גבוה לפתח 'תסמונת אלכוהול 
עוברית', המתבטאת בעיוותים בפנים, בבעיות לב, במשקל לידה נמוך ואף בפיגור שכלי. גם שתייה 
רצוי  מתונה של משקאות אלכוהולים בזמן ההריון עשויה להשפיע על התפתחות מוח של העובר. 

להימנע לחלוטין משתיית אלכוהול בזמן ההריון. 
ממתיק מלאכותי - עדיף לצמצם למינימום את צריכת הממתיקים המלאכותיים.

בהצלחה!
heli-maman.co.il  04-8736667 .טל. 1-700-507-508 פקס




