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 תזונה כלליות ל המלצות  – ליחה ים וזלים עודפחתת נוהפ

 .  תזונה מהווה מרכיב חשוב וחיוני של בחיי כל אחד ובחיי הילד בפרט

באופן נעים  ,  ללא מהפכות,  השינוי לכיוון תזונה בריאה אצל הילד הוא חיוני אך עליו להיעשות בהדרגה  

 .  לכל העניין"  אנטי" וללא מלחמות ויצירת  

שהילד יאכל מה שיש בבית ולכן זוהי הזדמנות טובה לשנות הרגלי תזונה לכיוון תזונה בריאה  יש לזכור  

 . יותר אצל כל בני הבית ובמיוחד אצל ההורים שמהווים דוגמא לילד

 

   :ותחשוב ות הערלפני שמתחילים,  

 מת.  ים או לבעיה מסויילד מסו ד ואינו ספציפי למלצה כללית בלבהמסמך מהווה ה •

  הפרקטי   מניסיוניו  יפנית- סיניתרפואה    –בתחום עיסוקי  מלימודיי  יתנות  איני תזונאי וההמלצות כאן נ •

 נטורופת.ית. /.ת לפנות לתזונאי  לייעוץ תזונתי מלא יש  בטיפול בילדים.

 .  ל שנתיים יהמסמך רלוונטי לילדים מג  •

 , כמובן שיש להימנע מאותו המזון. ן מסויםאם יש לילד אלרגיה למזו •

 

ריבוי נוזלים )בדרכי הנשימה  כאשר יש אתגרים שקשורים ב  משמעותית  כדאי להפחית   אילו מזונות

 וליחה: ו/או באוזניים למשל( 

מוצרים  ,    ( עדיפות לחלב עזים/כבשים בהורדה/הפחתה של מוצרי חלב, יש  אם יש קושי  )   מוצרי חלב •

 פירות טרופיים. , בננות, תפוזים וקלמנטינות ,המכילים בוטנים 

 . גלידה קרטיב/,  ירקות או פירות קרים ,  שתייה קרה :  זונות קרים ישר מהמקרר מ •

 . כוסמין /שיפון מ. עדיפות ללחם להמעיט בצריכת דגנים לא מלאים  •

 . מונוסודיום גלוטומט וחטיפים המכילים זאת, חומרים משמרים,  תוספי מזון כמו צבעי מאכל •

 קפואים. מזונות מעובדים ", אנק פוד ' ג" •

 ין אם לבן או חום(. ב מעובד ) סוכר  המכיליםממתקים ומזונות  •

 . כולל חיטה מלאה , חיטה המכילים מוצרים  •

 אדמה. וחי ית תפחלהפ •

 

 : במקרים אלו  כדאי לצרוך  אילו מזונות

 . ברוקולי ,  דלעת , גזר,  )לא בכמות גדולה( בטטה  כגון ירקות מאודים או מבושלים •

 ן/צנונית.  , צנו בצל, בצל ירוק, שום  כגון  פים רימעט ח-ירקות ארומטיים  •

ניסו  )אמנם אינו דגן אבל אפשר להכ  קינואה,  א דקה( )גסה ול  שיבולת שועל,  שיפון   כגון   דגנים מלאים •

 , גריסי פנינה.  , אורז בסמטי מלא )ואם קשה, אפשר גם אורז בסמטי לא מלא(לקטגוריה(

ל.  דגנים המלאים יעמיסו על מערכת העיכו הקטנים יתכן שה בגילאים    –מלאים    לגבי דגנים   הערה

 בין דגנים מלאים ללא מלאים לכן אפשר לגוון  

 לא קרים מהמקרר   -  החדר'  בטמפ  –ירקות ללא הגבלה  •

 לא קרים מהמקרר  -  החדר ' בטמפ ואגס, ץ( )עדיפות לחמותפוח   כגון פירות  •

 

 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה,

 ערן לשם 

 

 

 

 ** אין האמור מהווה המלצה או התוויה רפואית ** 


