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האגודה למלחמה בסרטן ,העמותה ההתנדבותית הגדולה בישראל ,הוקמה בשנת  .1952מאז היא מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת
בכל החזיתות במטרה להפחית את התחלואה והתמותה בישראל .המאבק במחלת הסרטן נוגע לכלל הציבור במדינת ישראל .ההתמודדות עם מחלת
הסרטן מהווה יעד לאומי מהדרגה הראשונה ולכן פעילויות האגודה למלחמה בסרטן חשובות ורלוונטיות לכל הציבור – בריאים וחולים .היום חיים בישראל
כ 200,000 -חולים ומחלימים .הנתונים מראים שמדי שנה נוספים בארץ כ 28,000 -חולי סרטן חדשים ,אך הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור
אמצעי האבחון ,הגילוי המוקדם והטיפול ,חל גידול משמעותי במספר האנשים הנרפאים מן המחלה ושיפור ניכר באיכות חייהם של המטופלים .פעילות
האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור וללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו .הוצאות השכר והתפעול של האגודה למלחמה בסרטן מהוות
כ 10% -בלבד מסך כל תקציבה השנתי – עובדה הראוייה לציון בקנה מידה לאומי ובינלאומי כאחד .לשם השוואה בעולם המערבי מקובל כי –  30%מסך
התרומות משמשות להוצאות שכר ותפעול .בתפקיד נשיא כבוד של האגודה מכהן חתן פרס נובל פרופ' אהרן צ'חנובר ,יו"ר האגודה הינו פרופ' אליעזר רובינזון,
סגן היו"ר ליאון רקנאטי ,ומנכ"ל האגודה מירי זיו.

תזונה בריאה
התחילו לחשוב צבעים!

מאת :מירב מור אופיר ,תזונאית קלינית מוסמכת .M.Sc

תזונה בריאה – להקטין את הסיכון לסרטן!
סרטן הוא גורם התמותה השני בעולם המערבי .המונח סרטן מתייחס למספר מחלות המאופיינות בהתחלקות לא מבוקרת של תאים .כתוצאה מכך
נוצר גידול הפוגע ברקמות הגוף הבריאות .מידע מדעי מצטבר מצביע על כך שניתן למנוע חלק משמעותי ממקרי הסרטן .המחקרים מוכיחים כי
לתזונה תפקיד חשוב במניעה :כשליש ממקרי התמותה מסרטן קשורים בדרך בה אנו אוכלים.

מה הן ההמלצות התזונתיות למניעת סרטן?
מחקרים שנערכו בשנים האחרונות הביאו את מומחי האגודה למלחמה בסרטן ומומחים מארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICCלפרסם המלצות
תזונתיות להפחתת הסיכון לסרטן .לפניכם סיכום ההמלצות העדכניות * ,שיישומן חשוב בכל שלבי החיים .נוסף על הפחתת הסיכון לסרטן הוא
יסייע גם בהפחתת הסיכון למחלות נוספות כמו מחלת לב ,סוכרת ,לחץ דם גבוה ,שבץ ועוד .נסו לשלב בין ההמלצות התזונתיות שלהלן לבין
ההעדפות האישיות שלכם .הרגישו טוב גם אם תתקדמו בהדרגה ,שכן לכל שינוי שתעשו יש ערך.
* ההמלצות שלהלן מתאימות לאנשים שלא חלות עליהם הגבלות תזונתיות ו/או אחרות .לאנשים הזקוקים לדיאטה מיוחדת כגון סוכרתיים ,חולי כליה או אחרים מומלץ להתייעץ עם דיאטן/ית
קליני/ת מסמך/ת.

בריאות בצבעים עם חנה שאולוב • 3

תזונה בריאה
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אכלו יותר ירקות ופירות!  5-9מנות ביום!
הדרך הטובה ביותר להפחתת הסיכון לחלות בסרטן הקשור בתזונה ,היא להגביר את הצריכה היומית של ירקות ופירות ,במיוחד הטריים ,ל 500 -גרם ויות ר.
רשויות הבריאות המוסמכות ממליצות לצרוך  5עד  9מנות ירק ופרי ביום ,בהתאם לצריכה הקלורית.
• ירקות – מומלץ לצרוך ללא הגבלה! – לפחות  3מנות ביום (מנת ירקות =  100גרם ירק או כוס ירק חי חתוך או  1/2כוס ירק מבושל או  1/2כוס מיץ).
• פירות – מומלץ לצרוך לפחות  2מנות ביום (מנת פירות =  1פרי בינוני ,כ 100 -גר' או  2פירות יבשים בינוניים או  1/2כוס מיץ טבעי).

אכלו ירקות ופירות מכל קבוצות הצבעים!
רשויות הבריאות האמריקניות יצאו לאחרונה בהמלצה רשמית לאכול
ירקות ופירות במגוון צבעים.
"מדריך" הצבעים האמריקאי החדש מחולק לחמש קטגוריות צבע:
אדום ,כחול/סגול ,ירוק ,לבן ,צהוב/כתום .אכילה של ירקות ופירות בשלל
צבעים תגדיל את הסיכוי שלכם ליהנות מבריאות טובה ,אנרגיה ,הגנה מפני תהליכי
הזדקנות והפחתת הסיכון למחלות סרטן ולב .את ההגנה הזו יספקו מגוון רחב של
חומרי הגנה צבעוניים אקטיבים המכונים פיטו – כימיקלים (פיטו – צומח ביוונית)
וכן ויטמינים ,מינרליים וסיבים – הפועלים יחד במשולב (בסינרגיה) ונמצאים בשפע
בירקות ופירות צבעוניים.
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כוח הצבע כנגד הזדקנות ומחלות
בירקות ובפירות נמצאים כ  )!(25,000 -פיטוכימיקלים .חלקם משמשים כנוגדי
חימצון (אנטי אוקסידנטים) .מדוע הם כה חשובים? כיוון שהחמצן ,אותו יסוד החיוני
לחיים ,גם מעודד יצירה של חומרים מזיקים המכונים רדיקליים חופשיים .לאלה יש
נטייה להרוס תאים ולעודד הזדקנות ומחלות .נוגדי החמצון (חלקם פיטוכימיקלים,
חלקם ויטמינים וחלקם מינרליים) מנטרלים את הרדיקלים החופשיים ובכך מסייעים
בהקטנת הסיכון למחלות .הירקות והפירות השונים מכילים שילובים יחודיים של
רכיבים בעלי השפעה מגינה .לכן חשוב להקפיד על צריכה מגוונת וצבעונית שלהם,
נוסף על הגדלת צריכתם .אז התחילו לחשוב בצבעים!

לפניכם טבלה ובה דוגמאות לירקות ופירות בקבוצות הצבעים השונות:
קבוצת הצבע
ירקות ופירות לדוגמא

נציג הפיטוכימיקלים הבולטים
בקבוצה

כחול/סגול

אדום

חציל
כרוב סגול*
סלק
בצל סגול
ארטישוק סגול
פלפל סגול
בזיליקום סגול
ענבים שחורים
שזיפים שחורים
תאנים סגולות
אוכמניות

עגבניה
פלפל אדום
גמבה
צנון*
צנונית*
תפוח
תות
אבטיח
אשכולית אדומה
ענבים אדומים
רימון

 ליקופן

 פנולים

* ירק זה שייך למשפחת המצליבים ,הידועים כבעלי השפעה מבינה בפני סרטן.
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ירוק
ברוקולי*
כרוב*
מלפפון
חסה
סלרי
עירית ,בזיליקום
פטרוזיליה ,רוקט
כוסברה ועוד
אגס
מלון
קיווי

 לוטאין

לבן
כרובית*
בצל
שום
לפת*
בצל שאלוט
שורש סלרי
שורש פטרוזיליה
ארטישוק ירושלמי
בננה
נקטרינה לבנה
תמרים טריים

 אליצין

צהוב/כתום
פלפל צהוב
פלפל כתום
גזר
דלעת
בטטה
דלורית
תירס
מלון
תפוז
קלמנטינה
מנגו

 קרוטנואידים

תזונה בריאה
התחילו לחשוב צבעים!
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בחרו בתזונה העשירה במגוון מזונות צמחיים

חשוב לדעת!
תכשיר ויטמינים ומינרלים מכילים ויטמינים ומינרלים ספציפיים מבודדים,
המתווספים לתזונה לפי הצורך .יחד עם זאת יש לזכור כי אין הם יכולים
להוות תחליף להגנה המתקבלת מן הפעילות המשולבת של אלפי הרכיבים
הנמצאים בצמחים.

נוסף על הירקות והפירות ,שלבו בתפריט גם דגנים מלאים ,קטניות,
סויה ,אגוזים ,גרעינים וזרעים .בדומה לירקות ולפירות ,המזונות
הללו עשירים במגוון רכיבים צמחיים מגינים :ויטמינים ,מינרליים,
פיטו – כימיקליים וסיבים תזונתיים .נראה כי היתרונות הבריאותיים של הצמחים
נובעים מהפעילות המשולבת של מכלול הרכיבים המגינים שבהם (סינרגיה) .במידת
האפשר נסו לצרוך מזונות צמחיים בצורה הקרובה ביותר לצורתם הטבעית והשלמה.
דגנים מלאים :אכלו יותר חיטה מלאה ,שיבולת שועל מלאה ,שיפון מלא ,אורז
מלא ,שעורה ועוד .המעיטו באכילת מוצרים המבוססים על קמח לבן.
קיטניות :אכלו יותר סויה ומוצריה ,שעועית לבנה ,אפונה ירוקה ,עדשים ,פול ,גרגרי חומוס.
אגוזים ,גרעינים וזרעים :שלבו בתפריט כמויות מתונות של אגוזים מסוגים שונים ,שקדים,
גרעיני חמניות ,גרעיני דלעת (לא קלויים ולא מומלחים) ,זרעי פשתן ,שומשום מלא ועוד.
מזונות צמחיים אלה ואף חלק מן הירקות עשירים בפיטו – אסטרוגנים .אלו הם רכיבים צמחיים
בעלי פעילות אסטרוגנית חלשה העשויים להפחית את הסיכון לסוגי סרטן מסויימים.
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הפחיתו בצריכת שומנים “רעים",
העדיפו שומנים “טובים"

הפחיתו בצריכת שומנים “רעים" ,מרגרינה ושומן צמחי מוקשה או
מוקשה חלקית ,חמאה ,ושומנים שמקורם במוצרי חלב ומוצרי בשר
שמנים .העדיפו שומנים “טובים" ,אבוקדו ,טחינה (עדיף משומשום
מלא) אגוזים ,גרעינים ,זרעים ושמנים כמו שמן זית וקנולה.
הפחיתו בצריכת שומנים מזוככים והעדיפו כמויות מתונות של שמנים
מכבישה קרה או לפחות שמנים איכותיים בעלי הרכב דומה לזה של
שמן מכבישה קרה .שמנים אלה עשירים ברכיבים צמחיים המגינים
הנמצאים בצמחי המקור.
הם עשירים יותר בנוגדי – חמצון (אנטיאוקסידנטים) ,לדוגמא.
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אכלו בשר בכמויות מתונות
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אכלו כמויות מתונות של בשר ,ובפרט בשר אדום עתיר שומן .כתחליף שלבו
בתפריט קיטניות או דגים .מחקרים מראים כי בקרב אוכלי דגים שכיחות
נמוכה יותר של סרטן .יתכן שחומצות השומן מסוג אומגה  3הנמצאות
בדגים אחראיות להשפעה המגינה.

המנעו ככל האפשר מצריכה עודפת של קלוריות ומהשמנה
צריכה עודפת של קלוריות ,במיוחד כאלו שמקורן בשומנים “רעים" וכן השמנה קשורות
לעלייה בסיכון לחלות בסרטן .התאימו את כמות המזון לצרכים הפיזיולוגים של הגוף,
הקשיבו לאותות הפנימיים של רעב ושובע והשתדלו לאכול על פיהם .השתדלו להקפיד על
אכילת ארוחות מסודרות .במידת הצורך פנו לדיאטן/ת קליני/ת מוסמך/ת לקבלת עזרה.
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עסקו בפעילות גופנית!
אורח חיים לא פעיל והשמנה מגבירים את הסיכון לחלות
בסוגי סרטן מסוימים וכן במחלות רבות אחרות.
מומלץ לעסוק בפעילות גופנית כמו הליכה באופן
יומיומי וכן להגדיל את רמת הפעילות השוטפת
במהלך היום.

צרכו סידן בכמות נאותה

צריכת סידן נאותה עשוייה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס .הקפידו על שילוב
מזונות עשירי סידן בתפריט .למשל ,מוצרי חלב דלי שומן (במיוחד עשירים ומעושרים בסידן),
קטניות ,טחינה משומשום מלא ,אגוזים ,שקדים ,גרעינים ,ירקות ירוקים כמו כרוב סיני ,כרוב,
ברוקולי ועוד .צריכת הסידן היומית המומלצת למתבגרים ומבוגרים הנה לפחות  1000מ"ג ליום.
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המעיטו בצריכת מזונות העשירים במלח (נתרן)

11

ישנן עדויות לעליה בסיכון לחלות בסוגי סרטן מסוימים עם עליה בצריכת
נתרן .המעיטו בקניית מזונות העשירים בנתרן .לשם כך בידקו את הסימון
התזונתי והשוו בין תכולת הנתרן של מזונות שונים .מזון דל נתרן יכיל
לא יותר מ 100-מ"ג נתרן ב 100-גר' מזון מוכן .כמו כן המעיטו
בשימוש במלח ובאבקות תיבול במסגרת הבישול הביתי.

אם אתם צורכים אלכוהול
עשו זאת במתינות
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צריכה גבוהה של אלכוהול מעלה את הסיכון לחלות
בסוגי סרטן מסוימים .הסיכון עולה עוד יותר בשילוב עם
עישון .אם אתם צורכים אלכוהול ,צרכו כמויות מתונות.

המעיטו בצריכת מאכלים משומרים,
מעושנים ,כבושים ומומלחים
מוצרים אלה ,כמו למשל מוצרי בשר מעובדים,
עשויים להכיל ניטרטים ,אשר עלולים להגביר את
הסיכון לחלות בסרטן.
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המעיטו בצריכת מזונות חרוכים

המעיטו בצריכת מזונות חרוכים ומזונות העשויים
על גחלים .בתהליך השריפה של המזון עלולים
להיווצר חומרים מזיקים (כמו בנזופירין) .מזון על גחלים
מומלץ להכין רק על גחלים שהאפירו ולא בתוך להבות האש.

ועוד שלל עצות מעשיות
ירקות ופירות
• אכלו ירקות בכל ארוחה – עשו לכם כלל וחנכו על
ברכיו גם את הילדים – השתדלו לאכול ירקות בכל
ארוחה! בתוך הסנדביץ' ,בצלחת ארוחת הצהריים,
ובשולחן ארוחת הערב.
• אדו ירקות – או בשלו אותם בישול קצר במעט
מים .חלק מן הרכיבים המגינים בירקות נותרים במי
הבישול.
• אכלו פירות – בין הארוחות או בארוחות עצמן,
למשל ,כתחליף למקורות קלוריים אחרים .ארוחה
קלה ובריאה יכולה להיות :בננה ,כוס תותים חתוכים,
גביע יוגורט ומעט אגוזים.
• מיצי פירות – תוכלו לגוון ולהכין בבית שייקים מפירות
טריים או לשלב בתפריט כמות מתונה של מיצי פירות
סחוטים או מיצים מוכנים המבוססים על  100%מיץ.
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אפשר ליהנות מן הבריאות שבמיץ הטבעי גם בפחות
קלוריות וסוכר וזאת על ידי דילולו במים.
• הוסיפו טעמים – למזון שאתם מכינים על ידי תיבול
בשום ,בצל ושלל עשבי תיבול .כך גם תוכלו להקטין
את השימוש במלח.
צבעים
• חשבו צבעים – חשבו צבעים כשאתם עורכים את
קניותיכם ובכלל.
• הוסיפו צבעים לסלט המסורתי – ואל תסתפקו
במלפפון ועגבניה! – גזר (כתום) ,צנונית (סגול),
פלפל (בשלל צבעים) ועוד.
• הוסיפו עשבי תיבול שונים – כך תוכלו להעשיר
בירוק כל מאכל.

• הוסיפו גוונים! בחרו בירקות ובפירות בגוונים שונים,
למשל :אשכולית רגילה ואדומה ,ענבים ירוקים
ושחורים ,מלונים בגוונים שונים ,כרוב ירוק וסגול,
בצל לבן וסגול ועוד.
• העדיפו ירקות ופירות – ממקורות מזוהים ומוכרים,
שעל גבי אריזתם מצויין שם היצרן.
• רחצו היטב ירקות ופירות טריים.
מניעת מחלות על ידי תזונה נכונה הוא תהליך שחשוב
לנקוט בו לאורך כל שלבי החיים מראשיתם .יחד עם זאת
בכל גיל כדאי להתחיל בשמירה על הבריאות ומניעת
מחלות .נסו לשלב בין ההמלצות התזונתיות שניתנו כאן
לבין העדפותיהם האישיות .תיהנו מתוספת הבריאות
לתזונה שלכם וזכרו כי לכל שינוי שתעשו ,יש ערך.

החומרים הדרושים
 2כפות שמן זית
 1כוס אורז (מומלץ מלא)
 1 1/2כוס מים רותחים לאורז רגיל
(לאורז מלא  -לפי ההוראות שעל
האריזה)
 1כף אבקת מרק עוף
מלח פלפל שחור לפי הטעם
לתוספת
 2עגבניות גדולות בשלות חתוכות
לקוביות
 1בצל קטן חתוך לקוביות קטנות
 3כפות שמן זית
 2שיני שום קצוצות
מלח ופלפל לפי הטעם
עלי בזיליקום חתוכים לפי הטעם

אופן ההכנה
•
•
•
•
•

מבשלים את האורז עם מים ואבקת המרק ומוסיפים
מעט מלח ושמן זית.
מטגנים את הבצל מעט עד קבלת צבע שחום.
מוסיפים את העגבניות החתוכות לבצל ,מנמיכים את
האש ומאדים.
אם יש צורך ,מוסיפים מעט מאוד מים ,מבשלים כ5 -
דקות ומוסיפים את המלח והפלפל.
מערבבים את העגבניות המוכנות עם האורז בעזרת 2
מזלגות.

אורז עם עגבניות

אפשרויות הגשה
• לפזר צנוברים ,אגוזי לוז ,קשיו (עדיף לא קלויים) ,ובוטנים
חתוכים.
• לפזר פטרוזיליה קצוצה.
• בארוחה חלבית אפשר להוסיף פירורי גבינת פטה או
גבינה בולגרית.

אורז עם עגבניות

מתכון זה מכיל ירקות מצבעים:
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מרק גזר חמצמץ
החומרים הדרושים

מרק גזר חמצמץ
 4-5מנות

מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:
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 7כוסות מים
 1כוס מיץ תפוזים
 1ק"ג גזר – קלוף ופרוס
 2כפות שמן קנולה
 1בצל קצוץ
מלח ופלפל
 2כוסות חלב 3%
קינמון
קורט סוכר

אופן ההכנה
•
•
•
•
•
•
•
•

שמים בסיר  4כוסות מים ,מיץ תפוזים ,פרוסות גזר,
את השמן ,ובצל קצוץ.
מביאים לרתיחה ומתבלים במלח ובפלפל.
מבשלים כחצי שעה ,עד שהגזר מתרכך מעט.
מרסקים במעבד מזון ,אגב הוספת כוס מים כדי להקל
על הריסוק.
מעבירים את המרק דרך מסננת רשת ,תוך מעיכה של
כל תוכנו ,ומחזירים לסיר.
מוסיפים עוד  2כוסות מים ,חלב ,מביאים לרתיחה.
מתבלים בקינמון ובקורט סוכר.
מגישים חם ,מקושט ברצועות גזר דקות ,ואפשר להגיש
עם עלי רוקט.

החומרים הדרושים
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 1ראש חסה שטוף וחתוך
 1/2חב' שמיר (לקצוץ דק)
 6שיני שום חתוכות
מיץ משני לימונים
 1/3כוס שמן זית
 1כפית סוכר
קורט מלח
 1כפית חרדל
 1כוס גרעיני רימונים (בעונה)
מערבבים הכל יחד ,חוץ מהרימונים שמקשטים מעל.
אפשר להגיש עם קוביות טופו קטנות.

סלט כרוב ומלון
מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

סלט חסה ושום
מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

•
•
•
•
•
•
•

 1פלפל צהוב חתוך לפסים דקים
 1כרוב ירוק חתוך לפסים ולקוביות
 1מלון קלוף פרוס וחתוך לקוביות
מיונית לפי הטעם
מיץ לימון
 1שן שום חתוכה
מלח לפי הטעם
לערבב הכל יחד

פסטה וירקות מוקפצים
החומרים הדרושים

פסטה וירקות מוקפצים

מתכון זה מכיל ירקות מצבעים:
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 1חבילה פסטה צינורות
קצרים.
 3שיני שום
 1חציל שטוף וחתוך
לקוביות קטנות.
 2פלפלים אדומים ,חתוכים
לקוביות
 1כרוב לבן חתוך לפסים
 3כפות שמן זית
רוטב סויה

אופן ההכנה
•
•
•
•
•
•
•

מבשלים את הפסטה לפי ההוראות שעל האריזה.
קולפים את שיני השום וחותכים לחתיכות קטנות.
מחממים שמן במחבת ומוסיפים את קוביות החציל.
מערבבים מעט ומוסיפים את הפלפלים האדומים והכרוב.
מערבבים תוך כדי טיגון ,מכסים במכסה ומאדים מספר
דקות.
מוסיפים רוטב סויה לפי הטעם.
מערבבים את הירקות עם הפסטה.

אפשרות הגשה:
אפשר להגיש עם חתיכות טופו ,או גבינה בולגרית.

•
•
•
•

חותכים סלק לרבעים (לא קולפים).
מניחים בתבנית ויוצקים על הסלק שמן
זית ומפזרים מעט מלח.
אופים כשעה בחום בינוני-חם (או עד שמוכן)
מידי פעם הופכים ומגישים חם או קר ,על
מצע עשבי תיבול שונים (עירית ,שמיר,
טרגון ,רוקט ,נענע ,מרווה ובזיליקום).

סלט עגבניות
מתכון זה מכיל ירקות מצבעים:

סלק בתנור
מתכון זה מכיל ירקות מצבעים:

• חותכים עגבניות לחצאים ,מוציאים בעזרת
כפית את הגרעינים וכל התוכן.
• חותכים לקוביות את העגבניות ,שמים
בקערה ומוסיפים חתיכות פלפל ירוק חריף,
שמן זית ,לימון ,מלח והרבה שום חתוך.
• מערבבים עם עלי בזיליקום חתוכים.

חצילים בלימון
החומרים הדרושים

חצילים בלימון

מתכון זה מכיל ירקות מצבעים:

 2חצילים
מיץ לימון
מלח
כמון
פפריקה חריפה
פלפל ירוק חריף או פלפל
אדום ( 3 - 2פרוסות)
 8שיני שום
תוספת אפשרית
קוביות טופו
לקישוט :קוביות פלפל אדום
מתוק  ,פטרוזיליה ,עירית.

אופן ההכנה
•
•
•
•
•
•
•
•
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שוטפים את החצילים (לא מקלפים).
מרתיחים מים בסיר ,מוסיפים את שיני השום ואת
החצילים ומבשלים  20דקות.
מוציאים את החצילים (שומרים את שיני השום בצד),
חוצים את החצילים לשניים ,ומקררים במקרר למספר
שעות.
מקלפים את החצילים וחותכים לקוביות.
חותכים את השום לפרוסות ומערבבים עם קוביות
החצילים.
בוחשים ביחד :כמון ,מיץ לימון ,פפריקה ומלח ויוצקים
על החציל .אפשר להוסיף קובית טופו.
מחזירים למקרר לשעה נוספת ומגישים קר.
מקשטים בפטרוזיליה ועירית.

החומרים הדרושים
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 1/2כרובית מפורקת לפרחים קטנים (כרובית
טריה ,לא מבושלת)
גבעולי עירית
קוביית דלעת חתוכה לקוביות קטנות (דלעת
טריה ,לא מבושלת)
 4פלחי פומלה מפורקים לחתיכות
 7תותי שדה פרוסים
שמן זית לפי הטעם
 2שיני שום חתוכות
מיץ לימון לפי הטעם
קורט מלח
מערבבים הכל ביחד

סלט בצל סגול וברוקולי
מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

סלט בצבעים
מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

•
•
•
•
•
•

 2בצלים סגולים חתוכים לקוביות
 100גר' אגוזים מעורבים חתוכים
 8תותי שדה פרוסים
 5תפוזונים פרוסים
 1גזע ברוקולי טרי (רק הפרחים ,חתוכים לפרורים)
שמן זית ,מלח לפי הטעם ,פלפל שחור גרוס ,מיץ לימון ,מעט
חרדל ,שן שום חתוכה
מערבבים הכל ביחד

סלט עשבי תבלין
החומרים הדרושים

סלט עשבי תבלין

מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:
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עלי טרגון
עלי רוקט
מעט עלי בזיליקום חתוכים
עירית
פטרוזיליה
בצל ירוק חתוך
עלי שמיר חתוכים
עלי תרד שטופים
מלון חתוך לקוביות
 10ענבים ירוקים (בעונה)
קורט מלח
קורט פלפל שחור
שמן זית לפי הטעם
 1לימון קלוף וחתוך לקוביות
קטנות ומיץ לימון
1תפוח עץ

ירוק חתוך לפסים דקים.
אבטיח או אפרסמונים
(לפי העונה )  15 -כדורים
שמוציאים בעזרת
כפית מיוחדת

אופן ההכנה
• מערבבים הכל ביחד כרבע
שעה לפני ההגשה.
• אפשר להוסיף אגוזים,
צימוקים ותותים בעונה.

חומרים למילוי
 1כרוב חתוך לפסים וקוביות
 1כף דבש
רוטב סויה לפי הטעם
 1כף סוכר
מיץ לימון (מלימון וחצי)
פלפל שחור גרוס לפי הטעם
 100גר' אגוזים מעורבים וחתוכים

אופן ההכנה
•
•
•
•
•
•

מרתיחים בסיר את הדבש ,סויה ,סוכר ,לימון ופלפל גרוס.
מבשלים תוך בחישה כדקה.
יוצקים חם על הכרוב החתוך ,בוחשים ומקררים מעט.
אפשר לגרר מעל הכרוב מעט קליפת לימון.
אם הטעמים דומיננטיים מדי ,אפשר להוסיף כרוב .אם
חסר רוטב מכינים כמות דומה נוספת ויוצקים .אם
מתוק מדי מוסיפים סויה ומיץ לימון .הכל לפי הטעם.
מפזרים אגוזים מעורבים.
אפשר לקשט בגרעיני רימון חמוץ ,בעונה

סלט כרוב עם סויה

מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

סלט כרוב עם סויה
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מרק חמציץ (שצ'אפ)
החומרים הדרושים

מרק חמציץ (שצ'אפ)

מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

 1חב' חמציץ  500גר'
בצל בינוני
 2כפות שמן זית
 500גר' תפוחי אדמה
מלח  ,פלפל שחור לפי
הטעם
 7-8כוסות מים.
גביע שמנת מופחתת
שומן או גביע יוגורט
 1ביצה קשה

אופן ההכנה
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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שוטפים וקורעים את עלי החמציץ ומניחים בצד.
קולפים וחותכים את הבצל לקוביות קטנות.
קולפים וחותכים תפוחי אדמה לקוביות קטנות.
מאדים את עלי החמציץ כ 3 -דקות תוך כדי בחישה עד
שהעלים משנים את צבעם .מוציאים אותם ,קוצצים
ומניחים בצד.
מכינים מרק דליל משאר החומרים
משחימים את הבצל בשמן
מוסיפים את קוביות תפוחי אדמה ,מלח ופלפל ,יוצקים
את המים ומביאים לרתיחה.
מבשלים על אש נמוכה כחצי שעה.
מוסיפים את עלי החמציץ הקצוצים למרק (מדללים מעט
במים אם יש צורך).
מגישים בקישוט שמנת או יוגורט ורבע ביצה קשה.

ארטישוק ביוגורט
החומרים הדרושים

ארטישוק ביוגורט

מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:
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 12לבבות ארטישוק
מבושלים וקלופים
חותכים לאורך
ושמים בקערה.

לרוטב

•
•
•
•
•
•
•
•
•

יוגורט
כף מיונית
כפית חרדל
 3שיני שום חתוכות
מלח
פלפל
צימוקים שחורים
 5צלפים
מיץ לימון ,אם רוצים

מערבבים את כל החומרים ויוצקים
על הארטישוק החתוך.

החומרים הדרושים
חסה אחת ,שטופה וחתוכה
 200גר' תותי שדה שטופים
וחתוכים לפרוסות עבות
 50גר' צימוקים שחורים שטופים
 10זיתים ירוקים חתוכים
כף אחת גרעיני דלעת קלויים
כף אחת בוטנים קלויים
חומרים לרוטב
בין  1/3ל 1/2 -כוס מיץ לימון
לפי הטעם
 1/8כוס שמן קנולה
כפית סוכר
כפית חרדל
מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה

• מערבבים כל החומרים
יחד בקערה .מערבבים
את החומרים לרוטב
ומוסיפים לסלט.

סלט בריאות מתותים

מתכון זה מכיל ירקות מצבעים:

*עדיף להשתמש בשמנת עם אחוזי שומן נמוכים.
מאחר והמתכון עתיר שומן מומלץ לצרוך במנה קטנה.

סלט בריאות מתותים
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"מאפינס" – עוגות דלעת קטנות
החומרים הדרושים

"מאפינס"
עוגות דלעת קטנות

 1כוס סוכר
 1/3כוס שמן קנולה
 3ביצים
 150גר' דלעת מגוררת דק
 1 3/4כוס קמח תופח
חתיכות שוקולד קטנטנות
(לא הכרחי)

אופן ההכנה

•
•
•
•

•
מתכון זה מכיל ירקות ופירות מצבעים:

•
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מחממים תנור לחום בינוני
בקערת מערבל מערבלים את השמן ואת הסוכר .מוסיפים
ביצים אחת אחת.
מערבלים מעט ,מוסיפים את הדלעת המגוררת והקמח
ובוחשים.
מערבלים מעט ,מוסיפים את הדלעת המגוררת והקמח
ובוחשים.
מעבירים לתבנית שקעים משומנת
או לתבנית שקעים מסיליקון (תבנית
מסיליקון אין לשמן).
אם רוצים להוסיף חתיכות שוקולד,
מכניסים פנימה לאחר שהבצק בתבנית.
אופים בחום בינוני כ 20-דקות
או עד שמוכן.

תפקידי האגודה למלחמה בסרטן
‰‰תמיכה במימון וקידום חקר הסרטן.
‰‰הפעלת תכניות לגילוי מוקדם.
‰‰הקמת מרכזי טיפול ,אשפוז ורווחה ,ורכישת מכשור רפואי
לאבחון ,לטיפול ולמעקב.
‰‰מתן שירותים רפואיים ושירותי שיקום ורווחה בבתי חולים,
בבית ובקהילה ,לחולים ולבני משפחותיהם.

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור
וללא סיוע מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.
בקרו אותנו באתר האינטרנט

www.cancer.org.il

טלמידע

לקבלת מידע על מחלות הסרטן
וחומר הסברה ,ללא תשלום

1-800-599-995
טלמידע  -בשפה הערבית

1-800-36-36-55
טלמידע  -בשפה הרוסית

1-800-34-33-44
מרכז מידע

שירותי מידע מתקדמים לציבור
הרחב ולאנשי מקצוע

03-5721608
טלתמיכה

info@cancer.org

לתמיכה נפשית ראשונית לחולים
ולקרובים אליהם

1-800-200-444
יד להחלמה

ארגון מתנדבות שהחלימו מסרטן
השד והוכשרו לתמוך ולסייע לנשים
המתמודדות עם סרטן השד

1-800-36-07-07

לתרומות1-800-35-46-46 :
לקבלת מידע נוסף על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ללא תשלום,
פנו ל"טלמידע" של אגודה למלחמה בסרטן1-800-599-995 :

בקרו אותנו באתר האינטרנט www.cancer.org.il

71491

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור וללא סיוע מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.
 כל הזכויות שמורות ,מח' הסברה והדרכה ,נובמבר 2013
רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .גבעתיים  53103טל03-5721616 .

billet.co.il

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

