
                         

 
 דיאטת דלת שומן

 בוקר ארוחת 

 פרוסות לחם אחיד שתי

 כף סולת

   5.0%גרם גבינה לבנה  05

 חלב דל שומן םגר 055

 (  0.0%)גביע יוגורט ביו דל שומן 

 ירקות םגר 055

 קשה חלבוני ביצה שני

 .זיתים םגר 05

 

 צהריים ארוחת 

 מרק ירקות תמנ

 בשר הודו , חזה םגר 055

 או אורז מבושל ם תפוחי אדמהגר 055

 בלי שמןסלט  ירקות ם גר 055

 בלי שמן ירק מבושלגרם  055

 .אחד פרי

 

 ערב ארוחת 

 פרוסות לחם אחידשתי 

  0%גבינה לבנה  םגר 05

 אטריות מבושלותם גר  005

 אחד 5%מעדן חלב 

 ירקות טריים םגר 055

 רוטב טחינהם גר 05

 תפוח עץ אחד.

 הערות: 

  הדיאטה מומלצת לזמן מוגבל. להמשך טיפול יש לפנות לרופא או דיאטנית 

  גרם מזון. 055-גרם שומן ב 0יש לקרוא את הסימון התזונתי ולבחור מזונות אשר מכילים עד 

 

 
 יחידה תזונה ודיאטה -המרכז הרפואי סורוקה 

 



 

  

 שומןאסורים  לאכילה בדיאטה דלת מזונות מזונות מותרים ו
 

 סוג המזון מזונות מומלצים לאכילה מזונות שאינם מומלצים לאכילה

מאכלים על בסיס בצק עלים עשיר בשומן, כגון: 

שקדי מרק   ,ג'חנון, מלאווח ובורקסים, פיצה

 וקרוטונים.

לחם על כל סוגיו )עדיף מלא(, פיתות, לחמניות 

ללא שומשום, פסטה, תפוחי אדמה, תירס, 

שיבולת שועל )קוואקר(, חיטה ודגנים כמו  ,אורז

 מוסף לבישול.ללא טיגון וללא שמן  גריסי פנינה

דגנים ומוצרי 
 מאפה

בשר בקר, בשר טחון קנוי, נקניקים, נקניקיות, דגים 

שמנים, ביצי דגים, שניצל מטוגן, דג מטוגן, בשר אווז, 

מיים: כבד, כליות, לב, יברווז, כבש ועגל. איברים פנ

 יאות.מוח, ר

בשר עוף והודו מבושל או אפוי ללא עור, נקניק 

 -פסטרמה, דגים מבושלים או אפויים –דל שומן 

 -בקלה, פילה, סול, קוד, טונה, בשר בקר רזה

 "סינטה" או פילה.

דגים ובשרים 
 שונים

ביצה שלמה אחת ביום וחלבוני ביצה ללא  ביצים מטוגנות בשמן.

 הגבלה.
 ביצים

 דברי חלב שומן. 0%חלב ומוצרי חלב עד  שומן. 0%גבינות שמנות מעל 

 ירקות ופירות טריים, קפואים ומשומרים. ירקות מטוגנים ומוקפצים וסלטים קנויים.

אסונים, עוגות וחלבה, שוקולד, ממרח שוקולד, קר

למיניהן, כגון: עוגות שמרים ועוגות עם קרם, כל סוגי 

בסיס העוגיות )למעט פתי בר(, ופלים, גלידות על 

 שמנת וחטיפים למיניהם, כגון: במבה, ביסלי, צ'יפס.

סוכריות מציצה פשוטות, סוכריות גומי, 

מרשמלו, סוכר, ריבה, דבש, קרטיבים, גלידות 

 דלות שומן וסורבה.

מנות אחרונות 
 וממתקים

 ממרח חומוס.

 

גרעיני חומוס, עדשים, שעועית, פול, אפונה 

 שמן. וסויה מבושלים או קלויים ללא תוספת
 קטניות

 רטבים קטשופ,  רוטב דל שומן וחרדל. כל  שאר הרטבים.

אגוזים, פיסטוקים, שקדים וגרעיני  –כל הסוגים, כמו 

 ה.יחמני

 פיצוחים 

חמאה, מרגרינה, מיונז אמיתי, אבוקדו, טחינה, 

זיתים, כל סוגי השמנים, כגון: שמן זית, סויה, 

 קנולה, תירס, חמניות וקוקוס.

 שמנים דל שומן 0%מיונז 

אופן הכנת  בישול ואידוי במים, צלייה ואפיה בגריל. טיגון, אידוי בשמן ותוספת שמן למזון.
 המזון

 
 71.6.52עדכון אחרון: 

 

 


