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מרכיבים ל4 חטיפים

זמן הכנה

אופן הכנה

חטיף חלבון
עם תות 

מעולה בתור ארוחת ביניים

 רכיבים:

-2 סקופים אבקת חלבון (עדיפות לוניל)

- 3 כפות קמח קוקוס

- 1/4 כוס תותים

- 40 גרם שוקולד מריר

- כפית שמן קוקוס/זית

- 50 מל חלב שקדים

זמן הכנה - 15 דק

זמן בישול -5 דק

מוכן תוך- 50 דק

 

 

קוצצים את התות במעבד מזון ומוסיפים את כל

הרכיבים חוץ משוקולד מריר ומערבבים. אתם

אמורים לקבל עיסה קשה שמאפשרת ליצור

צורה מלבנית

מרטיבים את הידיים ועושים חטיף בצורה מלבנית. 

נשאר לנו רק הציפוי שוקולד

ממיסים שוקולד מריר.

לאחר שהשוקולד מומס, מכניסים לתוכו את

החטיפים שיצרנו ומגלגלים אותם. מוציאים

אותם מהשוקולד ומכנינים למקפיא לחצי שעה.
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ערכים ליחידה

קלוריות- 129

חלבון- 15 גרם 

פחמימה- 6 גרם 

שומן- 4.8 גרם



פררטים והרשמה באתר
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מסלול
ייעוץ אישי



מרכיבים ל6 יחידות

זמן הכנה

אופן הכנה

כדורי שוקולד
עם חלבון

מעולה בתור חטיף אנרגיה

6 תמרים גדולים

חצי כוס קשיו

4 כפיות קקאו

2 מנות הגשה של אבקת חלבון סויה

50 מל חלב שקדים

3 כפות שבבי קוקוס

זמן הכנה - 10 דק

זמן בישול -0 דק

מוכן תוך- 40 דק 

לטחון את התמרים במעבד מזון

 

לטחון את הקשיו במעבד מזון ולהרבב הכל יחד

לאחר קבלת מרקם אחיד מגלגלים כדורים

בגודל 3-4 ס"מ ומכניסים לקערה עם שבבי

קוקוס
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לקבלת המרקם השלם מכניסים למקרר לחצי

שעה ומגישים
04

ערכים ליחידה
קלוריות- 170

חלבון- 11 גרם 

פחמימה- 18 גרם 

שומן- 6 גרם



מרכיבים ל2 מנות

זמן הכנה

אופן הכנה

פנקייק חלבון
עם שיבולת

שועל
מעולה בתור ארוחת בוקר

  כוס שיבולת שועל טחון או דק

 מנת הגשה של אבקת חלבון

 ביצה

 3 כפות קוטג 3% טחון

 כפית קינמון

 כפית סטיביה

שליש כוס חלב 3%

זמן הכנה - 10 דק

זמן בישול -15 דק

מוכן תוך- 25 דק

מחממים מחבת טפלון על הכיריים

מערבבים הכל בקערה גדולה עד קבלת מרקם

אחיד. אם המרקם יוצא סמיך מידי ניתן להוסיף

עוד חלב
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לקישוט ניתן להוסיף סירופ דל קלוריות או

מייפל יחד עם פירות יער או בננה 04
ערכים למנה

קלוריות- 393 

חלבון- 30 גרם 

פחמימה- 46 גרם 

שומן- 9 גרם

יוצקים את התערובת באמצעות מצקת קטנה

או כף למחבת טפלון. לשמן קלות מדי פעם

בעדיפות עם ספריי. לטגן על אש בינונית כ-

דקה מכל צד



מרכיבים ל2 מנות

זמן הכנה

אופן הכנה

דייסת אורז
מעולה בתור ארוחת ביניים

 כוס אורז שטוף

 2 כוסות חלב שקדים

 3 כוסות מים

 2 מנות הגשה של אבקת חלבון סויה

זמן הכנה - 5 דק

זמן בישול -30 דק

מוכן תוך- 35 דק

 

לשים בסיר את האורז, מים והחלב (לערבב את

האבקת החלבון יחד עם מים והחלב), להרתיח

ולהנמיך את האש. חשוב ביותר להקפיד לערבב

כל הזמן בשביל למנוע את הידבקות האורז אז

סבלנות בבקשה

בסביבות 30 דקות על האש, האורז מתנפח

והדייסה מסמיכה. לא לגמור את כל הנוזלים במידה

וחסר להוסיף.

להוריד מהאש ולהניח בצד לכמה דקות.

לקישוט ניתן לחתוך פירות או להוסיף סילאן או

מייפל מלמעלה.
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ערכים למנה
קלוריות-  523

חלבון-     40 גרם 

פחמימה- 71 גרם 

שומן-      11 גרם



הדרך הקלה והיעילה להגיע

לתוצאות

 הדרכה און ליין
באפליקציה
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מרכיבים למנה (2 יח)

זמן הכנה

אופן הכנה

ארוחת שכבות
בכוס

מעולה בתור ארוחת בוקר

 מנת הגשה של אבקת חלבון סויה

 2 כפיות חמאת בוטנים טבעית

 כפית סילאן

חצי כפית קקאו

 גביע יוגורט יופלה גו סויה

חצי כוס שיבולת שועל דקה

2 קוביות שוקולד מריר 85%

זמן הכנה -10 דק

זמן בישול -0 דק

מוכן תוך- 10 דק

שכבה תחתונה- מערבבים את החמאת

הבוטנים יחד עם סילאן, קקאו וכפית יוגורט.

יוצקים בכוס בתור שכבה תחתונה, שמים מעל

חצי גביע יוגורט

שכבה עליונה- מערבבים בקערה נפרדת אבקת

חלבון, שיבולת שועל ומערבבים עם חצי כוס

מים.יוצקים מעל שכבת יוגורט, קוצצים את

השוקולד לשבבים ושמים מעל.
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ערכים ליחידה
קלוריות- 375

חלבון-     31 גרם 

פחמימה- 33 גרם 

שומן-      12 גרם

03
לקישוט ניתן להוסיף כפית גלידה או מייפל

מלמעלה


