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–אנחנו כל הזמן אוכלים הרבה סוכר 

עוגות ועוגיות

משקאות ומיצים ממותקים 

המון סוגי חטיפים

גלידות וארטיקים

!כמעט כל יום יש מסיבה עם המון עוגות

אנחנו חוגגים בלי חשבון, וגם כשאין מסיבה
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–ועוד הרבה פחממות ריקות שהגוף מפרק מיד לסוכר

לחמים

מאפים  

פסטות

אורז

פיצה
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–מתחבא הרבה סוכר , אפילו במאכלים לא מתוקים

קטשופ  

רטבים לסלט

יפס'צ, במבה, ביסלי
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–" בריא"וגם במזון שמתחזה למזון 

, מעדני חלב

,  יוגורטים

, חטיפי אנרגיה

דגני בוקר

Added Sugarממוצרי המזון המתועש מכילים סוכר שהוסף להם מבחוץ80%
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-ולא רק בארוחות , וגם בלילה, בכל שעות היום

,הסוכר תמיד במרכז

זמין ומפתה, טעים

בתדירות שהולכת ועולה  
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-הלחץ והפיתוי מגיעים מכל הכיוונים 

הבית והסביבה  

אורח החיים  

האינטרנט  והפרסומות, הטלויזיה

פחממות  , לצרוך עוד ועוד סוכר-כל הזמן שוטפים לנו את המח 

.ריקות ומזון מתועש
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!הסוכר הוא רעל
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הגיע הזמן שנפנים



הגוף שלנו מנסה להתמודד עם ההפגזות התדירות של סוכרים במזון

,  חילוף החומרים ומאזן האנרגיה בגוף משתבשים

,היכולת הטבעית של הגוף לפרק סוכר הולכת ויורדת

!הגוף מייצר שומן שהולך ומצטבר

?מה קורה בגופנו

9



עודף הסוכר מצטבר בגוף בצורת שומן  

,  גם מתחת לעור

.וגם בבטן ובאברים הפנימיים

סוכר ופחממות הופכים לשומן

, ילדים ומבוגרים, כולם משמינים

!שליש מהמבוגרים היום מוגדרים כשמנים

!ממש מגפה

אוכלים מתוק ומשמינים

10



עודף הסוכר והשומן גורמים לשורה ארוכה של מחלות כרוניות

סוכרת

מחלות לב וכלי דם

(החלשות המערכת החיסונית)מחלות זיהומיות ודלקות 

מחלות כבד וכליות

(קונים'חצ)פצעונים בעור הפנים 

עייפות וכאבי ראש

מחלות ניווניות של מערכת העצבים

הגברת הסיכון לסיבוכי קורונה

!אפילו הסיכוי לחלות בסרטן גדל

-לא רק השמנה 
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,גם תחליפי סוכר מזיקים מאוד לבריאותנו

,ומעודדים אכילה נוספת, הם מפריעים לנו לשבוע ממה שאכלנו או שתינו

הם רעילים ויכולים לגרום למספר רב של מחלות

:ממתיקים מלאכותיים נמצאים בשפע ב

,משקאות דייט

חטיפים , עוגיות, ממרחים

מוצרי מזון דלי שומן

"ללא תוספת סוכר"כמעט בכל מוצר מזון שכתוב עליו 

-ממתיקים ותחליפי סוכר למינהם 
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כמו אלכוהול וסמים–הסוכר הוא רעל  ממכר 

ההתמכרות למתוק מתחילה כבר כשהיית תינוק

ואכילה שקשה לצאת  cravingמתפתח  מעגל אלים של תשוקה 

,ממנו

ונכנס לסחרור שהולך  , אתה רוצה עוד, הסוכר מגביר את התיאבון

ומתדרדר

והולך ומצטבר, אך הוא שם, לרוב לא רואים את הנזק, בגיל צעיר

,  אתה  משמין ומאבד כושר לפעילות גופנית

שאי אפשר להתפטר  , בגופך בסיס למחלות כרוניות קשותמתהווה

. מהן כל החיים
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אתה לא באמת רוצה להיות שמן

–אתה כן רוצה 

להיות מקובל בחברה

ללא מגבלות, להיות פעיל במה שבא לך

לבלות, לטייל, לצאת עם חברים

לעסוק בספורט 

להגיע להישגים
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-אני מתחיל ברגע זה  את המלחמה האישית שלי  בהתמכרות לסוכר 

בגיל צעיר כמה שיותר

אף פעם לא מאוחר

להנהיג  ולא להגרר אחרי אחרים, להוביל, לזקוף קומה

זה בידיים שלי

כעת הבנתי את ההשלכות של צריכת סוכר ופחממות ריקות

.תזונה עם פחות סוכרים תשנה את חיי

?אז מה עושים
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הסוכריות והמשקאות הממותקים, זורקים מהבית את כל החטיפים

גרעינים ואגוזים, קיטניות, אוכלים הרבה ירקות ופירות

ביצים ומוצרי חלב, עופות, וגם מזון עשיר בחלבונים כמו דגים

(.מתועש)קונים ואוכלים רק אוכל טבעי ולא בקופסאות ופחיות 

עדיף חלב או יוגורט טבעי ולא  . נמנעים ממזונות דיאטטיים למינהם

.דל שומן

?אז מה אוכלים
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:זה ממש לא מסובך



ואל תגרר, תוביל-בדרך החדשה שלך 

,  תן דוגמא אישית לחברים ולמשפחה

, תסביר לאמא ואבא

תסרב לפיתויים של סבתות ודודות שמנסות לפנק אותך

תעסוק  בספורט כל יום

תזיז את הגוף ותהיה פעיל

!תשתה הרבה מים ותרגיש נהדר
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?שאלות
?רוצים הדרכה אישית

:נא לכתוב ל

AVI.TREVES@GMAIL.COM

WWW.AVITREVES.COM
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