הנחיות תזונתיות
למניעה שניונית
של מחלות לב

הדיאטה הים-תיכונית
מתייחסת להרגלי האכילה האופייניים למדינות אגן ים התיכון ,מבוססת על מזון טרי ,מגוון ובעיקרו
ממקור צמחי.
מחקרים רבים מדגישים את היתרונות הבריאותיים של אימוץ דיאטה ים-תיכונית למניעת מחלות
כרוניות וניווניות ,גם אם לא מתקיימת ירידה במשקל .לאורך זמן ,דיאטה זו תורמת לירידה בסיכון
למחלות לב ,וגם שינוי קטן בתזונה יכול לתרום לשינוי קליני משמעותי.

מזונות שרצוי לאכול מדי יום:
ירקות :מומלץ להרבות בצריכת ירקות (לפחות ירק אחד טרי) במגוון צבעים
ורצוי עם הקליפה.
פירות טריים 2-3 :מנות ליום ,רצוי עם הקליפה ,כקינוח או בין הארוחות.
(דוג׳ למנת פרי 1 :תפוח-עץ/אגס/אפרסק בינוני ,כוס קוביות אבטיח/מלון ,כוס תותים,
בננה קטנה 1 ,תפוז קטן).
קטניות :פול ,תורמוס ,שעועית ,אפונה ,חומוס ,לוביה ,עדשים ,פולי סויה/טופו ועוד.
ניתן לאכול כתבשיל חם ,להוסיף לסלט ולגוון בקמחים על בסיס קטניות.
דגנים מלאים :חיטה מלאה ,כוסמין ,שיפון ,שיבולת שועל ,שעורה ,אורז ,פריקי ,דוחן,
קינואה ,אמרנט ,כוסמת ,טף ולחמים מקמח מדגן מלא.
חלב ,מוצריו ותחליפיו :מומלץ לצרוך במתינות ,ולהעדיף מוצרים דלי שומן (עד )5%
וללא תוספת סוכר או תחליפיו( .דוג׳ :גבינות עד  5%שומן ,יוגורט ביו ,חלב  3%שומן,
מוצרי סויה ללא תוספות).
שמנים מהצומח :עדיפות לשמן זית ,שמן קנולה ,אבוקדו ,שקדים
וטחינה גולמית (משומשום מלא).
אגוזים וזרעים :חופן כחטיף בריא ,לא קלויים ולא מומלחים.
(דוג׳ :אגוזים ,שקדים ,בוטנים ,גרעיני חמניות ,גרעיני דלעת ,שומשום מלא).
תבלינים :צמחי תיבול ותבלינים טהורים מיובשים ללא תוספת מלח או חומרים אחרים.
(דוג׳ :פטרוזיליה ,שמיר ,כוסברה ,בזיליקום ,תימין ,שום ,בצל ,אבקת פלפל ,פפריקה
חריפה ומתוקה ,כוסברה טחונה ,כורכום ,הל ,קינמון ,ציפורן ,כמון ,בהרט ועוד).
שתייה מרובה 1.5-2 :ליטר מים ביום ( 8-10כוסות ליום).
*שתייה מתוקה הוכחה כגורמת להשמנה ,סוכרת ,מחלות לב וכלי דם וכבד שומני.

מזונות שמומלץ לצרוך בתדירות מתונה במהלך השבוע:
ביצים :ניתן לצרוך עד ביצה ליום.
לשים לב למקורות מצטברים של ביצים בתפריט כגון פשטידות ובצקים.
דגים :מקור טוב לאומגה  ,3מומלץ לצרוך לפחות  2מנות בשבוע .עדיפות לדג טרי או
קפוא (לא מלוח או מעושן)( .דוג' :סלמון ,בורי ,פורל ,לברק ,באס ,מקרל ועוד).
בשר עוף/הודו:
ניתן לצרוך כ 2-3-מנות בשבוע .חלקים רזים (למשל חזה).
בשר אדום (בשר בקר):
מומלץ להמעיט ככל האפשר ,ולא יותר מ 300-גרם לשבוע.

מזון אשר רצוי לצרוך בתדירות נמוכה ככל האפשר:
בשרים עתירי שומן ,איברים פנימיים ובעיקר בשרים מעובדים עתירי שומן ומלח
(נקניקים ,נקניקיות ,פסטרמה ,מוצרי בשר מוכנים לאכילה ומוקפאים -כגון שניצל,
המבורגר ועוד).
מזונות אולטרה-מעובדים המכילים תוספות בכמויות גבוהות של מלח/סוכר או
תחליפים לא טבעיים שלהם( .דוג׳ :ממתקים ,עוגות ,עוגיות ,מיצים ,גלידות ,משקאות
קלים וממותקים ,משקאות אנרגיה ,מים בטעמים).
מאכלים עתירי מלח ,כגון :חטיפים ,פיצוחים מומלחים וקלויים ועוד.
מזונות עם סוכר ודומיו (דבש ,סוכר חום ,סירופ מייפל ,סילאן ,סירופ תירס,
 ,HFCSאוליגוסכרידים ,פרוקטוז).
דברי מאפה המכילים רמות גבוהות של שומנים רוויים או שומן טרנס מהצומח.
צריכת אלכוהול  -כדאי להיוועץ ברופא המטפל.

הרגלי חיים מומלצים:

01

ארוחות מסודרות :מעודדות אכילה מתונה ומבוקרת.
בצורה איטית ליד השולחן ,תוך התרכזות והנאה מן האוכל.
רצוי עם חברים או משפחה.
מומלץ להימנע מאכילה אקראית בין הארוחות.

02

בישול והכנה של מזון ביתי ממוצרי מזון גולמיים.

03

שיטות בישול מומלצות :אידוי ,אפייה ,בישול בסיר לחץ ,בישול במיקרוגל,
הקפצה במעט שמן .שיטות אלו עדיפות על פני טיגון או צלייה על גחלים או על אש.

04

קניית מזון מושכלת:
מומלץ ללכת לקניות לא רעבים ,מצוידים ברשימת קניות מוכנה מראש.

05

קריאת תוויות המזון:
סימונים אדומים :מזון מזיק ,מכיל כמויות גבוהות מהרף שנקבע ,של סוכרים /שומן
רווי /נתרן (מלח).
סימון ירוק :נועד לסייע לנו כצרכנים לבחור בצורה פשוטה ומהירה במזון בריא ומומלץ.

מוצרים שלא מסומנים באחד משלושת הסימונים האדומים ,אינם בהכרח מומלצים.
למשל :מזונות שיוצרו ברמת עיבוד מקסימלית (אולטרה-מעובדים) ומכילים תוספים
(כגון :צבעי מאכל ,חומרי שימור שונים ,מתחלבים ,מייצבים ,מגבירי טעם ועוד).

06

פעילות גופנית :מומלץ להגיע ל 150-דקות מצטברות של פעילות בעצימות בינונית
לשבוע ,או ל 75-דקות של פעילות בעצימות גבוהה (תחילה יש להיוועץ ברופא).
כל פעילות עדיפה על חוסר פעילות בכלל (דוג׳ :הליכה ,טיפוס במדרגות ,ביצוע עבודות בית ועוד).

מומלץ המשך מעקב דיאטנית בקהילה,
לצורך ליווי מבוקר ,פרטני ומותאם להיסטוריה הרפואית ובדיקות הדם

 -בהצלחה -

המחלקה לתזונה ודיאטה– וולפסון

