
 שלב ההרזיה – המדד הגליקמידיאטת 

 the GI diet  http://www.gidiet.com* מבוסס על עקרונות הדיאטה 

 ומטה(; שמירה על צריכת שומן נמוכה; תשומת לב לכמויות שאוכלים.  55עיקריים: שמירה על אינדקס גליקמי נמוך )עקרונות  3

 לאכול פחמימות שלא עברו עיבוד ממושך 

 לצרוך כמות גדולה של סיבים תזונתיים 

 בטבלאות הבאות( )מופיעים להקפיד לצרוך מוצרים "ירוקים" בלבד 

 שומנים בלתי רווייםו תחליפים דלי שומןלהעדיף פחות שומן  לאכול 

 להקפיד לצרוך חלבון בכל ארוחה או חטיף 

 לנהל יומן אכילה 

 פירות וירקות מותרים

 פירות וקיטניות ירקות

 פרי( 4/1)אבוקדו 

 בצל

 ברוקולי

 גזר

 (1-5)זיתים 

 חסה ועלים לסלט

 חומוס

 כרוב 

 כרובית

 כרישה

 מלפפונים

 מחמצים

 נבטים ונבטוטים

 סלרי

 עגבניות

 עדשים

 סויה פולי

 פטריות

 פלפלים

 צנונית

 קישואים

 שעועית ירוקה

 שעועית

 אגס

 אפרסק

 דובדבנים

 לימון

 נקטרינה

 פטל

 ענבים

 שזיף

 תותים

 תפוזים

 תפוחים

 ארוחת בוקר

 וממרחים שומנים במוצרים, לחפש את הסמל של האגודה לסוכרת() פחמימות חלבונים

 חלבון ביצה

 1%פסטרמה דלת שומן 

 1%קוטג' 

 1%גבינה 

 1%חלב 

 טבעי 0%יוגורט 

 סוכר ללא 0%יוגורט פירות 

 פירות וירקות

 גר' סיבים למנה 10קורנפלקס עתיר סיבים )לפחות 

 בראן-אול

גר' סיבים לפרוסה  3לפחות  –לחם קל מחיטה מלאה עתיר סיבים 
 פרוסות( 2)

 יחידות( 2-1)פריכיות עתירות סיבים 

 סוכרתוספת ממרח ריבה ללא 

לא  (8-41) אגוזים ושקדים
 קלויים

 כפית( 4)שמן זית/ קנולה 

 חרדל

 טחינה

 ארוחת צהריים/ערב

 וממרחים שומנים במוצרים, לחפש את הסמל של האגודה לסוכרת() פחמימות חלבונים

 עוף טחון

 חזה עוף

 בשר בקר רזה

 כל סוגי הדגים ופירות ים

 1%פסטרמה דלת שומן 

 )כל מוצרי החלב בארוחת בוקר(

 פירות וירקות

 אורז בסמטי/ חום/ מלא/ בר

 כוס דחוסה( 4/1)פסטה מחיטה מלאה 

 קוסקוס חיטה מלאה

 בורגול

 גרגרים –חיטה 

 קינואה

 כל הפחמימות בארוחת בוקר(בנוסף, )

, דל (5%) רוטב סלט דל שומן
 )לייט( סוכר

 שומן( 5%) מיונז דל שומן

לא  (8-41)אגוזים ושקדים 
 קלויים

 כפית( 4)שמן זית/ קנולה 

 טחינה

 חטיפים

 וממרחים שומנים במוצרים, לחפש את הסמל של האגודה לסוכרת() פחמימות חלבונים

 גלידה דלת שומן ללא סוכר

 טבעי 0%יוגורט 

 ללא סוכר 0%פירות יוגורט 

 1%קוטג' 

 1%גבינה 

 פירות וירקות

 סוכריות ללא סוכר

 רסק תפוחים ללא סוכר

לא  (8-41)אגוזים ושקדים 
 קלויים

 טחינה

 

פחמימות
 ,55%  

,  חלבונים
25% 

,  שומן
20% 


