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רשימת קניות לארבעה ימים, 
התמידי שמונה ימים

  קילו עגבניות שרי
   4 שקיות סלט חסות וכרוב, או עלי בייבי שטוף ומוכן לאכילה

  קילו מלפפונים
   כרוב לבן קטן

   2 בצלים
  גבעולי סלרי

   2 כרוביות
  4 ביצים

   4 תפוחים
 חבילת פיתות קלות )עד 100 קלוריות לפיתה(

  ריקוטה מלוחה של גד 5%
  100 גרם שקדים לא קלויים

  מנות חלבון לארוחת ערב: חזה עוף, בקר, דג,
גבינות 5% בכמות של 150 גרם ליום  

לילה ערב16:00צהרים10:00בוקר 
פיתה קלה עם כף ריקוטה 

מלפפונים ועגבניות שרי
להכין את הסלט 

)מתכון בסוף( 
ולאכול ממנו 

מעט

לאכול את הסלט עם 
פיתה קלה.

לסיים את 
הסלט.

חצי כרובית אפויה
או כרוב מאודה 

)מתכונים בסוף( 
150 גרם חלבון 

)דג, עוף, גבינה או בקר(
2 מלפפונים

תפוח
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הסלט
להכניס לקערה ולערבב היטב:

  שקית סלט שטוף של חסות
  10 עגבניות שרי

  גבעול סלרי קצוץ דק
  10 שקדים
  ביצה קשה

  כף שמן זית
  חומץ בלסמי

  כף מים
  חצי כפית מלח

כרובית אפויה בתנור
להניח בתבנית גדולה ניר אפיה,

לפזר מלח, וכף שמן זית

לפרק כרובית לפרחים גדולים 
בקוטר של 5 ס"מ ולגלגל בתוך 

שמן הזית שבתבנית, שכל פרח 
יקבל טיפה. 

לאפות בתנור בינוני, 190 מעלות 
עד שנחרך טיפה ומזהיב, כ 40 

דקות.
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כרוב מאודה
  2 בצלים קצוצים גס
  כרוב קטן לבן קצוץ

   2 גבעולי סלרי קצוצים
   2 כפות מים

2 בצלים קצוצים גס לטגן קלות בכף שמן זית, בתוך סיר עד שמזהיב
להוסיף כרוב קטן לבן קצוץ, 2 גבעולי סלרי קצוצים, ולערבב היטב.

להוסיף 2 כפות מים, לראות שהכל רותח, לכסות ולבשל 15 דקות על אש 
נמוכה.

לכבות ולהוסיף חצי כפית מלח, מעט רוטב סויה, ומעט רוטב בלסמי.

תחליף לביצה קשה - 100 גרם חזה עוף צלוי במחבת טפלון, חתוך 
לפסים. או חצי קופסת טונה מסוננת מהשמן.


