
חטיפי דגנים
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ר ק ו ב ת  ח ו ר א ל ף  י ט ח

העיקריים  התזונה  רכיבי  את  לגוף  מספקת  ובריאה  מאוזנת  מגוונת,  בוקר  ארוחת 
המומלצים במהלך היום ושוברת את צום הלילה, בלילה בזמן השינה הגוף במנוחה: חילוף 
החומרים איטי, מאגרי הסוכר והאנרגיה יורדים והגוף מנצל ביעילות ובאיטיות את מלאי 
המזון שאגר בעת ארוחת הערב. ולכן הגוף זקוק למזון המספק אנרגיה על מנת לחזור 

לתפקוד מלא.

ארוחת בוקר מגוונת ומזינה מחזירה לגוף את האנרגיות הדרושות לתפקוד המוח, לחילוף החומרים ולפיתוח היכולת 
וכושר הריכוז. כך רבים הסיכויים שהגוף יקבל את הצריכה היומית המומלצת לרכיבי התזונה.

מחקרים רבים שנעשו בשנים האחרונות בנושא מחזקים שוב ושוב את קיומו של קשר הדוק בין אכילת ארוחת הבוקר לבין רמת 

הישגים בלימודים ותפקוד בקרב ילדים ומבוגרים.

לפעמים איננו מספיקים לאכל ארוחת בוקר מסודרת, אך עדיין חשוב לא לוותר לחלוטין על הארוחה ולחכות לארוחה הבאה, 

לכן במקרים כאלו ניתן למצוא תחליפים זמינים.

ניתן להכין מבעוד מועד כריך או לקחת חטיף דגנים ביחד עם מנת פרי,  החטיף תורם כמות קלוריות מדודה, פחמימות מורכבות 

וסיבים תזונתיים ומאפשר לשבור את צום הלילה ולהחזיר לגוף את האנרגיות הדרושות לתפקוד מלא.

דוגמא לחטיף דגנים לפתיחת הבוקר: חטיף דגנים שוגי עם פצפוצי שוקולד לבן וקרם שוקולד 
 
*

חטיפי דגנים
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ם י י נ י ב ת  ח ו ר א

מחקרים מראים שדילוג על ארוחות מגביר את התשוקה למזון בעל ריכוז קלורי גבוה שאיננו 
גדולות  ארוחות  כן,  כמו  יותר.  ממנו  לאכל  לנו  גורם  ולכן  שובע,  לתחושת  בהכרח  גורם 

ועמוסות מגדילות את קיבולת הקיבה, דבר המביא לעליה בצריכה הקלורית במשך הזמן. 

יש גם  ובריאה צריכה לכלול בתפריט היומי את כל אבות המזון. בנוסף, מלבד  החשיבות למה אנו אוכלים  תזונה מאוזנת 

חשיבות למתי. אכילת שלוש ארוחות מרכזיות יותר בשילוב עם שתיים-שלוש ארוחות ביניים קטנות יותר במשך היום נחשבת 

לדרך הטובה לשמור על חלוקת אבות המזון והאיזון בתפריט היומי.

לארוחות קטנות יותר ותכופות יש מספר יתרונות, ביניהם איזון רמת הסוכר בדם. 

רמות סוכר גבוהות האופייניות למצב שאחרי אכילת ארוחה גדולה, גורמות לרמות אינסולין גבוהות, אשר מעודדות תחושת רעב 

בסמוך לסיום הארוחה. 

 

ארוחות קטנות ותכופות יותר מונעות את הקפיצות ברמות הסוכר, דבר הגורם מצד אחד לתחושת השובע, ומצד שני לעידוד 

שימוש במאגרי השומן. השמירה על תפריט המכיל ארוחות קטנות ותכופות יותר הוכחה כמסייעת בשמירה על פרופיל שומנים 

תקין בדם, משפרת את היכולת הקוגניטיבית ומקטינה את התשוקה למתוק.

עם זאת, לפעמים לא יוצא לנו לשמור על אכילת ארוחות הביניים בגלל סדר יום לא קבוע שכולל הרבה נסיעות, ישיבות או 

עומס בעבודה/לימודים. בנוסף, לרבים לא ברור מה אמורה לכלול ארוחת ביניים בריאה ומזינה וכמה קלוריות היא אמורה 

להכיל.

תפקידה של ארוחת הביניים הוא לאפשר חלוקה נכונה של אבות המזון, הוויטמינים והמינרלים לאורך היום ולשלב בתפריט 

הארוחות  בין  גדולים  זמן  פערי  למנוע  מיועדת  ביניים  ארוחת  בריא.  ממקור  ושומנים  פחמימות  חלבון,  של  מספקת  כמות 

המרכזיות והיא תמיכה קטנה יחסית של קלוריות באמצע היום.

כמות הקלוריות בארוחת הביניים תלויה בכמות הקלוריות בתפריט היומי האישי של כל אחד. אך היא נעה בממוצע בין 100-120 

קלוריות. 

 

ניתן לאכל לארוחת ביניים חטיף דגנים  אשר תורם כמות קלוריות מדודה, פחמימות מורכבות וסיבים תזונתיים ומאפשר להגיע 

לארוחה הבאה ללא הרגשת רעב. 

* דוגמא לחטיף דגנים לארוחת הביניים: חטיף דגנים עם תות בזיגוג יוגורט  



ה ק ו ת מ ה ה  נ מ ה

במיוחד בתקופה שאנו חיים בה, כאשר קצב ההתרחשויות אינו מאפשר הכלה ועיבוד של 
אינפורמציה, נוח מאוד למצוא את הפיצוי במזון ובמיוחד במזון פחמימתי.

צידוק מהפן המדעי לתרומתן של פחמימות להעלאת מצב הרוח ניתן למצוא בהשפעתן 
יצור  על  זו משפיעה  אמינית  חומצה  המוח.  אל  טריפטופאן  האמינו  חומצת  ספיגת  על 

סרטונין שאחת מפעולותיו היא השראת רוגע ושיפור מצב הרוח.

לנוכח  פינוק  מעצמם  מחסירים  רבים  וגברים  נשים  מועטה.  לעצמנו  מאפשרים  שאנו  הפינוק  מידת  היומיומית  במציאות 

התחייבויות לבית, לעבודה, למשפחה ולבן הזוג, הנמצאות בסדר עדיפויות קודם בהרבה. לכן כאשר איננו מאפשרים לעצמנו 

פורקן, מנוחה או הנאה, אנו בהכרח נשארים בסטרס (דחק) מצטבר, דבר שכידוע מסכן אותנו בהתנהגויות מזיקות כגון: אכילה 

רגשית מופרזת, דיכאון, כעס בלתי נשלט ועוד, ולאלו השפעה ישירה על בריאותנו. 

שילוב של פינוק אמיתי במסגרת טיפול תזונתי תומך במטופל ומסייע לו בהתמודדויות היומיומיות, ולכן עשוי לתרום להתגייסות 

המטופל ולהעלות את הסיכוי להצלחתו.

רצוי שהמנה המתוקה לא תעבור את ה- 120 קלוריות ועל מנת שלא תהיה רק קלוריות ריקות ניתן לשלב כמנה מתוקה חטיף 

דגנים אשר תורם לנו את הפינוק המתוק שאנו מחפשים בכמות מדודה, פחמימות מורכבות וסיבים תזונתיים.

 

* דוגמא לחטיף דגנים כמנה המתוקה: חטיף דגנים עם אגוזים ושוקולד
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