
 
 
 

 
 
 

 ,יום כלשתה את השייק הזה 
 !האנרגיה שלך לרמה הבאהאת ותוכל לקחת את הבריאות ו

 
הבהירות את משפרת את המיקוד ו, מגבירה את רמות האנרגיה, כמו פירות וירקות טריים, הוכח שתזונה עשירה במאכלים חיים

. תוך שיפור איכות החיים שלך כמעט בכל דרך שאפשר להעלות על הדעת, ממחלותשומרת אותך בריא ומגנה עליך , המנטלית
התחייב ! יחזיר לך באותה מטבע הואוטפל כהלכה בגופך על מנת ש ",אתה מה שאתה אוכל, "זכור את המימרה הידועה

אתה נטען באנרגיה  ותתחיל מיד להרגיש כיצד, להפוך את משקה הבריאות משנה החיים הזה לחלק משגרת יומך היוםלעצמך 
 !חיונית
 ...ליצירת חיים פלאיים( והמאמן האישי שלך)ידידך 

 האל אלרוד
 

 (ערבב עם קרח בכמות שמתאימה לך)שייק פירות לפלא של אנרגיה : גרסה מקוצרת
 (חלב סויה מומלץ לנשים בלבד)*סויה /או חלב שקדים, מיץ תפוזים, כוס מים 1
 (אפשר מוקפאת)בננה  1
 (אפשר מוקפא)חופן תרד  1
 

 ...(הוסף למרכיבים הקודמים)* שייק פירות לפלא של בריאות : גרסה מלאה
 !(טעם חזק= קייל : אזהרה)או קייל  –עלה סלק  1
 או מנגו( קפואיםאפשר )חופן פירות יער  1
 

 .אם כי מומלץ לקנות אורגני, את רוב המרכיבים המופיעים לעיל תוכל למצוא במרכול המקומי שלך* 
 .בעמוד הבא תמצא פירוט של הערכים התזונתיים והבריאותיים** 

אפשר גם להכפיל את הכמויות . ועדיין לקבל פחות או יותר אותו אפקט, אתה יכול להוסיף או להחסיר מרכיבים*** 
 .אם הבלנדר שלך מספיק גדול להכיל אותן, המומלצות
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 ערכים תזונתיים ובריאותיים

אלפא ) Aזה גם מקור טוב לוויטמין . ונמוך מאוד בכולסטרול, נמוך בשומן רווי( מומלץ לנשים ובנות בלבד) חלב סויה
חלב סויה הוא מזון סויה . ומנגן B12 ןויטמי, Aומקור טוב מאוד לוויטמין , נחושת וסלניום, זרחן, מגנזיום, ברזל(, טוקופרול

ומסייע , מחקרים הראו שסויה משפיע על מניעת סרטן השד והאטת סרטן הערמונית. ויש בו תועלות בריאותיות רבות, חשוב
נחשבים גם , כולל חלב סויה, מאכלי סויה. ספיקת כליות-ואי, סוכרת(, דלדול העצם)אוסטיאופורוזיס , במאבק במחלות לב

התועלת , מלבד החלבון הנוסף והסיבים. עינייםותורמים לבריאות ה, תסמינים של גיל המעבר אצל נשים תלהקל כיעילים
אבל ביסודו של דבר איזופלאבונים הם , נשמע מסובך. חומרים נוגדי חמצון, הגדולה ביותר של חלב סויה היא האיזופלאבונים

ותורמים תרומה משמעותית , ים בבעיות בריאות רבות ושונותאיזופלאבונים מסייע. כימיקלים דומים מאוד להורמון אסטרוגן
 .דלדול העצם ועוד, מחלות לב, למניעת סוגים רבים של סרטן

 
אחוזים  50שבו נותן  Eהוויטמין . E -ו D ,Aוויטמינים , מספק סידן( בנים מחלב סויהלטוב יותר לגברים ו) חלב שקדים

אלה הנמנעים באופן , ובכל זאת. ותכולת האשלגן שלו עולה על תכולת הנתרן, אין בו שומן רווי. מהצריכה היומית הרצויה
אנשים הנמנעים מסוכר צריכים לשים לב . למשל, ג למנה בחלב שקדים וניל"מ 150שכן יש בו , מחמיר ממלח צריכים להיזהר

הסוג המקורי מכיל , עם זאת. )גרם פחמימות בסך הכול 16עם , בצורת עסיס קנה סוכר מאודה, גרם סוכר 15שהוא מכיל גם 
חלב  –אחוז פחות קלוריות ממשקאות הסויה השכיחים ביותר  25ויש בו , הוא עשוי עם מים מסוננים.( גרמים פחמימות 8רק 

 .ואינו מכיל שום אלרגן מצוי, הוא נטול גלוטן ולקטוז. קלוריות 90שקדים וניל מכיל 
 
ומקור טוב מאוד , אשלגן ומנגן, Cויטמין , זה גם מקור טוב לסיבים תזונתיים. כולסטרול ונתרן, שומן רווי מכילות מעט בננות

בננות הן מאכל מצוין לתועלות בריאותיות . חומצות אמינו חיוניות 18ג של "מ 1,918כוס אחת של בננה מספקת . B6לוויטמין 
. ותיות רבות מרוב הפירות האחריםיש בבננה תועלות בריא, למקפידים על תזונה ואפילו לאתלטים, לאדם הממוצע. כלליות

מה שעושה אותה טובה מאוד לאכילה חצי שעה לפני , שקיים בבננה עוזר לספק אנרגיה Bהשילוב של פחמימות וויטמיני 
 .לעזור לספק תוספת אנרגיה בתחילת היום, או אפילו בארוחת הבוקר, פעילות גופנית

 
ומקור טוב מאוד לסיבים , ולאבץ B3זה גם מקור טוב לוויטמין . כולסטרולמאוד מעט ו, שומן רווי המכיל מעטהוא מאכל  תרד

חומצה , B6ויטמין , B2ויטמין , B1ויטמין , Kויטמין (, אלפא טוקופרול) Eויטמין , Cויטמין , Aויטמין , חלבון, תזונתיים
חומצות  20-מ 18עוד חומרי על שהתרד מכיל בכמויות גדולות הן . נחושת ומנגן, אשלגן, זרחן, מגנזיום, ברזל, סידן, פולית

ג "מ 809-כוס אחת של תרד גולמי מספקת למעלה מ, למעשה. מפתח לבניית שרירים ולבריאות מיטבית, האמינו החיוניות
 !חומצות אמינו חיוניות

 
ומקור טוב מאוד , חומצה פולית ואבץ B1 ןזה גם מקור טוב של ויטמי. רווי וכולסטרול מכילים מעט מאוד שומן עלי סלק

, ברזל, סידן, B6ויטמין , B2 ויטמין, Kויטמין (, אלפא טורופרול) Eויטמין , Cויטמין , Aויטמין , של סיבים תזונתיים
איי -אן-חומצות האמינו החיוניות הנוכחות בצופן הדי 20-מ 10יש בו . קרוטן ומנגן-בטא, נחושת, אשלגן, זרחן, מגנזיום
 .שכמה מהם נזכרים לעיל, ויטמינים שונים 9-ו האנושי
 
חומצה , B2ויטמין  ,B1ויטמין , חלבון, זה גם מקור טוב לסיבים תזונתיים. מאוד כולסטרולמעט ו, שומן רווי מכיל מעט קייל

יש . נחושת ומנגן, אשלגן, סידן, B6ויטמין , Kויטמין , Cויטמין , Aומקור טוב מאוד לוויטמין , מגנזיום וזרחן, ברזל, פולית
 .איזולאוצין וליזין, תראונין, כולל טריפטופן, איי האנושי-אן-בו גם רבות מעשרים חומצות האמינו הבסיסיות לצופן הדי

 
גרם מנת מנגו אכילה  C .100וויטמין  Aומקור טוב מאוד לוויטמין  ,B6הוא מקור טוב לסיבים תזונתיים ולוויטמין  מנגו

סך כל הקרוטנואידים במנגו גדל עם רמת . הרבה יותר ממה שיש בפירות אחרים(, Aויטמין )קרוטן -ג בטא"מ 1990-מכילה כ
ומועיל מאוד למניעת חסר , בכבד שיספיק לכל המשך השנה Aאכילת מנגו בעונה עשויה לספק מאגר ויטמין . ההבשלה
 .Aבוויטמין 
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