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❀ .נחשב	ביס	כל  	

❀ 	2-3	כל	חטיף	או	בריאה	ארוחה	תאכלי 
.שעות 	

❀ 	ממאכלים	תמנעי,	ההולדה	אחרי	ישר 
	מאכלים,	למשל,	לעכל	עלייך	שמקשים
.חריפים	או,	מעובדים,	משומנים,	מטוגנים 	

❀ 	מבושלים	ירקות	של	כוס	½	לפחות	תאכלי 
	באופן	טריים	ירקות	של	אחת	כוס	או

.יומיומי 	

❀ ,	אורז,	שקדים	כמו	צמחי	בחלב	השתמשי 
.קנבוס	או,	קוקוס 	

❀ 	שיבולת(	אטול	כמו	במשקאות	השתמשי 
	או	חלב	עם	מבושלים	תירס	קמח	או	שועל
	קלוי	שעורה	קפה	תחליף,	שעורה	מי),	מים
.)דאנדיבלנד,	רומא	קאפה,	פרו( 	

❀ 	תבלינים	עם	שלך	האוכל	את	תבלי 
.ותבלינים	לקטוגניים 	

❀ 	עם,	וגמהלד,	שלך	המשקאות	את	תבלי 
.כמון	או,	קינמון,	אניס,	כורכום 	

❀ 	יומיומי	ירוק	משקה	תשתי  –	
	עשב(	תמיסה	אבקת	או	סחוטה/מעורבבת
).ספירולינה,	כלורלה,	שעורה 	

❀ 	והירקות	מהדגנים	שעשויים	מרקים 
	ועלים	עצמות	מרק	כולל.	כאן	הרשומים
,	הארי	שן	עלי,	קייל,	אצות	כמו	ירוקים
.טורבנגון	או	מורינגה	עלי 	

❀ .	שלך	הרעב	כן	גם,	גודלת	קהכשהאספ 
	הולכים	שדברים	לדעת	אוהב	שלך	הגוף
	צריכה	שאת	מה	כל	את	לך	ושיש	טוב	ממש
	אוכלת	שאת	בכך	זה	את	משדרת	את	וכך
.בריא	באופן	ואוכלת	הרבה 	

	

	

  

 ירקות
שורש שומר, סלק, גזר, עלים 

ירוקים כהים כמו חסה רומאנית 
 ידיוחרדל ירוק, בצל ירוק (הקפ

ירוקים, כולל  הרבהלאכול 
-"משקאות ירוקים"   2-3הכי טוב  

פעמים כל יום) 	

 פירות
תמרים, תאנים, משמשים, פפאיה, 

בפפאיה ירוקה במרק)  י(השתמש
גוג'י ברי 	

 
 שומנים טובים

חמאה, שמן זית, שמן קוקוס שמן 
זרעי פשתן, שמן שומשום (הקפידו 

-לקבל הרבה שומנים)  השלימו עם  
.הלילהשמן דגים ושמן נר   

 

דגנים  
שעורה, שיבולת שועל/שיבולת 

שועל, קינואה, אורז, דוחן, כוסמת  

 
אגוזים וזרעים  

שקדים, שומשום, זרעי חמניות, 
זרעי צ'יה, זרעי קנבוס, זרעי פשתן, 

קוקוס  

 
קטניות  

חומוס, עדשים, אפונה, שעועית 
ירוקה, אדזוקי, כליות, שעועית 

שחורה או לבנה 	

	

	

	

מוצרים מן החי  
בבשר אורגני, ללא  יבחר

אנטיביוטיקה, מלא שומן ומוצרי 
חלב, דגים קטנים שנתפסו 

בטבע  

םעשבי תיבול/תבליני  
מיורן, בזיליקום, פלפל, שומר, 

אניס, שמיר, קימל, כמון, שן 
הארי  

:תבלינים  
שום, ג'ינג'ר, בצל  

 
מכמויות  יהימנע
:של גדולות  

פטרוזיליה, מרווה, רוזמרין, 
	 קורנית, מנטה

לאהבה ולשמחה  נית
שלך לזרום לתינוק 

שלך, ללא קשר לאופן 
.ה אותושבו את מאכיל  

שעוזרים לייצר עוד חלב תבלינים לקטוגניים  
עטד  	

 טיפים לתכנון ארוחות
	

	מאת	וסרטונים	מקוונים	סמינרים,	נוספים	וספרים	אם	לאוכל	התייחסו,	נוסף	למידע
.ייקובסון'ג	הילארי 	



 

בכל העולםמתכונים שאמהות מניקות משתמשות בהם   
מי שעורה  
	מי	של	סיר	הכיני.	דומפרידון	התרופה	כמו	בדיוק	יעיל	שזה	חושבות	רבות	אמהות.	חלב	לאספקת	לסייע	העולם	בכל	שעורה	במי	משתמשים
	של	שעורהב	להשתמש	תוכלי.	להכנה	וקל	בקלות	שעורה	מי	להשיג	ניתן.	היום	במהלך	אותו	ושתי)	לילה	בין	איטי	בישול	בסיר	או(	בבוקר	שעורה
.שעורה	פתיתי	או	פנינה	גריסי,	מלאים	דגנים 	

	מעשבי	מאחד	כפית	תוסיפי	או	קפסולות	כמה	תפתחי.	דקות	20	למשך	מים	בליטר	פנינה	שעורה	או	פתיתים	של	כוס	½	תרתיחי	:מהירה	הכנה
.')וכו	אניס,	שומר,	חילבה(	ברשימה	התיבול 	

.ר'ינג'ג	פרוסות	כמה:	אופציונלי 	

.סטיביה	או	דבש	כמו	טבעי	ממתיק	עם	המשקה	את	להמתיק	תוכלי,	תרצי	אם.	הנוזל	את	תסנני 	

	המים,	מתבשל	השעורה	כאשר.	להתאדות	אמור	מהנוזל	חצי.	שעתיים	למשך	מים	של	ליטרים	3	עם	שעורה	של	כוס	½	תרתיחי	:ארוכה	הכנה
	שבוע	למשך	יומיומי,	היום	במהלך	אחד	סיר	תשתי.	אותו	ולמתק	הנוזל	את	לסנן	תוכלי,	תרצי	אם.	ולורודים	יותר	לסמיכים	להפוך	אמורים
.ביותר	הטובות	לתוצאות 	

.גלוטן	מכיל	שעורה,	לידיעתך 	
	

שיבולת שועל  
	שועל	בשיבולת	להתמש	ניתן.	בו	משתמשות	מניקות	שאמהות	מקסיקני	משקה	היא	טה'הורצ
.שקדים	חלב	או	קוקוס	חלב	גם	להוסיף	ותוכלי,	באורז	במקום 	

	במרק	שועל	בשיבולת	להשתמש	ניתן 	חלב	לאספקת	תורם	עוף	מרק. 	לחזק"	כדי. ,	אותו"
.יאדזוק	שעועית	או	שועל	שיבולת	ולהוסיף	העצמות	עם	אותו	לבשל	תוכלי 	

	שועל	שיבולת	עם	בוקר	ארוחת 	מהירים	פתיתים(", 	בבישול	"חתוך"	שועל	שיבולת	או"
	איטי 	קינמון	כמו	לקטוגניים	תבלינים	הוסיפי). 	קוקוס	פתיתי, 	שקדים	רצועות, ,	צימוקים,
	שקדים	חלב,	בחמאה	תרככי.	מיובשות	תאנים	או	משמשים,	קצוצים	ותמרים	חמניות	גרעיני
.קוקוס	חלב	או 	

	לעוגיות	שועל	בולתשי	הוסיפי 	מאפינס, 	עוגה	או	פנקייקים, 	מאותם	קצת	גם	ולהוסיף,
.שועל	לשיבולת	שלעיל	המרכיבים 	

.גלוטןלידיעתך, שיבולת שועל מכילה   
For	your	information:	Oats	contain	gluten. 	

 
משקאות  
	חיוניים	מינרלים	ובמלחים	באלקטרוליטים	עשירים	אשר	משקאות
.חלב	תלאספק	מועילים 	

.קוקוס	ובמי	ירוקים	בירקות	טבעי	באופן	נמצאים	אלקטרוליטים 	

,	קוקוס	מי,	טה'הורצ	הם	לנסות	יכולות	שאמהות	משקאות	כמה
	שלא	אמהות.	בשייק	או	סחוטים	וירקות	ירוקה	אבקה	של	תערובות
	ניתן.	גייטורייד	שותות	הללו	בריאים	היותר	למשקאות	מודעות
	המשקאות	את	לשתות	ניתן	אך	אחר	משהו	אין	אם	בגייטורייד	לשתות
.שלך	לבריאות	וגם	חלב	לאספקת	לסייע	כדי	הללו	הבריאות 	

	משקה	תשתי	אם.	אם	חלב	עוצרות	מוגזים	שמשקאות	מאמינים	לרוב
	אותו.	מכן	לאחר	שלך	התגובה	על	בקפידה	תבונני,	קל	משקה	או	מוגז
	סטיביה.	מלאכותיים	ממתיקים	עם	שממותקות	למשקאות	הולך	דבר
	אמהות	עבור	אפשרות	והינה	קלוריות	0	בעל	צמחי	ממתיק	הוא
.שלהן	ולשתייה	לאוכל	סיףלהו 	

יכול להיות שתרגישי יותר רעב  
	יגבר	שלך	שהרעב	להיות	יכול,	שלך	חלב	האספקת	את	בונה	כשאת
	קצת	תעלי	שאפילו	להיות	ויכול,	שלך	האספקה	עם	ביחד	יותר

,	בערך	שבועות	6	לאחר	כנראה,	יציבה	שלך	כשהאספקה.	במשקל
	המשקל	אם	ולראות	שלך	מזון	בכמויות	בקטנה	להוריד	תוכלי
.יורד	שלך	העודף 	

	תזכרי 	עכשיו.	שלך	הקודם	הגוף		את	להחזיר	זמן	המון	לך	יהיה	–
.שלך	התינוק	את	להניק	שלך	הזמן 	

לקבלת ייעוץ ותמיכה תפני  
-LLL(	ל"הלל.	ותמיכה	נוסף	מידע	להשיג	תוכלי,	שאלה	לך	יש	אם

Leader	(המקומי	שלך	הבית,	חולים	שלך	או	הIBCLC	הפרטי	
	מכשול	כל	על	להתגבר	לך	לעזור	יכולים	WICה	ומרכז,	שלך
.שלך	לתינוק	ולדאוג  

	
קובסון'ג	הילארי	י"ע	שנכתבו	אחרים	לספרים	או,		אם	לאוכל	תפני,	נוסף	למידע 	
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